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Tổng Quát 
Chương Trình Cứu Trợ Khẩn Cấp (Emergency Relief Program, 
hay ERP) trang trải cho mất mùa, cây cối, cây bụi và dây leo do 
thiên tai đủ điều kiện trong năm lịch 2020 và 2021. 
Đối với những người sản xuất bị ảnh hưởng, FSA sẽ cứu trợ khẩn cấp để 
giúp những người sản xuất cây trồng đặc sản, giá trị cao và cây trồng 
khác qua tiến trình hai giai đoạn sau đây: 
• Giai Đoạn 1 sẽ tận dụng dữ liệu của Chương Trình Bảo Hiểm 

Cây Trồng Liên Bang (Federal Crop Insurance) và 
Chương Trình Hỗ Trợ Thảm Họa cho Cây Trồng Không 
Có Bảo Hiểm (Noninsured Crop Disaster Assistance 
Program, hay NAP) làm căn bản chiết tính tiền trả ban đầu. 

• Giai Đoạn 2 sẽ trợ giúp thêm và trang trải cho người sản xuất 
đủ tiêu chuẩn không tham gia vào các chương trình quản lý rủi 
ro hiện có. 

Phương pháp hai giai đoạn này giúp USDA sắp xếp tiến trình đơn xin để 
giảm gánh nặng lên người sản xuất, chủ động bao gồm người sản xuất 
không được phục vụ đầy đủ vốn là người bị loại khỏi nỗ lực cứu trợ 
trong quá khứ và khuyến khích sử dụng công cụ quản lý rủi ro hiện tại có 
thể giúp họ đối phó với sự kiện thời tiết khắc nghiệt trong tương lai. 

 
Tiêu Chuẩn - Giai Đoạn 2 
Giai đoạn 2 là chương trình chứng nhận dựa trên năm thuế, hỗ trợ cho 
người sản xuất bị tổn thất doanh thu do các chi phí cần thiết liên quan 
đến mất mùa đủ tiêu chuẩn (không bao gồm mùa vụ cho chăn thả gia 
súc), toàn bộ hoặc một phần, do thiên tai đủ điều kiện xảy ra trong năm 
lịch 2020 hoặc 2021. Phải là công dân Hoa Kỳ, ngoại nhân thường trú, 
nghĩa là "ngoại nhân hợp pháp", hợp tác chỉ bao gồm công dân Hoa Kỳ 
hoặc ngoại nhân thường trú, hãng cổ phần, hãng trách nhiệm hữu hạn 
hoặc cơ cấu tổ chức khác, được tổ chức theo luật Tiểu Bang, chỉ bao gồm 
công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú , Bộ Lạc Thổ Dân hoặc Tổ 
Chức Bộ Lạc, theo đoạn 4(b) của Đạo Luật Hỗ Trợ Giáo Dục và Quyền 
Tự Quyết cho Thổ Dân (Indian Self-Determination and Education 
Assistance Act) (25 U.S.C. 5304). 

Các thiên tai đủ điều kiện bao gồm cháy rừng, bão tố, lũ lụt, giông, 
nhiệt độ quá cao, giông bão mùa đông, đóng băng (bao gồm lốc xoáy 
bắc cầu), tiếp xúc với khói, độ ẩm quá mức, hạn hán đủ điều kiện và 
những tình trạng liên quan. 

Đối với tiêu chuẩn ERP, “những điều kiện liên quan” là sự kiện thời 
tiết nguy hiểm và thiên nhiên bất lợi cùng xảy ra và là kết quả trực tiếp 
của thảm họa đủ điều kiện. 

 

 
 
Đó là: 

• Gió quá mạnh do kết quả trực tiếp của cơn giông; 
• Bùn và rác do hậu quả trực tiếp của lũ lụt; 

• Gió quá mạnh, triều cường, lốc xoáy, bão nhiệt đới 
và áp thấp nhiệt đới do hậu quả trực tiếp của bão; và 

• Gió quá mạnh và bão tuyết xảy ra do bão mùa 
đông. 

Đối với hạn hán, có sẵn trợ giúp ERP nếu bất cứ khu vực 
nào trong quận bị thiệt hại, theo đánh giá của Đơn Vị Theo 
Dõi Hạn Hán Hoa Kỳ có cường độ hạn hán: 

• D2 (hạn hán nghiêm trọng) trong tám tuần 
liên tục; 

• D3 (hạn hán khắc nghiệt) hoặc mức độ hạn hán cao 
hơn. 

Quý vị có thể xem danh sách các quận bị hạn hán năm 
2020 hay 2021, đủ tiêu chuẩn được ERP, trên mạng lưới 
cứu trợ khẩn cấp. 

Nói chung, tiền trả cho ERP Giai Đoạn 2 dựa trên 
chênh lệch tổng doanh thu được phép giữa (các) năm 
tiêu chuẩn đại diện đã chọn và (các) năm bị thảm họa. 

HỖ TRỢ TỔN THẤT DOANH THU 
 Chương Trình Cứu Trợ Khẩn Cấp (ERP) Giai Đoạn 2 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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Chương trình ERP Giai Đoạn 2 sử dụng: 

• Các năm tiêu chuẩn: 2018, 2019 

• Các năm bị thảm họa: 2020, 2021 
 
Thông Tin Quan Trọng Cần Thiết để Nộp 
Đơn Xin 
Một số việc chuẩn bị đơn giản sẽ giúp cho tiến trình nộp đơn 
xin, bao gồm tìm tài liệu hỗ trợ đã sử dụng để lập Bản Khai F 
của IRS, cũng như bản FSA-1099G cho các năm tiêu chuẩn đã 
chọn và năm bị thảm họa. Ngoài ra, đương đơn nên duyệt lại 
các định nghĩa sau đây và sẽ xác nhận các mục này trên FSA-
521: 

Tổng doanh thu được phép: được tính bằng cách sử dụng bảng 
tính trên các trang 4–5 của tờ thông tin này cho (các) năm tiêu 
chuẩn đã chọn và (các) năm bị thảm họa liệt kê trong FSA-521, 
Đơn Xin ERP Giai Đoạn 2 

Doanh thu năm tiêu chuẩn: cho thấy tốt nhất một năm 
doanh thu điển hình cho hoạt động, liên quan đến năm bị 
thảm họa đã chọn 

**Doanh thu năm Tiêu Chuẩn đã điều chỉnh:sử dụng khi: 

• Người sản xuất không có bất kỳ doanh thu nào trong năm 
2018 hoặc 2019 

• Người sản xuất không có năm doanh thu tiêu chuẩn đầy 
đủ vào năm 2018 hoặc 2019 

• Doanh thu năm tiêu chuẩn 2018 hoặc 2019 không phải 
mức doanh thu đại diện do mở rộng vùng sản xuất hoặc 
giảm khả năng hoạt động trong năm bị thảm họa 

Doanh thu năm bị thảm họa: doanh thu thực tế từ (các) năm 
người sản xuất bị thiệt hại đủ điều kiện. 

Năm thuế đại diện: Năm thuế (2020, 2021 và 2022), Bản Khai 
F của IRS liên quan đến doanh thu của năm bị thảm họa đã 
chọn. Người sản xuất xác nhận: 

• Năm thuế 2020 hoặc 2021 là năm doanh thu 
đại diện cho năm bị thảm họa 2020 

• Năm thuế 2021 hoặc 2022 là năm doanh thu đại diện cho 
năm thảm họa 2021 

Người Sản Xuất Bị Tổn Thất Doanh Thu Đủ Điều 
Kiện trong Cả Hai Năm Thảm Họa: 

• Chọn cả hai năm thảm họa trên cùng một đơn xin 
• Có thể sử dụng cùng 1 năm tiêu chuẩn cho cả 2 năm thảm 

họa 
• Người tham gia không thể sử dụng cùng 1 năm thuế đại 

diện cho hơn 1 năm thảm họa 
• Doanh thu năm thảm họa phải bao gồm nhiều năm liên tiếp  

 

 

Thí dụ: Nếu người sản xuất chọn năm thuế 2021 là năm doanh 
thu đại diện cho năm thảm họa 2020, thì họ phải chọn năm thuế 
2022 cho năm thảm họa 2021. 

Vì người sản xuất sử dụng Bản Khai F của IRS cho năm 2021 
làm năm thuế đại diện cho doanh thu thực tế năm thảm họa 
2020, nên các năm phải liên tiếp và chỉ có thể được ghép với 
một năm thảm họa. Do đó, họ phải sử dụng năm 2022 là năm 
thuế đại diện cho doanh thu của năm thảm họa 2021. 

Người Sản Xuất Chưa Được Phục Vụ Đầy Đủ 
Những người sản xuất chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm cả 
người canh nông và chăn nuôi mới vào nghề, có tài nguyên 
hạn chế, bị thiệt thòi xã hội và cựu quân nhân, sẽ được tiền trả 
ERP cao hơn, theo tỷ lệ phần trăm sẽ được xác định sau đó. 

Để đủ điều kiện được phần trăm tiền trả cao hơn thì người sản 
xuất đủ tiêu chuẩn phải có mẫu CCC-860, Chứng Nhận là 
Người Canh Nông hoặc Chăn Nuôi Mới Vào Nghề, Tài Nguyên 
Hạn Chế, Bị Thiệt Thòi Xã Hội, và Cựu Quân Nhân, trên hồ sơ 
với FSA cho năm chương trình hiện dụng. 

 
Lợi Tức Gộp Điều Chỉnh và Giới Hạn 
Tiền Trả 
Giới hạn tiền trả cho ERP được xác định theo tổng lợi tức trang 
trại điều chỉnh trung bình của một cá nhân hay pháp nhân (lợi 
tức từ những hoạt động liên quan đến canh nông, chăn nuôi, hay 
trồng rừng). Một cá nhân hay pháp nhân, không phải liên doanh 
hay hợp tác chung, không thể được, trực tiếp hay gián tiếp, hơn 
$125,000 tiền trả cho vụ mùa đặc sản và $125,000 tiền trả cho 
tất cả vụ mùa khác theo ERP (cho Giai Đoạn 1 và Giai Đoạn 2 
kết hợp) cho năm của chương trình nếu tổng lợi tức trang trại 
điều chỉnh trung bình của họ (AGI) thấp hơn 75 phần trăm AGI 
trung bình của ba năm thuế trước năm thuế đầy đủ gần đây nhất. 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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Các năm thuế liên quan để lập AGI và phần trăm của người sản 
xuất có được từ các hoạt động liên quan đến trồng trọt, chăn 
chuôi hay trồng rừng là: 

• 2016, 2017, và 2018 cho năm của chương trình 2020; 
• 2017, 2018, và 2019 cho năm của chương trình 2021; và 
• 2018, 2019, và 2020 cho năm của chương trình 2022 

Giới hạn tiền trả độc lập cho cây trồng không phải đặc sản/khác 
và cây trồng đặc sản/giá trị cao cho mỗi năm chương trình sẽ 
vẫn còn hiện dụng, tuy nhiên, chỉ có 2 năm của chương trình, 
2020 và 2021 sẽ được áp dụng cho ERP Giai Đoạn 2. 

Lưu ý: Đây là một thay đổi từ ERP Giai Đoạn 1. Giai Đoạn 1 có 
giới hạn tiền trả riêng cho từng niên vụ 2020, 2021 và 2022. 

Trong ERP Giai Đoạn 2, tiền trả nhận theo ERP 
(Giai Đoạn 1 và Giai Đoạn 2), sẽ được áp dụng theo năm của 
chương trình như sau đây: 
Năm của chương trình 2020 = 2020 ERP Giai Đoạn 1, 2020 
ERP Giai Đoạn 2, 
Kết Hợp 
Năm của chương trình 2021 = 2021 ERP Giai Đoạn 1, 2021 
ERP Giai Đoạn 2, 
2022 Giai Đoạn 1, Kết Hợp 

 
Miễn Trừ Giới Hạn Tiền Trả 
Nếu ít nhất 75% AGI trung bình của cá nhân hay pháp nhân có 
được từ các hoạt động liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi, hay 
trồng rừng và người tham gia cung cấp chứng nhận và giấy tờ 
đòi hỏi, như bàn thảo bên dưới, thì cá nhân hay pháp nhân, 
không phải liên doanh hay hợp tác chung, sẽ đủ tiêu chuẩn được, 
trực tiếp hay gián tiếp, lên đến: 

• $900,000 cho mỗi năm của chương trình cho các cây trồng 
giá trị giao/đặc sản; và 

• $250,000 cho mỗi năm của chương trình cho tất cả các cây 
trồng khác 

Doanh thu bán thiết bị sử dụng để canh nông, chăn nuôi hoặc 
trồng rừng và cung cấp đầu vào cho sản xuất và dịch vụ cho 
người canh nông, chăn nuôi, và người trồng rừng và các hoạt 
động trang trại được tính gộp trong tổng lợi tức trang trại đã điều 
chỉnh trung bình, nếu tổng lợi tức trang trại đã điều chỉnh trung 
bình ở mức ít nhất 66.66 phần trăm AGI trung bình của cá nhân 
hay pháp nhân. Đối với pháp nhân không bắt buộc phải khai 
thuế lợi tức liên bang, hoặc với những cá nhân và tổ chức không 
có lợi tức chịu thuế trong một hoặc nhiều năm thuế thì mức 
trung bình sẽ là tổng lợi tức trang trại đã điều chỉnh, gồm cả 
thiệt hại, tính trung bình trong 3 năm thuế, ngay trước năm thuế 
đầy đủ nhất. 
Một pháp nhân mới sẽ có tổng lợi tức trang trại điều chỉnh, tính 
trung bình chỉ cho những năm của giai đoạn căn bản có hoạt 
động doanh thương. 

Một pháp nhân mới sẽ không được coi là "mới" nếu tiếp nhận 
một hoạt động hiện có và có bất kỳ yếu tố nào về quyền lợi và 
đất đai sở hữu chung với người hoặc pháp nhân trước đó. Nếu 
có sở hữu chung thì 

lợi tức của người hoặc pháp nhân trước đó sẽ được tính trung 
bình với lợi tức của pháp nhân mới trong giai đoạn căn bản. 

Người khai thuế chung phải khai chứng nhận lợi tức trang trại 
điều chỉnh trung bình như người này đã khai thuế liên bang riêng 
và cách chiết tính thống nhất với thông tin hỗ trợ trong khai thuế 
chung đã nộp. 

Để yêu cầu giới hạn tiền trả cao thì người tham gia phải nộp mẫu 
FSA-510 đã điền thông tin cùng với chứng nhận tổng lợi tức 
trang trại điều chỉnh trung bình ít nhất bằng 75% AGI trung bình 
của họ và chứng nhận từ Kế Toán Công Chứng Có Giấy Phép 
(Licensed Certified Public Accountant, hay CPA) hoặc Luật Sư 
rằng người tham gia đáp ứng dòi hỏi. Vào mạng lưới Tiêu Chuẩn 
Trả Tiền và Giới Hạn Tiền Trả (Payment Eligibility and Payment 
Limitations). 

 
Các Đòi Hỏi về Bao Trả Bảo Hiểm trong Tương Lai 
Tất cả người sản xuất được tiền trả ERP, theo luật định phải mua 
bảo hiểm cây trồng hoặc bảo hiểm NAP ở những nơi không có 
bảo hiểm cây trồng, trong hai niên vụ tiếp theo, theo quyết định 
của Bộ Trưởng. Người tham gia phải có bảo hiểm cây trồng hay 
NAP, do có thể áp dụng: 

• Ở mức bảo hiểm bằng hoặc lớn 60% cho vụ mùa có thể bảo 
hiểm; hay 

• Ở mức thảm họa hoặc cao hơn cho cây trồng có NAP 

Đòi hỏi bảo hiểm sẽ được cứu xét từ ngày người sản xuất được 
tiền trả ERP và có thể thay đổi tùy theo thời gian và có sẵn bảo 
hiểm cây trồng hay bảo hiểm NAP cho các vụ mùa cụ thể. Niên 
vụ sau cùng để mua bảo hiểm cây trồng hay bảo hiểm NAP đáp 
ứng năm bảo hiểm thứ hai cho đòi hỏi này là niên vụ 2026. 

Đối với các loại cây trồng không có hợp đồng bảo hiểm và người 
được ERP không đủ điều kiện được tiền trả NAP, do vượt quá 
giới hạn Tổng Lợi Tức Điều Chỉnh (AGI) trung bình, họ phải đáp 
ứng đòi hỏi này bằng cách: 

• Mua bảo hiểm NAP và trả phí dịch vụ NAP hiện dụng 
theo đòi hỏi ở trên, bất kể không đủ tiêu chuẩn được 
tiền trả NAP, hoặc 

• Mua bảo hiểm cây trồng Bảo Vệ Lợi Tức Toàn Bộ Canh 
Nông (Whole-Farm Revenue Protection, hay WFRP), nếu đủ 
tiêu chuẩn 

Nếu cây trồng không đủ điều kiện được NAP, thì người sản xuất 
phải mua bảo hiểm cây trồng Bảo Vệ Lợi Tức Toàn Bộ Canh 
Nông (WFRP) với mức bảo hiểm ít nhất 60%. 

 
Cách Tính Tổng Doanh Thu Được Phép 
Bảng 1 hướng dẫn: 

• Cách tính tổng nguồn doanh thu được phép 
• Cần cộng gộp/loại trừ những gì khi tính tổng doanh thu 

được phép 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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CHƯƠNG TRÌNH ERP GIAI ĐOẠN 2 

NGUỒN DOANH THU ĐƯỢC PHÉP LOẠI TRỪ TỔNG DOAN THU 

BẢN KHAI 
F DÒNG 1C 
“Doanh thu bán gia súc đã mua và 
các mặt hàng bán lại khác" hoặc 
thông tin có thể được báo cáo trên 
Bản Khai F 

Bán các loại cây trồng đủ điều kiện được mua để bán lại, có 
thay đổi về đặc điểm do thời gian nắm giữ, như: 

• Cây đã mua có kích thước 2 in-sơ và được bán khi 
cây 18 in-sơ sau 4 tháng 

Doanh thu bán gia súc 

BẢN KHAI 
F DÒNG 2 
Doanh thu bán gia súc, sản phẩm, 
ngũ cốc và các sản phẩm khác quý 
vị nuôi trồng hoặc thông tin có thể 
được báo cáo trong Bản Khai F 

Doanh thu bán các loại cây trồng đủ điều kiện được trồng 
và bán tại Hoa Kỳ và các Vũng Lãnh Thổ của Hoa Kỳ 

Doanh thu bán các loại cây trồng đủ điều kiện được đương 
đơn trồng do có giá trị tăng lên qua các hoạt động sau sản 
xuất, có thể đã được báo cáo trong Bản Khai F của IRS  

Ví dụ về các hoạt động sau sản xuất bao gồm: 

• Dâu tây thành mứt 

Bán thủy sản được nuôi trồng: 

• Là thức ăn cho người hoặc gia súc, 
• Để sử dụng công nghiệp hoặc sinh khối 
• Nuôi cá để làm thức ăn cho cá được con người tiêu thụ 
• Làm cá cảnh được nhân giống và nuôi trong môi trường 

thủy sinh 

Bán động vật và các sản phẩm phụ của chúng: 
• Động vật cho người chủ, người thuê hoặc người trồng theo hợp 
đồng tiêu thụ 

• Trứng 
• Sữa 
• Chồn nâu, gồm da sống 
• Doanh thu từ động vật cho mục đích trình bày, thể thao hoặc 
giải trí 

• Động vật hoang dã tự do đi lại 
• Doanh thu từ chăn nuôi gia súc (Bản khai 4797 Phần 1, Cột 

(d) hoặc (g) hoặc thông tin khác có thể được báo cáo trong 
Bản Khai F 

Doanh thu bán các mặt hàng nông nghiệp do có giá trị tăng lên 
qua các hoạt động sau sản xuất, nếu được báo cáo trong Bản khai 
C 

Hàng hóa không được trồng ở Hoa Kỳ và các vũng lãnh thổ của 
Hoa Kỳ. 

BẢN KHAI 
F DÒNG 3A 
“Phân chia hợp tác,” Mẫu 1099-
PATR, hoặc thông tin có thể được 
báo cáo trong Bản Khai F 

Số tiền chịu thuế của phân chia hợp tác liên quan trực tiếp 
đến việc bán các loại cây trồng đủ điều kiện do đương đơn 
sản xuất, như: 

• Phân chia trên mỗi đơn vị trả cho người được hưởng trên 
tổng doanh thu bán ngũ cốc 

Phân chia không liên quan trực tiếp đến bán các loại cây trồng đủ 
điều kiện không do đương đơn sản xuất 

BẢN KHAI 
F DÒNG 4A 
“Tiền trả chương trình nông 
nghiệp", Mẫu 1099-G hoặc thông tin 
có thể được báo cáo trong Bản Khai 
F 

• Chương trình Bảo Hiểm Rủi Ro Nông Nghiệp (Agriculture 
Risk Coverage, hay ARC) và Bảo Hiểm Rớt Giá (Price Loss 
Coverage, hay PLC) 

• Chương Trình Hỗ Trợ Cây Trồng Sinh Khối (Biomass Crop 
Assistance Program, hay BCAP) 

• Chương Trình Trả Tiền Vay Thiếu Hụt (Loan Deficiency 
Payment, hay LDP) 

• Tiền Lời Vay Thị Trường (Market Loan Gains, hay 
MLG)—trả tiền vay Hãng Tín Dụng Hàng Hóa 
(Commodity Credit Corporation, hay CCC) trừ đi số 
tiền ban đầu 

• Chương Trình Trợ Giúp Thị Trường (Market Facilitation 
Program, hay MFP) 

• Chương Trình Cứu Trợ Thương Mại Hải Sản (Seafood 
Trade Relief Program, hay STRP) 

• Chỉ dành cho năm thảm họa —Tiền trả của Chương Trình 
Cứu Trợ Khẩn cấp (ERP) Giai Đoạn 1 cho một cá nhân 
hoặc tổ chức khác, cho phần của đương đơn trong vụ mùa 
đủ điều kiện, bất kể năm thuế có tiền trả này được báo cáo 
cho IRS 

Tiền trả Hỗ Trợ Dịch Bệnh bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Chương Trình Hỗ Trợ Thực Phẩm do Siêu Vi Corona 
(Coronavirus Foods Assistance Program 1, hay CFAP 1) 

• CFAP 2 
• Hỗ trợ san sẻ chi phí 
• Thiệt hại tòa nhà 
• Phần gia súc 
• Chương Trình Bồi Thường Gia Súc do Dịch Bệnh 

(Pandemic Livestock Indemnity Program, hay PLIP) 
• Chương Trình Thị Trường Heo Giao Ngay trong Dịch Bệnh 

(Spot Market Hog Pandemic Program, hay SMHPP) 

Các chương trình khác: 

• Tiền Trả Chương Trình Bảo Tồn 
• Chương Trình Bảo Hiểm Lợi Nhuận Sữa (Dairy Margin 

Coverage Program, hay DMC) 
• Tiền Vay Hỗ Trợ Tiếp Thị (Marketing Assistance Loans, 

hay MAL) 

BẢN KHAI F 
DÒNG 5A - 5C 

“Tiền vay của Hãng Tín Dụng Hàng 
Hóa (Commodity Credit 
Corporation, hay CCC) báo cáo 
dưới mục đã chọn,” Mẫu 1099-A, 
hoặc thông tin có thể được báo cáo 
trong Bản Khai F 

• Tiền vay CCC báo cáo theo mục đã chọn nếu được coi 
là lợi tức khai với IRS khi tất cả hoặc một phần sản 
lượng được sử dụng làm tài sản thế chấp để bảo đảm 
tiền vay 

• Tiền vay CCC bị tịch biên 

 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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BẢN KHAI F 

DÒNG 6 
“Tiền bảo hiểm cây trồng và tiền 
trả cho thảm họa cây trồng liên 
bang” hoặc thông tin có thể được 
báo cáo trong Bản Khai F 

• Tiền bảo hiểm cây trồng trừ phí hành chánh và bảo phí 

• Tiền trả của Chương Trình Hỗ Trợ Thảm Họa cho Cây 
Trồng Không Có Bảo Hiểm (NAP) trừ phí hành chánh, rồi 
trừ bảo phí. 

• Tiền Trả của của Chương Trình Bồi Thường Cháy 
Rừng và Bão (Wildfire and Hurricanes Indemnity 
Program, hay WHIP) năm 2017- ảnh hưởng đến 
Doanh Thu của Năm Tiêu Chuẩn (2018, 2019) 

• Chương Trình Thiệt Hại do Lưu Trữ Tại Trang Trại (On-Farm 
Storage Loss Program, hay OFSLP) 

• Chương Trình Hỗ Trợ Khẩn Cấp cho Người Nuôi Gia 
Súc, Ong Mật và Cá Nông Trại (Emergency Assistance 
for Livestock, Honeybees and Farm-Raised Fish 
Program, hay ELAP) – tiền trả cụ thể cho nuôi trồng thủy 
sản 

• Tiền trả qua các thỏa thuận trợ cấp với FSA cho thiệt 
hại cây trồng đủ điều kiện 

• Trợ cấp từ Bộ Thương Mại (Department of Commerce), 
Cơ Quan Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, hay NOAA) và 
quỹ chương trình của tiểu bang cho thiệt hại trực tiếp từ 
cây trồng đủ điều kiện hoặc thiệt hại doanh thu từ các loại 
cây trồng đủ điều kiện 

• ELAP—tiền trả cụ thể cho người nuôi gia súc và ong mật 

• Chương Trình Cứu Trợ Gia Súc Khẩn Cấp (Emergency 
Livestock Relief Program, hay EERP) 

• Tiền trả theo Chương Trình Cứu Trợ Khẩn Cấp (Emergency 
Relief Program, hay ERP) Giai Đoạn 1 

• Chương Trình Thảm Họa Chăn Thả Gia Súc (Livestock Forage 
Disaster Program, hay LFP) 

• Chương Trình Bồi Thường Gia Súc (Livestock Indemnity 
Program, hay LIP) 

• Chương Trình Mất Mát Sữa 
• Chương Trình Điều Chỉnh Mất Mát Đủ Tiêu Chuẩn (Quality 

Loss Adjustment, hay QLA) 

• Chương Trình Hỗ Trợ Cây Xanh (Tree Assistance Program, hay 
TAP) 

• Chương Trình Bồi Thường Cháy Rừng và Bão 
(Wildfire and Hurricanes Indemnity Program, hay 
WHIP/WHIP+) 

BẢN KHAI F 

DÒNG 7 
“Lợi tức từ thuê mướn tùy ý (công 
việc máy móc)" hoặc thông tin có 
thể được báo cáo trong Bản Khai F 

 
Lợi tức từ thuê mướn tùy ý 

BẢN KHAI F 

DÒNG 8 
“Lợi tức khác, bao gồm tín dụng 
thuế hoặc tiền hoàn lại cho xăng dầu 
hoặc nhiên liệu từ liên bang và tiểu 
bang,” hoặc thông tin có thể được 
báo cáo trong Bản Khai F 

Doanh thu khác liên quan trực tiếp đến sản xuất các loại cây trồng 
đủ điều kiện mà IRS đòi hỏi đương đơn khai báo, chẳng hạn 
nhưng không giới hạn đến: 

• Lợi tức hàng hóa cụ thể nhận từ 
chánh quyền tiểu bang hoặc địa phương 

• Tín dụng thuế cho xăng dầu/nhiên liệu của liên bang và tiểu 
bang 

• Lợi tức từ mẫu đất bỏ qua (chưa thu hoạch) 

• Lợi tức từ một tổ chức sang tay như Hãng Cổ Phần 
(Corporation) S hoặc hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn 
(Limited Liability Company, hay LLC) 

• Trao Đổi Chứng Nhận 

• Lợi tức ròng từ quỹ phòng hộ (hedge) hoặc suy đoán (speculate) 

• Tiền công, tiền lương và tiền boa 
• Tiền thuê nhà 

• Tiền cho thuê thiết bị hoặc tiếp liệu 

• Doanh thu từ tư cách người sản xuất theo hợp đồng 

Lưu ý: Đương đơn không bắt buộc nộp Bản Khai F để xác nhận tổng doanh thu được phép. Nếu không nộp Bản Khai F thì đương đơn sẽ sử dụng mẫu khai thuế liên bang 
hiện dụng đã nộp để xác định tổng doanh thu được phép theo cách tương tự như khi nộp Bản Khai F. 

 
Muốn biết thêm thông tin 
Có thêm thông tin về trợ giúp thảm họa của USDA tại farmers.gov, Công Cụ Tìm Trợ Giúp Thảm Họa, tờ thông tin Disaster-at-a-Glance, và Công Cụ Tìm 
Tiền Vay Canh Nông. 

Người sản xuất nên liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ USDA địa phương để biết về các chương trình của FSA và Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên. Người sản 
xuất và chủ đất nên liên lạc với đại lý bảo hiểm cây trồng để được trợ giúp về yêu cầu bồi thường bảo hiểm cây trồng. 
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USDA là nơi cung cấp, tuyển dụng, và cho vay với cơ hội bình đẳng. 

https://www.farmers.gov/protection-recovery/disaster-tool
https://nrcspad.sc.egov.usda.gov/DistributionCenter/pdf.aspx?productID=1619
https://www.farmers.gov/
https://www.farmers.gov/loans/farm-loan-discovery-tool
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