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Quý Vị Có Thể Tranh Cử!

Quý vị có thể trợ giúp để bảo đảm các chương
trình FSA được quản lý công bằng và bình đẳng.
Nếu được bầu, tiếng nói của quý vị có thể đem
nhiều chương trình và chức năng hữu ích của
FSA đến với địa phương, như:

• Thuê Giám Đốc Điều Hành Quận giám sát
•
•
•
•

các hoạt động của văn phòng FSA quận
hàng ngày
Kiến nghị của người sản xuất
Các chương trình bảo tồn
Hỗ trợ hàng hóa, tiền trả thảm họa
Khuyến khích, bồi thường và hỗ trợ thảm
họa

Liên lạc với FSA

Vào fsa.usda.gov/elections
hoặc đến văn phòng FSA địa
phương để biết thêm thông tin
về ủy ban FSA quận. Vào
farmers.gov/service-locator
để tìm văn phòng FSA của quý
vị.

Stay Informed

Like and subscribe to any of the following social media resources to get
the latest information.
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USDA là nơi cung cấp, tuyển dụng, và cho vay với cơ hội bình đẳng.

FSA
Ủy Ban Quận
Ủy Ban FSA Quận giám sát các
chương trình FSA cho người
canh nông và chăn nuôi trong
cộng đồng của họ. Hội viên
của ủy ban là người canh nông,
người chăn nuôi và chủ đất do
những người sản xuất tại địa
phương bầu ra.

Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông

Hội Viên Ủy Ban
Quận:

• Hỗ trợ cung cấp và quản lý các
chương trình canh nông tại cộng
đồng.
• Đại diện cho người canh nông
và chăn nuôi địa phương.
• Hướng dẫn nông nghiệp địa
phương và thông tin chi tiết cho
nhân viên FSA.
• Lấy quyết định quan trọng ảnh
hưởng đến người sản xuất địa
phương.
• Hỗ trợ cung cấp thông tin và
thông báo cho người sản xuất
chưa được phục vụ đầy đủ như
người canh nông và chăn nuôi
mới trong cộng đồng về các cơ
hội của FSA. Để biết thêm thông
tin và tài nguyên.

Quý Vị Có Thể Đề Cử!

• Lấy mẫu đề cử và hướng dẫn
tiêu chuẩn tại văn phòng FSA
địa phương hoặc lấy trực tuyến
tại fsa.usda.gov/elections.
• Quý vị có thể tự ứng cử hoặc
đề cử người khác. Tổ chức
cũng có thể đề cử người sản
xuất.
• Phải nộp mẫu cho văn phòng
FSA hoặc đóng dấu bưu điện
lên mẫu vào hoặc trước thời
hạn.
• Mẫu phải có chữ ký của người
được đề cử (văn phòng địa
phương sẽ liên lạc với những
người được cá nhân hoặc tổ
chức khác đề cử).

USDA cam kết tăng cường sự tham gia của tất cả người canh
nông và chăn nuôi vào các Ủy Ban FSA Quận, chú trọng đến
phụ nữ, người canh nông và chăn nuôi thiểu số. Cũng khuyến
khích người canh nông và chăn nuôi mới tham gia.
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Quý Vị Có Thể Đi Bầu!

• Hỏi văn phòng FSA hoặc vào
mạng lưới của FSA để biết
các đòi hỏi.
• Người sản xuất trong độ tuổi
bầu cử hợp pháp tham gia
vào hoặc hợp tác với bất kỳ
chương trình FSA nào cũng
đều có thể đi bầu.
• Sẽ gởi phiếu bầu đến các cử
tri đủ tiêu chuẩn hoặc quý vị
có thể lấy tại văn phòng FSA
địa phương.

Tiến Trình Bầu Cử và
Cam Kết:

Sau khi kết thúc thời gian bầu
cử, phiếu bầu sẽ được kiểm
đếm công khai (thường là tại
văn phòng địa phương).
• Hội viên được bầu có nhiệm
kỳ 3 năm và các ủy ban có từ
3 đến 11 hội viên.
• Các ủy ban quận họp hàng
tháng để bàn thảo về các
quyết định quan trọng ảnh
hưởng đến người sản xuất địa
phương.
• Hàng năm, sẽ chỉ định các cố
vấn để đại diện cho phụ nữ
và lợi ích cho thiểu số.

Bắt đầu đề cử
Ngày sau cùng để gởi mẫu lại hoặc đóng dấu bưu điện
Gởi phiếu bầu đến cử tri đủ tiêu chuẩn qua thư tín
Kiểm đếm phiếu đã bầu
Hội viên và người thay thế nhậm chức

BẦU CỬ ỦY BAN QUẬN

