
 
 

Nếu Quý Vị Trả Lời ‘Có’ 
cho Những Điều Sau Đây, 
Thì EQIP có thể phù hợp với hoạt 
động canh tác của quý vị. 

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

 Tôi có quyền kiểm soát đất do sở hữu 
hoặc thuê lại từ chủ sỡ hữu. 

 Tôi có thể cho biết tiểu sử tưới tiêu 
nếu việc bảo tồn liên quan đến bảo tồn 
nước bằng cách cải tiến hệ thống tưới 
tiêu. 

 Khu đất của tôi tuân theo 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 đã lập hoặc cập nhật hồ sơ nông 
trại với Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông 
cho tôi và hoạt động canh tác của tôi. 

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

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

 Nếu tham gia vào một tổ chức hoặc 
hoạt động chung, tôi có quyền lấy các 
quyết định quản lý cho doanh thương. 

EQIP là gì? 
Chương Trình Khích Lệ Phẩm Chất Môi 
Trường (EQIP) hỗ trợ kỹ thuật và tài chánh 
cho các khu đất đang canh tác, bao gồm đất 
trồng trọt, trồng cây đặc sản, hữu cơ, chăn thả 
gia súc, và đất rừng tư nhân phi công nghiệp. 
Thay vì phá rừng để lấy đất sản xuất, EQIP trợ 
giúp nông dân giữ hoặc cải tiến sản xuất trong 
khi vẫn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trên đất 
đang canh tác. 

Có Những Quyền Lợi gì? 
EQIP đem lại nhiều quyền lợi, bao gồm cải 
tiến phẩm chất nước và không khí, bảo tồn 
mặt đất và lớp nước mặt, tăng độ màu mỡ của 
đất, giảm xói mòn và bồi lắng đất, cải tiến 
hoặc tạo môi trường sống cho động vật hoang 
dã, giảm hạn hán và thời tiết khắc nghiệt đang 
ngày càng tăng. 
Thí dụ, EQIP có thể giúp quý vị: 
• Giảm ô nhiễm từ các nguồn nông 

nghiệp, như khi cho động vật ăn. 
• Sử dụng hiệu quả các chất dinh 

dưỡng, giảm phí tổn đầu vào và chất 
gây ô nhiễm không nguồn. 

• Tăng độ màu mỡ của đất, từ đó làm 
giảm bất ổn ngày càng tăng về thời 
tiết và cải tiến khả năng chống hạn. 

EQIP Hoạt Động Ra Sao? 
EQIP hỗ trợ người sản xuất cải tiến và giữ các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khi canh tác 
bằng cách thực hiện các phương pháp cấu trúc, 
sinh dưỡng, và quản lý. 
Thí dụ: sử dụng các phương pháp bảo tồn EQIP 
để cải tiến hiệu quả tưới tiêu, cải tạo đồng cỏ 
hoặc quản lý chất dinh dưỡng và dịch hại trên 
khu đất đủ tiêu chuẩn, 
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NRCS hỗ trợ kỹ thuật và EQIP hỗ trợ tài chánh thông qua một 
thỏa thuận hợp đồng. 
Nếu quý vị muốn nộp đơn tham gia NRCS, 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 lập chương trình bảo tồn miễn phí, giải 
quyết các quan tâm về tài nguyên đã tìm ra trước đó. 
Sau khi quý vị chọn được các hoạt động hoặc phương pháp 
bảo tồn phù hợp nhất với nhu cầu của mình và nếu đơn xin của 
quý vị được chọn để tài trợ, thì EQIP sẽ trả tiền cho quý vị để 
thực hiện các phương pháp này trên khu đất với mong muốn 
quý vị sẽ thực hiện và tiếp tục các phương pháp đó trong 
khoảng thời gian mong muốn. 

Hợp Đồng EQIP Sẽ Kéo Dài trong Bao 
Lâu? 
Thời hạn của hợp đồng EQIP có thể thay đổi tùy thuộc vào mục 
tiêu và thời gian, nhưng không vượt quá 10 năm. 

Tiêu Chuẩn Tham Gia EQIP 

Tiêu Chuẩn Khu Đất 

Q. Những khu đất nào đủ tiêu chuẩn tham gia 
EQIP? 
A. Về tiêu chuẩn để tham gia các chương trình theo Đạo Luật 

Canh Nông, NRCS xem bất kỳ khu đất nào sản xuất nông 
nghiệp, chăn thả gia súc hoặc các sản phẩm liên quan đến 
rừng đều là đất đủ tiêu chuẩn. 
Khu đất đó có thể bao gồm đất trồng trọt, đất chăn thả gia 
súc, đất đồng cỏ, đất rừng tư nhân phi công nghiệp, đất nông 
trại hoặc chăn thả gia súc khác. 
EQIP không đòi hỏi có diện tích tối thiểu; tuy nhiên, EQIP là 
một chương trình cạnh tranh trợ cấp dựa trên các quan tâm 
về tài nguyên cần được giải quyết và các yếu tố khác. 

Tiêu Chuẩn Người Sản Xuất 

Q. Ai đủ tiêu chuẩn nộp đơn tham gia EQIP? 
A. Người nộp đơn có thể là cá nhân, pháp nhân, canh tác chung 

hoặc Bộ Lạc Da Đỏ có quyền kiểm soát đất và hiện đang 
quản lý đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc gia 
súc. 

Chương Trình EQIP Đặc Biệt 
EQIP có một hệ thống rộng khắp để bảo tồn có mục tiêu cho 
thực địa ở địa phương và trên toàn quốc. 

 

 
 

EQIP đặt mục tiêu bảo tồn thông qua các chương trình sau đây để 
giải quyết các quan tâm về tài nguyên thiên nhiên ưu tiên trên các 
khu đất dễ bị ảnh hưởng nhất và các lưu vực có ưu tiên cao: 
• Chương Trình Đường Hầm Cao 
• Chương Trình Hữu Cơ 
• Chương Trình Phẩm Chất Không Khí 
• Chương Trình Năng Lượng Nông Trại 

Tiền Trả EQIP 
Q. EQIP cung cấp những loại tiền trả nào? 
A. EQIP trả tiền cho các phương pháp và hoạt động có thể 

được phân loại là sinh dưỡng, cấu trúc và quản lý. 
Người sản xuất cũng có thể nộp đơn tham gia Chương Trình 
Hoạt Động Bảo Tồn thông qua Người Cung Cấp Dịch Vụ 
Kỹ Thuật. 
Những Người Tham Gia Chưa Được Phục Vụ (Historically 
Underserved, hay HU): 
Những người tham gia chưa được phục vụ đều đủ tiêu chuẩn 
được tăng tỷ lệ tiền trả và tiền trả thêm để bù đắp phí tổn 
mua hàng hoặc dịch vụ. Những người tham gia chưa được 
phục vụ bao gồm người trồng trọt và chăn nuôi bị khó khăn 
về xã hội, mới bắt đầu canh tác, cựu chiến binh và người có 
tài nguyên hạn chế. 
• Các quỹ chuyên dụng – ít nhất 10 phần trăm quỹ 

EQIP được dành riêng cho những người trồng trọt và 
chăn nuôi bị khó khăn về xã hội và người mới bắt đầu 
canh tác. 

• Tỷ lệ tiền trả cao hơn – cao hơn tới 25 phần trăm 
so với tỷ lệ tiền trả tiêu chuẩn. 

• Ưu Đãi Cựu Chiến Binh – cựu chiến binh đủ tiêu chuẩn 
tham gia là người trồng trọt và chăn nuôi mới bắt đầu 
canh tác hoặc bị khó khăn về xã hội sẽ được ưu đãi. 
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Q. Khi nào được trả tiền? 
A. Theo tiến trình trả tiền EQIP chung, người sản xuất được 

bồi hoàn sau khi bảo tồn được chứng nhận là đáp ứng các 
tiêu chuẩn và đòi hỏi kỹ thuật của NRCS. Tiến trình này 
thường có nghĩa là người sản xuất phải tự trả tiền phí tổn 
trước, trừ khi người tham gia muốn được trả trước. 

Q. Tôi có phải trả thuế thu nhập cho tiền trả của 
mình không? 

A. Có Tất cả 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 được Mẫu 1099 
để báo cáo tiền trả EQIP trên tờ khai thuế của mình. 

Nộp Đơn Tham Gia và Đánh Giá EQIP 
Q. Làm cách nào để nộp đơn tham gia EQIP? 
A. Liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ USDA địa phương và cho 

biết quý vị muốn xin EQIP. Người hoạch định bảo tồn sẽ 
bàn thảo với quý vị để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn không. 
NRCS chấp nhận đơn xin EQIP quanh năm và ngân quỹ sẽ 
được cấp qua tiến trình cạnh tranh. 
Nhưng sẽ hạn chót nhận đơn xin theo từng tiểu bang để 
đánh giá đơn xin cấp ngân quỹ. Quý vị có thể xem hạn chót 
nhận đơn xin tại nrcs.usda.gov/statecutoffdates. Nếu nộp 
sau hạn chót thì đơn xin của quý vị sẽ tự động bị hoãn lại 
sang chu kỳ cấp quỹ kế tiếp. 
Nếu mới làm xin với USDA, quý vị sẽ cần lập Hồ Sơ 
Nông Trại với Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông (Farm 
Service Agency, hay FSA). Hồ Sơ Nông Trại đòi hỏi 
một số mẫu và tài liệu, nên quý vị cần lấy hẹn với văn 
phòng FSA càng sớm càng tốt. 

Q.    Đơn xin tham gia EQIP được đánh giá như thế 
nào? 
A. 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 mình muốn thực hiện, NRCS sẽ xếp hạng đơn xin 
của quý vị để xem 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 ra sao. 
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. 
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