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Chương Trình Khích Lệ
Phẩm Chất Môi Trường
Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên
Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên của
USDA có các chương trình Đạo Luật Nông Trại tự
nguyện có lợi cho cả người sản xuất nông nghiệp và
môi trường.

Tổng Quát
Chương Trình Khích Lệ Phẩm Chất Môi Trường
(Environmental Quality Incentives Program, hay
EQIP) hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho người sản
xuất để giải quyết các mối quan tâm về tài
nguyên thiên nhiên và đem lại lợi ích về môi
trường như cải tiến phẩm chất nước và không
khí, bảo tồn nước ngầm và nước mặt, cải tiến
phẩm chất đất, giảm xói mòn và bồi lắng đất, cải
tiến hoặc tạo môi trường sống cho động vật
hoang dã, và giảm thiểu tình trạng khô hạn và
bất ổn thời tiết đang ngày càng gia tăng.

Quyền lợi
Thông qua EQIP, NRCS hỗ trợ tài chính người
sản xuất nông nghiệp và trợ giúp họ theo từng
cá nhân để hoạch định và thực hiện cải tiến,
hoặc các hoạt động bảo tồn theo NRCS. NRCS
và các nhà sản xuất cùng nhau đầu tư cho các
giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho
tương lai, đồng thời cải tiến hoạt động nông
nghiệp.

Tóm Lược về Chương Trình
NRCS sẽ giúp quý vị lập chương trình bảo tồn
đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn của quý vị.
Chương trình này sẽ cho quý vị lộ trình lựa
chọn các hoạt động bảo tồn phù hợp với vùng
đât của mình. NRCS đề nghị khoảng 200 hoạt
động bảo tồn khác nhau cho đất trang trại, chăn
nuôi, và đất rừng.
Hỗ trợ tài chính của NRCS có thể trang trải một
phần chi phí thực hiện các hoạt động bảo tồn.

Ai Đủ Tiêu Chuẩn?
Nông gia, người chăn nuôi, và chủ rừng sở hữu
hoặc thuê đất nông nghiệp đều đủ tiêu chuẩn.
Hỗ trợ EQIP có thể dùng cho tất cả các loại
hoạt động nông nghiệp:
•

Truyền thống và hữu cơ

•

Cây trồng đặc sản và cây hàng hóa

•

Lâm nghiệp và động vật hoang dã

•

Nông gia không được phục vụ đầy đủ trước
đây*

•

Hoạt động chăn nuôi

*Có chi trả tăng thêm và trả trước cho người
sản xuất không được phục vụ đầy đủ trước đây
(là người sản xuất mới, tài nguyên hạn chế,
thiệt thòi về xã hội, và cựu quân nhân trong
quân đội)

Cách Nộp Đơn

Những Điểm Mới
trong Đạo Luật
Nông Trại 2018
Bổ sung các mối quan
tâm khả dĩ về tài nguyên
liên quan đến những thay
đổi trong hoạt động có lợi
về chi phí và hiệu quả.
Tăng mức hỗ trợ tối đa
cho nhà sản xuất hữu cơ
lên $140,000 trong bốn
năm.
Lựa chọn ghi danh mới,
thông qua các hợp đồng
khích lệ để giải quyết
các quan tâm về tài
nguyên ưu tiên.

Vào mạng lưới farmers.gov/service-locator
tìm Trung Tâm Dịch Vụ của USDA để ghi
danh.

Phải có lựa chọn trả tiền
trước cho người sản xuất
không được phục vụ đầy
đủ trước đây.

Nhận đơn ghi danh hỗ trợ tài chính EQIP trong
cả năm. Có hạn chót để xếp hạng và cấp quỹ
cho từng tiểu bang. Nếu đơn ghi danh của quý
vị được xếp hạng rồi được chọn, quý vị sẽ ký
hợp đồng với NRCS để được hỗ trợ tài chính
cho chi phí thực hiện các hoạt động bảo tồn. Tỉ
lệ chi trả cho các hoạt động bảo tồn được cứu xét
rồi xác định theo mỗi tài khóa.

Cho phép hỗ trợ trực
tiếp từ chương trình cho
các WME như công ty
thủy lợi, mương tưới
nước và các cơ quan
công cộng hoặc bán
công khác vì mục đích
cải tiến hiệu quả dùng
nước.

Thông Tin Thêm
Vào mạng lưới nrcs.usda.gov/farmbill hoặc
farmers.gov/ để biết thêm thông tin.
Tìm Trung Tâm Dịch Vụ USDA ở địa phương
quý vị tại farmers.gov/service-locator

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