Bộ Nông Nghiệp
Hoa Kỳ

Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên

Chương Trình Quản Lý Bảo Tồn
(Conservation Stewardship Program, hay CSP)
CSP có Phù Hợp với Tôi không?

Nếu Quý Vị Trả Lời
"Có" cho Những Điều
Sau Đây?
Thì CSP có thể phù hợp
với quý vị.


Tôi sở hữu hoặc thuê và quản lý đất
để sản xuất nông nghiệp hoặc lâm
nghiệp, chẳng hạn như đất trồng trọt,
đất chăn thả gia súc, đồng cỏ hoặc bãi
cỏ.



Tôi đang thực hiện các công việc bảo
tồn khi canh tác.



Tôi muốn thực hiện thêm
công việc bảo tồn hiện có để
đạt được mức độ quản lý môi
trường cao hơn.



Tôi có ý định hoặc hoạch định duy
trì quyền kiểm soát đất trong ít nhất
5 năm.



Khu đất của tôi tuân hành các quy
định bảo tồn đất ngập nước và đất bị
xói mòn cao (nếu không chắc, hãy hỏi
Trung Tâm Dịch Vụ USDA địa
phương)



Tôi có số an sinh xã hội hoặc số nhận
dạng hãng sở do IRS cấp.



Tổng thu nhập đã điều chỉnh của
tôi dưới $900,000 (không áp
dụng cho các Bộ Lạc Da Đỏ).



Tham gia vào một tổ chức hoặc
hoạt động chung, tôi có quyền
lấy các quyết định quản lý cho
doanh thương
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CSP là gì?
Chương Trình Quản Lý Bảo Tồn
(Conservation Stewardship Program, hay
CSP) hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp
và lâm nghiệp kỹ thuật và tài chánh để
thực hiện thêm các công việc bảo tồn.
Chương trình sẽ bồi hoàn cho người sản
xuất nông nghiệp và lâm nghiệp đồng ý
tăng mức bảo tồn bằng cách áp dụng thêm
các hoạt động bảo tồn và duy trì mức độ
bảo tồn căn bản. CSP dành cho những
người sản xuất luôn mong muốn bảo tồn và
quản lý môi trường.

Có những quyền lợi gì?
CSP có thể đem lại nhiều quyền lợi, bao
gồm tăng năng suất mùa vụ, giảm chi phí
đầu vào, cải tiến môi trường sống cho động
vật hoang dã và tăng khả năng chống chịu
với thời tiết khắc nghiệt. CSP cũng khuyến
khích áp dụng các kỹ thuật quản lý mới.
Thí dụ, CSP có thể giúp quý vị:
• Lên lịch trồng và quản lý cây che phủ kịp thời
• Lập hoạch định chăn thả để cải tiến nguồn thức ăn chăn nuôi
•

Không xới đất để giảm xói mòn hoặc
quản lý các khu vực trồng rừng theo
hướng có lợi cho môi trường sống
của động vật hoang dã

Nếu quý vị đang thực hiện các bước để
cải tiến tình trạng đất, thì rất có thể CSP
sẽ giúp quý vị tìm ra những cách mới để
đạt được mục tiêu.

Giúp Con Người là Giúp cho Đất
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CSP CÓ PHÙ HỢP VỚI TÔI KHÔNG?
CSP Hoạt Động Ra Sao?
CSP trao cơ hội cho người sản xuất
thực hiện thêm các công việc bảo tồn
hiện có bằng cách áp dụng các
phương pháp bảo tồn mới, cải tiến và
các gói lựa chọn. Các hoạt động mới
này sẽ làm tăng nguồn tài nguyên
thiên nhiên và cải tiến canh tác.
Thí dụ: nếu đang trồng cây che phủ,
quý vị có thể thử trồng nhiều loại
cây che phủ hoặc trồng cây che phủ
có rễ ăn sâu để phá vỡ độ nén của
đất.
Nếu quý vị muốn nộp đơn tham gia
CSP, người hoạch định bảo tồn
NRCS địa phương sẽ tư vấn trực
tiếp cho quý vị để đánh giá hệ
thống quản lý hiện tại và tài
nguyên thiên nhiên trên khu đất.
Sau đó, quý vị sẽ bàn thảo với người
hoạch định bảo tồn NRCS để chọn các
hoạt động bảo tồn CSP mới dựa trên
các mục tiêu canh tác của mình.
Sau khi quý vị chọn các phương
pháp hoặc hoạt động bảo tồn phù
hợp nhất và nếu đơn xin của quý
vị được chọn để tài trợ, CSP sẽ trả
tiền hàng năm để thực hiện các
hoạt động này trên khu đất của
quý vị, thực hiện và duy trì các
hoạt động bảo tồn hiện có.
Muốn thực hiện thêm nữa? CSP cũng
cung cấp các gói lựa chọn trong đó
quý vị có thể chọn nhiều thứ cải tiến
và được tỷ lệ tiền trả cao hơn.
Hợp Đồng CSP Sẽ Kéo
Dài trong Bao Lâu?
5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm
nữa nếu quý vị kết thúc thời hạn hợp
đồng đầu tiên và nếu đơn gia hạn của
quý vị xếp hạng đủ cao (gia hạn CSP
là một quá trình cạnh tranh).

Tháng Bảy, 2021

2

Tiêu Chuẩn CSP
Tiêu Chuẩn Khu Đất
H. Những khu đất nào đủ tiêu chuẩn
tham gia CSP?
Đ. Các khu đất đủ tiêu chuẩn bao gồm đất
nông nghiệp tư nhân, đất nông nghiệp Da
Đỏ, đất rừng tư nhân phi công nghiệp,
nông trại, đất nông nghiệp liên quan và đất
công cộng thuộc quyền kiểm soát và do
người nộp đơn canh tác. Không đòi hỏi về
diện tích tối thiểu. CSP ghi danh toàn bộ
đất canh tác của quý vị vào chương trình,
không chỉ một thửa đất hoặc dải đất nhất
định. Tất cả đất tuân hành các quy định
bảo tồn đất ngập nước và đất có khả năng
bị xói mòn cao của USDA đủ tiêu chuẩn
tham gia CSP.
H. Tôi mới bắt đầu canh tác? Vậy tôi có
đủ tiêu chuẩn tham gia CSP không?
Đ. Vẫn chưa. Khu đất phải được chủ động
dùng để sản xuất nông lâm sản. Các khu
đất đang được khai khẩn hoặc chuẩn bị để
sản xuất nông nghiệp trong tương lai sẽ
không đủ tiêu chuẩn tham gia CSP cho
đến khi canh tác nông nghiệp và sản xuất
được cây trồng, thực phẩm hoặc chất xơ.
Hãy hỏi trung tâm dịch vụ USDA địa
phương trước khi khai khẩn bất kỳ khu đất
nào để bảo đảm quý vị sẽ không vi phạm
các đòi hỏi về bảo tồn đất ngập nước hoặc
đất có khả năng bị xói mòn cao. Không
đáp ứng được các quy định của NRCS có
thể ảnh hưởng đến khả năng quý vị tham
gia các chương trình USDA.

Tiêu Chuẩn Mức Quản Lý
H. Mức quản lý là gì?
Đ. Mức quản lý là từ NRCS để xem
người nộp đơn tham gia CSP hiện có
đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chí bảo
tồn đối với một mối quan tâm tài
nguyên thiên nhiên cụ thể hay không.
Người nộp đơn tham gia CSP hiện
phải đáp ứng mức quản lý đối với ít
nhất hai mối quan tâm ưu tiên về tài
nguyên thiên nhiên trên mọi khu đất
đang canh tác. Họ cũng phải đồng ý
đáp ứng hoặc vượt qua mức quản lý
đối với thêm ít nhất một mối quan
tâm về tài nguyên vào cuối hợp đồng
cho mỗi mục đích sử dụng đất. Đừng
lo nếu quý vị không chắc về mức quản
lý của mình, vì người hoạch định
NRCS sẽ hỗ trợ quý vị.
Thực Hiện Cải Tiến và Gói Lựa
Chọn
H. Hoạt động bảo tồn là gì?
Đ. Hoạt động bảo tồn có thể cải tiến đất,
nước, thực vật, không khí, môi trường
sống của động vật hoang dã và các tài
nguyên thiên nhiên liên quan. Mỗi
hoạt động bảo tồn phải được thực
hiện theo các tiêu chuẩn NRCS do
mỗi tiểu bang lập ra.
H. Cải tiến là gì?
Đ. Cải tiến là các hoạt động bảo tồn
được dùng để giải quyết các mối
quan tâm về tài nguyên và cải tiến
hiệu suất bảo tồn.

Tiêu Chuẩn Người Sản Xuất

H. Gói lựa chọn là gì?

H. Ai đủ tiêu chuẩn nộp đơn tham gia
CSP?

Đ. Các gói lựa chọn theo mục đích sử
dụng đất cụ thể và bao gồm ít nhất ba
cải tiến, khi thực hiện cùng nhau sẽ cải
tiến hiệu suất bảo tồn và giải quyết
nhiều mối quan tâm về tài nguyên theo
cách toàn diện và hiệu quả về chi phí.

Đ. Người nộp đơn có thể là cá nhân, pháp
nhân, canh tác chung hoặc Bộ Lạc Da Đỏ
sở hữu hoặc thuê đất và hiện đang quản
lý đất để sản xuất nông nghiệp hoặc lâm
nghiệp. Người nộp đơn phải có số an sinh
xã hội hoặc số nhận dạng hãng sở do IRS
cấp và phải giữ quyền kiểm soát đất trong
toàn bộ thời hạn của hợp đồng CSP trong
vòng 5 năm. Người nộp đơn phải có tổng
thu nhập đã điều chỉnh dưới $900,000.
Không áp dụng đòi hỏi tổng thu nhập đã
điều chỉnh cho các Bộ Lạc Da Đỏ.

Mỗi gói lựa chọn có ba hoặc nhiều cải
tiến bắt buộc và đối với một số gói,
người nộp đơn có thể tự chọn thêm các
cải tiến từ danh sách để giải quyết các
mối quan tâm cụ thể về tài nguyên.

Giúp Con Người là Giúp cho Đất
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CSP CÓ PHÙ HỢP VỚI TÔI KHÔNG?
Người sản xuất muốn thực hiện các cải
tiến hoặc gói cải tiến trên khu đất của
mình có thể đến gặp người hoạch định
bảo tồn NRCS địa phương để tìm hiểu
thêm.
Tiền Trả CSP
H. Những loại tiền trả nào được CSP
cung cấp?
Đ. Có ba loại tiền trả có sẵn thông qua
CSP.
1. Tiền trả hợp đồng hàng năm dựa

trên hai phần:

• Các khoản tiền trả để duy trì mức

độ bảo tồn hiện có cho các mục
đích sử dụng đất trong hợp đồng
• Các khoản tiền trả để thực hiện

thêm các hoạt động và phương
pháp bảo tồn.
2. Các khoản tiền trả phụ trội cho

người sản xuất sẵn sàng thực hiện
luân canh cây trồng bảo tồn tài
nguyên, cải tiến nguồn tài nguyên
hiện có để bảo tồn luân canh cây
trồng hoặc thực hiện quản lý chăn
thả tiên tiến
3. Tiền trả hợp đồng tối thiểu cho

hầu hết các hợp đồng.
H. Khi nào được trả tiền?
Đ. NRCS trả tiền sau ngày 1 tháng
Mười của mỗi năm tài chánh cho
các hoạt động hợp đồng đã ký kết
và duy trì trong năm tài chánh
trước đó và sẽ trả xong trước ngày
30 tháng Chín.
H. Tôi có phải trả thuế thu nhập
cho các khoản tiền trả của mình
không?
Đ. Đúng. Tất cả các khoản tiền NRCS
trả cho quý vị đều được báo cáo cho
Sở Thuế Vụ và phải được báo cáo là
thu nhập trên tờ khai thuế trong năm
thuế hiện hành. Quý vị sẽ nhận được
Mẫu 1099 để báo cáo các khoản tiền
trả CSP trên tờ khai thuế của mình.

Nộp Đơn Xin và Đánh Giá CSP
H. Làm cách nào để nộp đơn tham gia
CSP?
Đ. Liên lạc với văn phòng thực địa
NRCS tại địa phương và cho họ biết
quý vị quan tâm đến CSP. Người
hoạch định bảo tồn sẽ bàn thảo để
xác định tiêu chuẩn mức quản lý của
quý vị.
Nếu mới làm việc với USDA, quý vị
sẽ cần lập Hồ Sơ Trang Trại với Cơ
Quan Dịch Vụ Canh Nông (Farm
Service Agency, hay FSA). Hồ Sơ
Trang Trại đòi hỏi một số mẫu và tài
liệu, vì vậy hãy lấy hẹn với văn
phòng FSA của quý vị càng sớm
càng tốt.
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Sáng Kiến Bảo Tồn Đồng Cỏ CSP
CSP đưa ra Sáng Kiến Bảo Tồn Đồng
Cỏ (Grassland Conservation Initiative,
hay GCI) để hỗ trợ người sản xuất đủ
tiêu chuẩn bảo vệ các vùng đất chăn
thả gia súc, bảo tồn và cải tiến tài
nguyên đất, nước và động vật hoang
dã, đồng thời đạt được các giá trị bảo
tồn liên quan, thông qua hợp đồng bảo
tồn đồng cỏ 5 năm. Tiêu chuẩn được
giới hạn cho người sản xuất có đồng
cỏ được ghi nhận trên báo cáo diện
tích FSA từ năm 2009 đến năm 2017.

Ngoài các tài liệu Hồ Sơ Trang
Trại, quý vị cũng cần phải nộp
cho NRCS:
1. NRCS CPA-1200- Đơn Xin
Tham Gia Chương Trình Bảo
Tồn
2. Bản đồ cho thấy tất cả mục

đích sử dụng đất và số mẫu
Anh đang canh tác.
3. Bản đồ hoặc tài liệu khác xác

định bất kỳ diện tích đất không
đủ tiêu chuẩn đã biết và diện
tích liên quan.
H. Đơn xin tham gia CSP được đánh giá
như thế nào?
Đ. Sau khi NRCS hoàn tất đánh giá hoạt
động canh tác của quý vị và quý vị
chọn các hoạt động hoặc phương
pháp bảo tồn mà quý vị muốn thực
hiện, NRCS sẽ xếp hạng đơn xin của
quý vị để xác định hệ thống quản lý
hiện tại và tương lai sẽ giải quyết các
ưu tiên tài nguyên thiên nhiên của
quốc gia, tiểu bang và địa phương
như thế nào.
NRCS sẽ xếp hạng đơn xin của quý
vị so với các đơn xin đủ tiêu chuẩn
tương tự khác trong cùng một nhóm
xếp hạng, đơn xin đạt điểm cao nhất
sẽ được hợp đồng trước.
Giúp Con Người là Giúp cho Đất

USDA là nơi cung cấp, tuyển dụng, và cho vay với cơ hội bình đẳng.
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