Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông
BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ

Ủy Ban Quận về Nông Nghiệp Thành Thị
Những Thắc Mắc Thường Hỏi
Ủy Ban FSA Quận Thành Thị-Ngoại
Thành có Mới không?
USDA đang thành lập các ủy ban FSA quận
đầu tiên tập trung hoàn toàn vào nông
nghiệp thành thị. Các ủy ban mới này là một
phần trong nỗ lực của USDA để hỗ trợ tốt
hơn cho nông nghiệp thành thị và sẽ bao
gồm từ 3 đến 11 hội viên. Đã tổ chức các ủy
ban quận để người canh nông đóng góp ý
kiến cho các chương trình FSA từ những
năm 1930. Họ đại diện cho người canh nông
và đặt ra các ưu tiên tại địa phương.
Ủy Ban Thành Thị/Ngoại Thành sẽ làm
gì?
Các ủy ban thành thị và ngoại thành sẽ làm
việc để khuyến khích và thúc đẩy các hoạt
động sản xuất nông nghiệp ở thành thị, bên
trong nhà và các hoạt động sản xuất nông
nghiệp mới nổi khác. Ngoài ra, các ủy ban
quận mới có thể giải quyết các lãnh vực như
cung cấp thực phẩm, tham gia cộng đồng, hỗ
trợ các hoạt động địa phương để thúc đẩy
và khuyến khích ủ phân trong cộng đồng, và
giảm chất thải thực phẩm. Họ cũng xác định,
lắng nghe kiến nghị và lấy quyết định, đồng
thời cung cấp thông tin cho nông trại và
người canh nông ở thành thị và ngoại thành
cho cả FSA và NRCS.
Tại sao lại quan trọng?
Cho đến nay, chưa có cách nào để người
trồng trọt ở thành thị ảnh hưởng đến các ưu
tiên và tài trợ của USDA. Người canh nông
thành thị đặc biệt có thể biết nhu cầu của
người trồng trọt và cộng đồng để hướng dẫn

cách USDA có thể phục vụ họ tốt nhất. Khi
tham gia vào ủy ban quận, quý vị sẽ được lấy
các quyết định của địa phương cho các
chương trình của USDA và có thể tác động
tích cực đến các dịch vụ do USDA cung cấp
cho các nông trại thành thị.
Nhiệm Kỳ Bao Lâu và Cam Kết Thời
Gian Bao Lâu?
Các hội viên của ủy ban họp ít nhất hàng tam
cá nguyệt và có nhiệm kỳ ba năm. Các hội
viên có quyền lựa chọn tái tranh cử trong tối
đa ba nhiệm kỳ, hay chín năm.
Ủy Ban Quận Thành Thị ở đâu?
Đang thử ở: Albuquerque, NM; Cleveland,
OH; Philadelphia, PA; Portland, OR;
Richmond, VA; Atlanta, GA; Dallas, TX;
Minneapolis/ St. Paul, MN; New Orleans,
LA; Phoenix, AZ; and St. Louis, MO. Hơn
nữa, USDA cũng thêm vào Chicago, IL;
Detroit, MI; Grand Rapids MI; Los Angeles,
CA; Oakland, CA; và Brooklyn, NY; trong
năm 2022. Bầu cử cho các địa điểm mới này
sẽ được tổ chức vào một ngày sau đó.
Cách thức đề cử ra sao?
Người canh nông thành thị tham gia hoặc
hợp tác với một chương trình USDA ở địa
phương được Ủy Ban Quận Thành Thị chọn,
có thể được đề cử hoặc tự đề cử mình hoặc
những người khác. Các tổ chức cũng có thể
đề cử ứng viên.

Tháng Sáu 2022

Để được duyệt xét, người sản xuất phải ký
vào mẫu đề cử FSA-669A. Vào fsa.
usda.gov/elections hoặc farmers.gov/
urban để lấy mẫu và thông tin khác về
cuộc bầu cử ủy ban FSA quận.
Thời hạn là khi nào?
Ngày 15 tháng Sáu – FSA sẽ bắt đầu nhận đề
cử cho ủy ban quận nội thành/ngoại thành.
Ngày 1 tháng Tám – Gởi lại mẫu đề cử phải
có dấu bưu điện hoặc đến văn phòng FSA địa
phương.
Ngày 7 tháng Mười Một – Gởi phiếu bầu đến
cử tri đủ tiêu chuẩn.
Ngày 5 tháng Chạp – Ngày cuối cùng để gởi
lại phiếu bầu cho trung tâm dịch vụ.
Ngày 1 tháng Giêng – Hội viên mới nhậm
chức.
Các Chương trình của USDA cho
Người Canh Nông Thành Thị bao gồm:
FSA – Chương Trình Hỗ Trợ Thảm Họa cho
Cây Trồng Không Có Bảo Hiểm, Chương
Trình San Sẻ Phí Tổn Chứng Nhận Hữu Cơ,
Tiền Vay Nhỏ và Tiền Vay cho Cơ Sở Cất Giữ
cho Nông Trại.
NRCS – Hỗ trợ tài chánh và kỹ thuật bảo tồn,
bao gồm đường hầm cao, đất tốt và thủy lợi.
Muốn biết thêm thông tin
Vào www.farmers.gov/urban

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