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Chương Trình Dự Trữ Bảo Tồn Khu Đất Cắt Cỏ và Chăn Thả Gia Súc 
Sử Dụng Khẩn Cấp và Không Khẩn Cấp 
 
Tổng Quát 
 
Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông (Farm Service Agency, hay 
FSA) thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of 
Agriculture, hay USDA) quản lý Chương Trình Dự Trữ 
Bảo Tồn (Conservation Reserve Program, hay CRP), là một 
chương trình tự nguyện do liên bang tài trợ, ký hợp đồng với 
những người sản xuất nông nghiệp để không trồng trọt hoặc 
chăn nuôi trên những khu đất nông nghiệp quan trọng cho môi 
trường, và dùng cho lợi ích bảo tồn. Những người tham gia sẽ 
trồng những loài thực vật lâu năm, có tác dụng bảo tồn tài 
nguyên, như cỏ hoặc cây được cho phép (được gọi là “tạo lớp 
phủ”), để tránh xói mòn đất, cải tiến phẩm chất nước và phát 
triển môi trường sống cho động vật hoang dã. Đổi lại, FSA sẽ 
trả tiền thuê và hỗ trợ san sẻ chi phí với những người tham 
gia. Thời hạn hợp đồng là từ 10 đến 15 năm. Đạo Luật An 
Ninh Thực Phẩm năm 1985, đã được tu chính, phê duyệt CRP. 
Chương trình cũng được quản lý theo các quy định được công 
bố trong 7 CFR Phần 1410. Chương trình được FSA thực hiện 
thay mặt cho Công Ty Tín Dụng Hàng Hóa của USDA. 

 

Cho phép cắt cỏ và chăn thả gia súc trên các đồng cỏ thuộc 
CRP theo một số điều kiện để cải tiến phẩm chất và 
thực hiện CRP để bảo vệ hoặc cứu trợ khẩn cấp cho những 
người nuôi gia súc bị một số thảm họa thiên nhiên. Cho phép 
cắt cỏ và chăn thả gia súc theo hai hạng loại: không khẩn cấp và 
khẩn cấp. 
 
Cắt Cỏ và Chăn Thả Gia Súc Khẩn Cấp 
 
Cho phép cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp trên các đồng cỏ 
thuộc CRP để cứu trợ những người nuôi gia súc ở các khu vực bị 
ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng hoặc thảm họa thiên nhiên 
tương tự. Cơ Quan Giám Sát Hạn Hán Hoa Kỳ cứu xét và cấp 
phép cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp vào mỗi thứ Năm hàng 
tuần. Cho phép cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp do hạn hán 
tại từng quận, khi đã chọn một quận có cấp độ “Hạn Hán D2 – 
Nghiêm Trọng” theo Cơ Quan Giám Sát Hạn Hán Hoa Kỳ. Cập 
nhật thông tin trực tuyến từ Cơ Quan Giám Sát Hạn Hán Hoa Kỳ 
tại droughtmonitor.unl.edu. 

 
Ủy Ban FSA Quận cũng có thể đưa ra các yêu cầu về cắt cỏ 

và chăn thả gia súc khẩn cấp do tình trạng khẩn cấp về chăn 
nuôi. Yêu cầu phải ghi nhận thiệt hại từ 40 phần trăm trở lên 
đối với sản lượng thức ăn cho gia súc do thảm họa. 

Mùa Làm Tổ Chánh 
Những người sản xuất ở một quận được chỉ định là hạn hán 
nghiêm trọng (D2) trở lên, trước hoặc sau ngày cuối cùng của 
mùa làm tổ chánh được phép cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp 
trên tất cả các đồng cỏ đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, những người sản 
xuất ở các quận đủ tiêu chuẩn được Tiền Trả từ Chương Trình 
Thức Ăn cho Gia Súc trong mùa làm tổ chánh cũng có thể đủ tiêu 
chuẩn để chăn thả gia súc khẩn cấp ở mức một nửa năng suất 
chịu đựng thông thường, trừ khi Ủy Ban FSA Quận xác định 
rằng các điều kiện thức ăn cho gia súc không còn cần chăn thả 
gia súc khẩn cấp. 
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CẮT CỎ VÀ CHĂN THẢ GIA SÚC KHẨN CẤP 

HOẠT ĐỘNG 
ĐƯỢC CHO 

PHÉP 

 
SỐ LẦN 

PHẦN TRĂM 
GIẢM TIỀN TRẢ 

Cắt cỏ khẩn cấp 
ngoài mùa làm 
tổ chánh 

Người sản xuất có 
tối đa 60 ngày cho 
một lần cắt cỏ 

 
 

KHÔNG CÓ 

Khẩn cấp cắt cỏ 
trong mùa làm 
tổ chánh 

KHÔNG ĐƯỢC 
CHO PHÉP 

Khẩn cấp chăn 
thả gia súc ngoài 
làm tổ chánh 

Đến tối đa 90 ngày 
được phép chăn thả 
gia súc 

 
 

KHÔNG CÓ 

Chăn thả gia súc 
khẩn cấp trong 
mùa làm tổ 
chánh 

Giảm 50 phần trăm 
năng suất chuyên chở 
thông thường, chỉ ở 
quận đủ tiêu chuẩn 
nhận tiền trả LFP 

 

http://droughtmonitor.unl.edu/
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Các Đồng Cỏ Đủ Tiêu Chuẩn 
 
Chỉ được phép cắt cỏ hoặc chăn thả gia súc khẩn cấp tại các 
đồng cỏ thực sự nằm trong ranh giới của quận đủ tiêu chuẩn 
hoặc một phần của quận. Theo thẩm quyền này, chỉ cho phép 
cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp tại các khu đất này trong 
một thời gian nhất định và có thể kết thúc sớm hơn đã thông báo 
nếu các điều kiện được cải tiến. 

 

Người sản xuất có thể dùng phần diện tích đất CRP để nuôi 
gia súc của chính họ hoặc có thể cho người chăn nuôi khác sử 
dụng. Đối với cắt cỏ khẩn cấp, người sản xuất chỉ được cắt 
một lần và được phép bán cỏ khô. Những người tham gia phải 
dời tất cả cỏ khô ra khỏi phần diện tích đất CRP trong vòng 
15 ngày sau khi đóng kiện và dời tất cả gia súc ra khỏi phần 
diện tích CRP trễ nhất là 1 ngày sau khi kết thúc giai đoạn 
chăn thả gia súc khẩn cấp. 
 
Thực Hành Đủ Tiêu Chuẩn 
 
Được phép cắt cỏ và chăn thả gia súc khẩn cấp cho tất cả các 
thực hành ngoài mùa làm tổ chánh, bao gồm các thực hành được 
thực hiện theo Tăng Cường Động Vật Hoang Dã tại Các Đồng 
Cỏ Tiểu Bang (State Acres For Wildlife Enhancement, hay 
SAFE), như CP38E SAFE-Grass khi được cho phép cụ thể trong 
thỏa thuận SAFE. 

 

Nếu quận được chấp thuận nhận tiền trả theo Chương Trình 
Thức Ăn cho Gia Súc (Livestock Forage Program, hay LFP), 
thì chỉ có thể thực hiện một số thực hành trên 50 phần trăm 
đồng cỏ đủ tiêu chuẩn. 

Cắt Cỏ và Chăn Thả Gia Súc Không Khẩn Cấp 
 
Nói chung, có thể cắt cỏ không khẩn cấp ba năm một lần và chăn 
thả gia súc không khẩn cấp hai năm một lần. Người trồng trọt mới 
bắt đầu canh tác có thể chăn thả gia súc thêm. 

 
 

CẮT CỎ VÀ CHĂN THẢ GIA SÚC KHẨN CẤP VÀ KHÔNG 
KHẨN CẤP* 

HOẠT ĐỘNG 
ĐƯỢC CHO 

PHÉP 

 
SỐ LẦN 

PHẦN TRĂM 
GIẢM TIỀN TRẢ 

Không khẩn cấp 
chăn thả gia súc 
ngoài làm tổ chánh 
chánh 

 
Không hơn mỗi 

năm 

 
 
 
 
 

25 phần trăm 
Không khẩn cấp 
chăn thả gia súc 
trong làm tổ chánh 
chánh 

Không hơn mỗi năm 
với 50 phần trăm giảm 
tỷ lệ tồn kho 

Chăn thả gia súc 
không khẩn cấp để 
tránh các loài độc 
hại ngoài mùa làm 
tổ chánh 

Ngoài Mùa Làm Tổ 
Chánh, được xác định 
theo hoạch định bảo 

tồn để tránh Kudzu và 
các loài độc hại khác 

Không khẩn cấp 
cắt cỏ hoặc thu 
hoạch theo phần 
trăm sinh khối 
ngoài mùa làm tổ 
chánh 

Không hơn một lần 3 
năm một lần với 25 
diện tích đồng cỏ chưa 
được thu hoạch. Không 
chậm nhất là ngày 31 
tháng Tám 

Không khẩn cấp 
người trồng trọt 
mới bắt đầu canh 
tác chăn thả gia súc 
ngoài làm tổ chánh 
chánh 

Người trồng trọt 
hoặc người chăn 
nuôi mới bắt đầu 
canh tác có cổ phần 
hợp đồng lớn hơn 0, 
có thể thực hiện hàng 
năm 

 
 
 
 
 
 
 

KHÔNG CÓ 
 Không liên tục và 

chăn thả gia súc theo 
mùa có vùng đệm xung 
quanh trên các cánh 
đồng nông nghiệp để 
Có thể sản xuất hàng 
năm đến tối đa 60 ngày 
thu hoạch mùa vụ tiếp 
theo hoặc trong khi hạt 
ngủ đông trước khi thu 
hoạch. 

Không khẩn cấp 
chăn thả gia súc 
ngẫu nhiên ngoài 
mùa làm tổ chánh 

Không khẩn cấp 
chăn thả gia súc rải 
rác 

Có thể thực hiện một 
lần vào mùa thu năm 
đầu tiên CRP-1 trước 
khi có lớp phủ đến tối 
đa 60 ngày 

 
*Tùy thuộc vào việc sửa đổi hoạch định bảo tồn cho lớp phủ để bảo đảm 
không gây ra thiệt hại lâu dài. 
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Thực Hành Đủ Tiêu Chuẩn 
 
Cho phép tất cả các thực hành để cắt cỏ và chăn thả gia súc 
không khẩn cấp ngoại trừ Lô Thực Phẩm cho Động Vật Hoang 
Dã CP12 và một số cách trồng cây. Liên lạc với văn phòng FSA 
của quý vị để biết danh sách đầy đủ các thực hành không đủ tiêu 
chuẩn. 
 
Đồng Cỏ Không Đủ Tiêu Chuẩn 
 
Các đồng cỏ không đủ tiêu chuẩn để cắt cỏ và chăn thả gia súc 
không khẩn cấp và khẩn cấp bao gồm các đồng cỏ dành cho: 
• Tiện ích cuộc sống hữu ích; 
• Đất cách suối hoặc vùng nước lâu dài khác trong vòng 20 

bộ; và 
• Bất kỳ đồng cỏ nào, mà khi cắt cỏ và hoặc chăn thả gia súc, 

sẽ gây ra thiệt hại lâu dài cho lớp phủ CRP. 
 

Hoạch Định Bảo Tồn Đã Sửa Đổi 
 
Trước khi các đồng cỏ CRP được công bố là đủ tiêu chuẩn để cắt 
cỏ hoặc chăn thả gia súc, NRCS hoặc người cung cấp dịch vụ kỹ 
thuật phải sửa đổi chương trình bảo tồn. Chương trình bảo tồn 
sửa đổi phải cụ thể về địa điểm, bao gồm thời hạn được phép và 
có tính đến các nhu cầu và mối quan tâm về động vật hoang dã 
tại địa phương. Mục đích chính phải là để duy trì lớp phủ thực 
vật, giảm thiểu xói mòn đất và bảo vệ phẩm chất nước và môi 
trường sống cho động vật hoang dã. Các hoạch định này phải 
ngăn ngừa thiệt hại lâu dài cho lớp phủ bảo tồn. 
 
Nộp Đơn Xin Trước Khi Bắt Đầu 
 
Những người tham gia CRP yêu cầu cắt cỏ và chăn thả gia súc 
khẩn cấp hoặc không khẩn cấp phải nộp đơn xin tới văn phòng 
FSA quận cho biết đồng cỏ nào cần được cắt hoặc chăn thả gia 
súc trước khi bắt đầu. 

 

 
 

Muốn biết thêm thông tin 
Tờ này chỉ để cho biết thông tin; có thể áp dụng các đòi hỏi về 
tiêu chuẩn hoặc hạn chế khác. Truy cập farmers.gov hoặc liên 
lạc văn phòng FSA địa phương để tìm thêm thông tin về các 
chương trình của FSA. Vào farmers.gov/service-center-
locator để tìm văn phòng FSA của quý vị. 
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USDA là nơi cung cấp, tuyển dụng, và cho vay với cơ hội bình đẳng. 

http://farmers.gov/
http://farmers.gov/service-center-locator
http://farmers.gov/service-center-locator
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