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TỔNG QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỔN
Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (Natural Resources Conservation Service,
hay NRCS) và Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông (Farm Service Agency, hay FSA) của
USDA cung cấp các chương trình bảo tồn tự nguyện, được liên bang cấp quỹ, để giúp
nông dân, chủ nông trại và chủ đất rừng tư nhân bảo vệ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
mà tất cả chúng ta dựa vào, giúp đất được lành mạnh, không khí và nước được sạch hơn,
và bảo tồn môi trường sống cho động vật hoang dã, giảm thiểu tác động của thay đổi khí
hậu.
Các chương trình bảo tồn của NRCS và FSA dựa trên khuyến khích và hỗ trợ tài chánh để
thực hiện các hoạt động bảo tồn. NRCS cũng hỗ trợ miễn phí kỹ thuật bảo tổn để giúp
người sản xuất hoạch định hoạt động bảo tồn.
NRCS nhận đơn xin chương trình bảo tồn quanh năm, nhưng đơn xin được đánh giá
và cấp quỹ theo chu kỳ cấp quỹ, có ngày cụ thể ghi trên đơn xin tùy theo từng tiểu
bang.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN

CƠ
QUAN

Giai đoạn nộp đơn xin chương trình FSA khác nhau tùy theo chương trình. Những người sản xuất
muốn được hỗ trợ nên liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ của USDA ở địa phương.
Ngoài chương trình bảo tồn của NRCS và FSA thì Cơ Quan
Quản Lý Rủi Ro (Risk Management Agency, hay RMA) của
USDA cũng hỗ trợ bảo tồn qua bảo hiểm cây trồng của Liên
Bang, bao gồm hỗ trợ cây che phủ, bảo tồn nước và quản lý chất
dinh dưỡng.

Chương Trình
Chánh

Để tham gia các chương trình FSA và NRCS, người sản xuất phải
tuân theo đòi hỏi về tổng lợi tức được điều chỉnh cũng như quy
định về đất dễ bị xói mòn và đất ngập nước.

NRCS

FSA

Ngoài ra, có thể áp dụng quy định khác về điều kiện tham gia.

MÔ TẢ

ĐẤT ÁP
DỤNG

THỜI HẠN
HỢP ĐỒNG

ĐIỀU KIỆN
THAM GIA

GHI CHÚ
Áp dụng qua đối
tác

ACEP- BẢO TỒN ĐẤT
NÔNG NGHIỆP
(AGRICULTURAL
LAND EASEMENTS,
HAY ALE)

NRCS

Giúp chủ đất tư nhân và bộ lạc,
người ủy thác đất đai và các tổ
chức khác như chánh quyền tiểu
bang và địa phương bảo vệ đất
trồng trọt và đồng cỏ trên nông
trại và trại chăn nuôi đang hoạt
động bằng cách hạn chế sử dụng
đất phi nông nghiệp qua hoạt
động bảo tồn.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng

Dài lâu

Áp dụng cho
tổ chức ở địa
phương

ACEP-BẢO TỒN VÀ
GÌN GIỮ ĐẤT NGẬP
NƯỚC (WETLANDS
RESERVE
EASEMENTS, HAY
WRE)

NRCS

Giúp chủ đất tư nhân và bộ lạc
bảo vệ, phục hồi và tăng cường
vùng đất ngập nước, trước đây đã
bị suy thoái do sử dụng cho nông
nghiệp.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng và
đất phi nông
nghiệp

30 năm hoặc
lâu dài

Đòi hỏi về chủ Sở hữu 2
đất và cảnh
năm trước
quan
khi nộp đơn
xin
Nộp đơn trực
tiếp cho NRCS

HỖ TRỢ QUẢN LÝ
NÔNG NGHIỆP
(AGRICULTURAL
MANAGEMENT
ASSISTANCE, hay
AMA)

NRCS

Giúp người sản xuất nông nghiệp
quản lý rủi ro tài chánh qua cách
đa dạng hóa, tiếp thị, hoặc dùng
các biện pháp bảo tồn tài nguyên
thiên nhiên. NRCS phụ trách các
quy định về bảo tồn trong khi
Dịch Vụ Tiếp Thị Nông Nghiệp
(Agricultural Marketing Service,
hay AMS) và RMA của USDA đa
dạng hóa sản xuất và các quy định
tiếp thị.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng,
trang trại và đất
liên quan đến
nông nghiệp

Đến 10
năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn hợp
đồng

Không có sẵn
tại tất cả các
tiểu bang.

TÀI TRỢ ĐỔI MỚI BẢO
TỒN(CONSERVATION
INNOVATION GRANTS,
hay CIG)

NRCS

Chương trình cạnh tranh hỗ trợ
phát triển công cụ, cách làm, thực
hành và kỹ thuật mới để đẩy
mạnh bảo tồn tài nguyên thiên
nhiên trên các vùng đất tư nhân.
Qua giải quyết vấn đề theo cách
sáng tạo và đổi mới, các đối tác
của CIG cố gắng giải quyết những
khó khăn về phẩm chất nước,
không khí, đất và môi trường
sống của động vật hoang dã của
quốc gia chúng ta, đồng thời cải
tiến hoạt động nông nghiệp.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng,
trang trại và đất
liên quan đến
nông nghiệp

1-3 năm

Cổ điển: Tất
cả các tổ chức
và cá nhân
không thuộc
Liên Bang
đều đủ điều
kiện nộp đơn
xin.
Thử nghiệm tại
nông trại: Tất
cả các tổ chức
và cá nhân
không thuộc
Liên Bang đều
đủ điều kiện
nộp đơn xin.

Tất cả các dự
án CIG phải
có người sản
xuất đủ tiêu
chuẩn EQIP
tham gia

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN
LÝ BẢO TỒN
(CONSERVATION
STEWARDSHIP
PROGRAM)
(CSP)

NRCS

Giúp người sản xuất nông nghiệp
duy trì và cải tiến các hệ thống
bảo tồn hiện có và áp dụng thêm
hoạt động bảo tồn để giải quyết
những quan tâm về tài nguyên
thiên nhiên đang được ưu tiên.
Hiệu quả bảo tồn càng cao so với
mức quản lý hiện có thì tiền trả
càng cao.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng,
trang trại và đất
liên quan đến
nông nghiệp

5 năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn hợp
đồng

Đáp ứng ngưỡng
quản lỷ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO
TỒN
CHƯƠNG TRÌNH
KHUYẾN KHÍCH
PHẨM CHẤT MÔI
TRƯỜNG
(ENVIRONMENTA
L QUALITY
INCENTIVES
PROGRAM, HAY
EQIP)
CHƯƠNG
TRÌNH BẢO
VỆ KHẨN
CẤP LƯU
VỰC SÔNG

CƠ
QUAN

MÔ TẢ

ĐẤT ÁP
DỤNG

THỜI HẠN
HỢP
ĐỒNG

ĐIỀU KIỆN
THAM GIA
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NRCS

Chương trình bảo tồn dẫn đầu của
NRCS hỗ trợ tài chánh và kỹ thuật
cho người sản xuất nông nghiệp để
giải quyết quan tâm về tài nguyên
thiên nhiên và đem lại lợi ích cho
môi trường, chẳng hạn như cải tiến
phẩm chất nước và không khí, bảo
tồn nước ngầm và nước bề mặt,
giảm xói mòn và bồi lắng đất, và cải
tiến hoặc tạo môi trường sống hoang
dã.

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng,
trang trại và đất
liên quan đến
nông nghiệp

1-10 năm

Kiểm soát đất Không trả tiền
trong thời gian trùng lặp
của hoạt động
bảo tồn

NRCS

Hỗ trợ người bảo trợ và chủ đất
bảo vệ tánh mạng và tài sản
khỏi lũ lụt hoặc xói mòn đất
sau khi thảm họa thiên nhiên
làm suy yếu lưu vực sông.
Chương Trình EWP để phục hồi
khẩn cấp, bao gồm mua hoạt động
bảo tồn vùng ngập lũ.

Tất cả

Thay đổi

Các biện pháp
phải bảo vệ
không bị thêm
lũ lụt hoặc xói
mòn đất và
giảm nguy cơ
đến tánh mạng
hoặc tài sản

NRCS sẽ
không cấp
quỹ cho các
hoạt động
thực hiện
trước khi ký
kết thỏa thuận
chánh thức

CHƯƠNG TRÌNH
GÌN GIỮ RỪNG
LÀNH MẠNH
(HEALTHY
FORESTS
RESERVE
PROGRAM, hay
HFRP)

NRCS

Giúp chủ đất phục hồi, tăng cường
và bảo vệ tài nguyên đất lâm
nghiệp trên khu vực đất tư nhân
qua hỗ trợ bảo tồn và hỗ trợ tài
chánh. Qua HFRP, chủ đất giúp
phục hồi các loài vật có nguy cơ
tuyệt chủng hoặc bị đe dọa, cải
tiến đa dạng động thực vật, và
tăng hấp thụ cácbon.

Đất lâm nghiệp

Thỏa thuận
phục hồi
trong 10
năm và bảo
tồn trong 30
năm hoặc
lâu dài

Kiểm soát
đất trong
thời hạn hợp
đồng

Phải là
đất sở
hữu tư
nhân

CHƯƠNG TRÌNH
HỢP TÁC BẢO
TỒN KHU VỰC
(REGIONAL
CONSERVATION
PARTNERSHIP
PROGRAM, hay
RCPP)

NRCS

Cách thực hiện bảo tồn do đối tác
định hướng, đưa ra giải pháp cho
những khó khăn về tài nguyên
thiên nhiên trên đất nông nghiệp.
Bằng cách tận dụng các nguồn lực
tập thể và hợp tác thực hiện các
mục tiêu chung, Thỏa Thuận Cấp
Vốn Thay Thế (Alternative
Funding Arrangements) của RCPP
và RCPP Classic thể hiện sức mạnh
của sự hợp tác giữa công cộng và
tư nhân để mang lại kết quả cho
nông nghiệp và bảo tồn

Đất trồng trọt,
đồng cỏ, rừng,
trang trại và đất
liên quan đến
nông nghiệp

Nộp đơn xin trực
tiếp cho NRCS

Thông thường Các tổ chức
muốn hợp tác
là 5 năm

với NRCS
trong các dự án
bảo tồn nộp đề
nghị cho dự án
trong thời gian
nộp đơn xin.

Tất cả các dự án
RCPP
phải lập và báo
cáo kết quả môi
trường
Người sản
xuất có thể
nộp đơn xin
tham gia vào
dự án được
cấp quỹ qua
NRCS hoặc
các đối tác.

CHƯƠNG TRÌNH
GÌN GIỮ VÀ
BẢO TỒN
CHUNG
(GENERAL
CONSERVATIO
N RESERVE
PROGRAM, HAY
CRP)

FSA

Bảo vệ đất, phẩm chất nước, và môi
trường sống bằng cách loại bỏ hoạt
động sản xuất nông nghiệp dễ làm đất
xói mòn hoặc dễ ảnh hưởng đến môi
trường qua các hợp đồng thuê dài hạn.
Các chủ đất CRP đủ điều kiện tham
gia Chương Trình Khuyến Khích
Chuyển Đổi (Transition Incentives
Program, hay TIP), hỗ trợ bán đất của
quý vị cho những nông dân mới vào
nghề và bị bất lợi xã hội.

Đất trồng trọt

10-15 năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn hợp
đồng

Đất không
thể canh tác

CHƯƠNG TRÌNH
GÌN GIỮ VÀ
BẢO TỒN LIÊN
TỤC
(CONTINOUS
CONSERVATIO
N RESERVE
PROGRAM, hay
CRP)

FSA

Theo ghi danh chương trình CRP
liên tục, đất dễ ảnh hưởng đến môi
trường dành cho một số hoạt động
bảo tồn có thể được ghi danh vào
CRP bất kỳ lúc nào. Ngoài ra,
cũng bao gồm chương trình
CLEAR30 và Vùng Đất An Toàn
để Tằng Động Vật Hoang Dã
(Safe Acres for Wildlife
Enhancement, hay SAFE).

Đất trồng trọt
hoặc đồng cỏ

10-15 năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn hợp
đồng

Đất không
thể canh tác

CRP CHO
ĐẤT TRỒNG
CỎ VÀ CHĂN
THẢ GIA SÚC
(KHẨN CẤP VÀ
KHÔNG KHẨN
CẤP)

FSA

Vùng đất trồng cỏ và chăn thả gia
súc thuộc chương trình CRP được
phép theo một số điều kiện để cải
tiến phẩm chất và hiệu quả của lớp
đất phủ theo chương trình CRP
(không khẩn cấp) hoặc để cứu trợ
người chăn nuôi do một số thảm
họa thiên nhiên (khẩn cấp).

Đất trồng trọt
hoặc đồng cỏ.

Hoạt động
được cho
phép trong
thời gian hợp
đồng từ 10
đến 15 năm

Khẩn cấp – Hạn
hán nghiêm trọng
do quận chỉ định
(D2) hoặc mức
cao hơn

Áp dụng hạn
chế trồng cỏ và
chăn thả gia
sức trong và
ngoài mùa làm
tổ chánh.

Không khẩn
cấp Trồng cỏ 3
năm 1 lần;
chăn thả gia sức
mỗi 2 năm.

TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN
CHƯƠNG TRÌNH BẢO
TÒN

CƠ
QUAN

MÔ TẢ

ĐẤT ÁP
DỤNG

THỜI HẠN
HỢP
ĐỒNG

ĐIỀU KIỆN
THAM GIA

GHI CHÚ

Đồng cỏ,
đất chăn
thả gia súc,
Rangeland,
đồng cỏ
chăn thả
gia súc

10-2 năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn
hợp đồng

Cho
phép/một
số hạn chế
trồng cỏ
và chăn
thả gia súc

Đất trồng trọt
hoặc đồng cỏ.

15 năm

Kiểm soát
đất trong
thời hạn
hợp đồng

Thương
thuyết các
hạn chế với
đối tác và cụ
thể
theo từng
thỏa
thuận.

Cấp quỹ và hỗ trợ kỹ thuật cho
Đất nông
nông dân và chủ nông trại để
nghiệp bị thiệt
phục hồi đất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai
hại do thảm họa thiên nhiên và
thực hiện biện pháp khẩn cấp
bảo tồn nước trong những đợt
hạn hán nghiêm trọng.

6 -18 tháng

Ủy Ban
Quận của
FSA kiểm
tra thiệt hại
để xem khu
đất có đủ
điều kiện
hay không

Các vấn đề
bảo tồn đã bị
trước thiên tai
hoặc dợt hạn
hán nghiêm
trọng không
đủ điều kiện.
Đất thường bị
hư hại (hai
lần trong 10
năm qua) và
vùng đất tư
nhô ra ngoài
không đủ
điều kiện.

FSA

Cấp tiền để phục hồi rừng
thuộc sở hữu tư nhân bị thiệt
hại do thảm họa thiên nhiên.
Hỗ trợ giúp chủ đất thực hiện
các biện pháp khẩn cấp để
khôi phục rừng trên vùng đất
bị thiệt hại do lũ lụt, bão hoặc
thảm họa nhiên nhiên khác.

Đất rừng tư
nhân bị thiệt
hại do thiên tai

Thảm họa – Ủy Ban
cấp quỹ cụ Quận của
thể
FSA kiểm
tra thiệt hại
để xem khu
đất có đủ
điều kiện
hay không

Chỉ những chủ
rừng tư nhân
phi công
nghiệp có cây
che phủ trước
khi xảy ra
thiên tai mới
đủ điều kiện
tham gia.

FSA

Để phục hồi các vùng đất
ngập nước được canh tác
trước đây và vùng đệm đất
ngập nước để cải tiến cả thảm
thực vật và dòng chảy của
nước. Những người tham gia
phải đồng ý phục hồi vùng đất
ngập nước và lập lớp phủ thực
vật. Lớp phủ thực vật có thể
bao gồm các loại cây bị ngập
một phần hoặc các loại cây cụ
thể.

Vùng đất ngập
nước được
canh tác trước
đây hoặc vùng
đệm đất ngập
nước

10-15 năm

Đất không
thể sử dụng
cho mục
đích thương
mại

GHI DANH ĐẤT
ĐỒNG CỎ CHO
CRP

FSA

CHƯƠNG TRÌNH
TĂNG CƯỜNG
GÌN GIỮ VÀ BẢO
TỒN
(CONSERVATIO
N RESERVE
ENHANCEMENT
PROGRAM, HAY
CREP)

FSA

CHƯƠNG TRÌNH
BẢO TỒN KHẨN
CẤP
(EMERGENCY
CONSERVATION
PROGRAM, hay
ECP)

FSA

CHƯƠNG TRÌNH
PHỤC HỒI RỪNG
KHẨN CẤP
(EMERGENCY
FOREST
RESTORATION
PROGRAM, hay
EFRP)
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẤT NGẬP
NƯỚC CÓ THỂ
CANH TÁC
(FARMABLE
WETLANDS
PROGRAM, HAY
FWP)

Chương trình tự nguyện theo
hợp đồng với những người
sản xuất nông nghiệp để giúp
chủ đất và người hoạt động
bảo vệ đất đồng cỏ. Chương
trình tập trung hỗ trợ hoạt
động chăn thả gia súc, đa
dạng sinh học động thực vật,
và đất đủ điều kiện có cây bụi
và đàn gia súc đang bị mối đe
dọa bảo tồn lớn nhất.
Hướng đến những quan tâm bảo
tồn quan trọng và cụ thể của tiểu
bang hoặc quốc gia. Các quỹ liên
bang được bổ sung bằng các quỹ
phi liên bang để lo liệu những
quan tâm này bằng cách trả tiền
cho nông dân, đổi lại, họ sẽ loại
bỏ đất dễ có hại cho môi trường
khỏi sản xuất và trồng thực vật
bảo tồn tài nguyên lâu dài.

Thông Tin Thêm
Hãy vào farmers.gov/conservation hoặc liên lạc Trung Tâm Dịch Vụ của USDA ở địa phương để
biết thêm thông tin về các chương trình bảo tồn của USDA.
Vào farmers.gov/service-locator để tìm Trung Tâm Dịch Vụ của USDA.

Phải
được sử
dụng cho
mục đích
nông
nghiệp 3
năm
trong 10
năm
trồng trọt
vừa qua

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

