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USDA Chương trình Trợ cấp Đào tạo Từ xa
& Khám bệnh Từ xa (DLT)
Cơ hội đăng ký
nhận Tài trợ
USDA bắt đầu tiếp nhận các đơn xin tài
trợ theo chương trình DLT vào ngày
5/4/2021. Phải gửi đơn đăng ký trước
ngày 4/6/2021, để đủ điều kiện nhận
cấp vốn theo cơ hội tài trợ này.
• Cơ quan khuyến khích đương đơn
xem xét các dự án sẽ thúc đẩy sự
công bằng và cơ hội kinh tế ở nông
thôn Hoa Kỳ, đặc biệt là những dự
án thúc đẩy các ưu tiên chính sau
đây:
° Ngăn chặn đại dịch COVID-19
° Đảm bảo công bằng sắc tộc
° Tái xây dựng nền kinh tế nông
thôn của chúng ta và
° Giải quyết khủng hoảng khí hậu.
• Quốc hội đã cung cấp cho Bộ Phát
triển Nông thôn USDA 57 triệu đô la
tiền tài trợ cho chương trình DLT
trong Năm tài chính (FY) 2021. Theo
ủy quyền, Cơ quan đã áp dụng 18
triệu đô la từ năm tài chính 2021 để
tài trợ cho các dự án từ năm tài chính
trước đó. Khoảng 44,5 triệu đô la
đang có sẵn. Số tiền này bao gồm
39,2 triệu đô la trong quỹ được phân
bổ cho năm tài chính 2021 cũng như
các quỹ có tổng trị giá 5,3 triệu đô la
không được cấp trong năm tài chính
2020.
• Cơ quan cũng có quyền tăng mức

tài trợ cho các đơn đăng ký nếu có
sẵn các khoản trích lập bổ sung
cho những mục đích tương tự.

Chương trình này làm gì?

Chương trình trợ cấp này giúp các cộng
đồng nông thôn nhận công nghệ và đào
tạo cần thiết để kết nối các chuyên gia
giáo dục và y tế với sinh viên, giáo viên
và bệnh nhân ở các vùng nông thôn.
Ai có thể đăng ký chương trình này?

Các đương đơn đủ điều kiện cung cấp
dịch vụ giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe
thông qua phương tiện viễn thông, bao
gồm:
• Các tổ chức chính quyền địa phương
và tiểu bang
• Các bộ lạc được liên bang công
nhận
• Các tổ chức phi lợi nhuận
• Doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận
• Các tổ chức hợp tác đủ điều kiện
Vùng đủ điều kiện là gì?

Mục đích của chương trình DLT là
tạo lợi ích cho các vùng nông thôn có
dân số ít hơn 20.000 người.

Quỹ có thể được dùng như thế nào?

Các khoản trợ cấp có thể dùng cho:
• Thiết bị âm thanh, quay phim và
video tương tác
• Các phương tiện băng thông
rộng hỗ trợ đào tạo từ xa hoặc
khám bệnh từ xa
• Phần cứng máy tính, phần
mềm và các thành phần mạng
• Tiếp nhận chương trình
hướng dẫn
• Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và
hướng dẫn sử dụng thiết bị đủ
điều kiện

Có sẵn những loại trợ cấp nào?

Các quỹ trợ cấp được trao thông qua quy
trình cạnh tranh toàn quốc. Tiền trợ cấp
hiện không có sẵn cho vay DLT hoặc các
khoản cho vay/trợ cấp kết hợp.
Một số yêu cầu tài trợ là gì?
• Tiền trợ cấp có thể từ 50.000 đô đến

1 triệu đô

• Cần có kết quả trùng khớp tối thiểu

15 phần trăm và không được lấy từ
nguồn liên bang khác

Chúng ta bắt đầu như thế nào?
• Quyền đăng ký chương trình này được

thông báo qua văn phòng quốc gia
theo giai đoạn định kỳ
• Tài nguyên Chương trình có trực
tuyến tại rd.usda.gov (bao gồm
biểu mẫu, hướng dẫn, chứng nhận,
v.v.)
• Tham khảo tại đây hoặc liên lạc

với Đại diện Khu vực Chung
của quý vị để biết thêm thông tin

Ai có thể giải đáp thắc mắc?

Hãy liên lạc với Đại diện Khu vực
Chung đang phục vụ tại khu vực của
quý vị. Gọi (202) 720-0800 hoặc gửi
email đến dltinfo@usda.gov.
Luật nào điều chỉnh chương trình này?
• Bộ pháp điển các Quy định Liên bang:
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Tại sao Bộ Phát triển Nông thôn
USDA làm điều này?

Chương trình DLT giúp người dân nông
thôn khai thác tiềm năng lớn của viễn
thông hiện đại và mạng internet cho giáo
dục và chăm sóc sức khỏe, vốn là hai
trong số các yếu tố then chốt để phát
triển kinh tế và cộng đồng.

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 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.
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