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Trợ cấp Phát triển Hợp tác xã Nông thôn 
 
 

Chương trình 
này làm gì? 

 
Mục tiêu chính của chương 

trình RCDG là cải thiện điều 

kiện kinh tế vùng nông thôn 

bằng cách hỗ trợ các doanh 

nghiệp và cá nhân khởi 

nghiệp, mở rộng hoặc cải 

thiện hoạt động của hợp tác xã 

nông thôn và các doanh 

nghiệp đồng sở hữu khác 

thông qua Trung tâm Phát 

triển Hợp tác xã. Trợ cấp được 

trao tặng thông qua một cuộc 

thi quốc gia. Trong mỗi năm 

tài chính, các đơn đăng ký 

được yêu cầu nộp thông qua 

một thông báo công bố trong 

Sổ Đăng ký Liên bang và qua 

một thông báo đăng trên 

Grants.gov. 

Ai có thể đăng ký chương trình này? 

• Các đoàn thể phi lợi nhuận 

• Hợp tác xã 

• Các tổ chức giáo dục bậc cao 

• Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 
hoạt động vì lợi nhuận và cá nhân 
đều không đủ điều kiện 

 

Yêu cầu về số tiền bù trừ: 

Hai mươi lăm (25) phần trăm trên 
tổng chi phí dự án (5 phần trăm đối 
với các trường cao đẳng và đại học 
do bộ tộc người Mỹ bản địa kiểm 
soát và được cấp đất theo Đạo luật 
của Quốc hội năm 1994). 

 
Tiền có thể được sử dụng như thế nào? 

Nguồn vốn trợ cấp và tiền bù trừ có 
thể được dùng để vận hành Trung tâm 
Phát triển Hợp tác xã Nông thôn. Ví 
dụ về những công việc mà Trung tâm 
có thể làm là: 

• Thực hiện các nghiên cứu khả thi 

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh 

• Đào tạo năng lực lãnh đạo và cải tiến 
hoạt động 

• Tạo điều kiện thuận lợi để lập kế 
hoạch chiến lược 

 
Lưu ý rằng Trung tâm có thể nằm ở 
bất kỳ khu vực nào, nhưng các cá 
nhân và doanh nghiệp được hỗ trợ 
phải nằm trong vùng nông thôn đủ 
điều kiện. 

Chúng ta bắt đầu như thế nào? 

Trước khi quý vị nộp đơn: 

• Cần có mã số trên Hệ thống Số hoá 
Dữ liệu Quốc tế (DUNS) nếu tổ 
chức của quý vị chưa có. Quý vị sẽ 
nhận được mã số trong vòng vài 
ngày làm việc. Tuy nhiên, quý vị nên 
có kế hoạch gửi yêu cầu sớm tối 
thiểu một tháng trước thời hạn nộp 
đơn vì quý vị sẽ cần mã số đó cho 
bước đăng ký sớm tiếp theo (xem 
bên dưới). 

• Đăng ký tổ chức của quý vị với Hệ 
thống Quản lý Nhận trợ cấp 
(SAM) nếu chưa đăng ký. Quý vị 
có thể đăng ký miễn phí nhưng 
phải hoàn thành một số bước. Quý 
vị nên bắt đầu quá trình đăng ký 
sớm tối thiểu một tháng trước bất 
kỳ thời hạn đăng ký nào. Trước khi 
bắt đầu quá trình đăng ký, chúng 
tôi khuyên quý vị nên đọc qua các 
tài liệu HỖ TRỢ có sẵn trên trang 
web SAM. Sau đó, quý vị cần tạo 
một tài khoản. Sau khi tạo tài 
khoản bằng cách thiết lập id người 
dùng và mật khẩu, quý vị có thể 
đăng ký tổ chức của mình. Hãy 
nhớ rằng quý vị sẽ cần mã số 
DUNS để hoàn tất đăng ký. Ngoài 
ra, hãy ghi lại mã Tổ chức Thương 
mại và Chính phủ (CAGE) và ngày 
hết hạn vì quý vị sẽ cần những mã 
đó cho đơn đăng ký của mình. 

 
Ai có thể giải đáp thắc mắc? 

Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên lạc 

với văn phòng RD gần nhất. 

https://www.federalregister.gov/
https://www.grants.gov/
https://fedgov.dnb.com/webform/
https://sam.gov/SAM/
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices


 

  
 
 

 
Tôi có cần gửi báo cáo nếu tôi 
được nhận trợ cấp không? 

Nếu được nhận trợ cấp, quý vị cần 
gửi báo cáo tài chính và báo cáo hiệu 
suất định kỳ. Thỏa thuận trợ cấp của 
quý vị sẽ cho biết tần suất cần gửi 
báo cáo, những biểu mẫu mà quý vị 
cần sử dụng và thông tin nào cần nêu 
trong báo cáo. 

 
Tôi có thể nhận thêm thông tin 
chương trình ở đâu? 

Vui lòng đọc Thông báo Đăng ký 
Liên bang để đọc những thông tin 
quan trọng cần biết trước khi nộp đơn 
xin trợ cấp, và hãy tham khảo các quy 
định của chương trình RCDG. 

Trợ cấp Phát triển Hợp tác xã Nông thôn 

 
Luật nào điều chỉnh chương trình này? 

 
Quy định: 7 USC 1932 (310)(B)(e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo 
hướng dẫn chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh 
Chương trình này?" Quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng địa phương để nhận hỗ trợ. 
Quý vị có thể tìm thêm các biểu mẫu, tài nguyên và thông tin chương trình tại 
www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các 
quy định về cơ hội bình đẳng. 

 

Cập nhật Mới nhất: Tháng 1/2020 

https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions%5Bterm%5D=RCDG
https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions%5Bterm%5D=RCDG
https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions%5Bterm%5D=RCDG
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0d378ade70b3174a1512d011ca6b361c&amp;node=sp7.15.4284.f&amp;rgn=div6
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=0d378ade70b3174a1512d011ca6b361c&amp;node=sp7.15.4284.f&amp;rgn=div6
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/
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