
 
 

 
 

C Ơ  Q U A N  P H Á T  T R I Ể N  C Ộ N G  Đ Ồ N G  

BỘ PHẬN TRỢ CẤP LIÊN BANG VÀ NHÀ Ở ................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
 

THÔNG BÁO VỀ GIAI ĐOẠN GÓP Ý CÔNG KHAI VÀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CỦA ỦY 
BAN VỀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 ĐƯỢC ĐỀ XUẤT 

 
Kế hoạch tăng cường cho các năm tài khóa 2015-19 của Hạt Marin (Kế hoạch củng cố) 
là một báo cáo về quy hoạch và cấp ngân sách được ủy nhiệm bởi Sở Nhà ở và Phát 
triển đô thị Hoa Kỳ (HUD) đối với các cộng đồng được cấp phép. Kế hoạch miêu tả các 
nhu cầu nhà ở có giá hợp lý và phát triển cộng đồng không có nhà ở được ưu tiên của 
những người có thu nhập cực thấp đến thu nhập trung bình đang sinh sống ở Hạt và 
thiết lập sự ưu tiên và chiến lược để đáp ứng các nhu cầu này. Kế hoạch củng cố bao 
gồm Kế hoạch hành động hàng năm cho mỗi năm trong suốt giai đoạn 5 năm. Kế 
hoạch hoạt động năm thứ năm nhằm phục vụ như là ngân sách năm tài khóa 2019 đối 
với việc sử dụng Trợ cấp khối phát triển cộng đồng liên bang (CDBG) và các khoản tài 
trợ Chương trình liên kết đầu tư HOME (HOME). Hạt Marin được yêu cầu sửa đổi bổ 
sung Kế hoạch hoạt động củng cố hàng năm để nêu rõ ngân sách của mỗi năm dự án 
mới đối với việc sử dụng các khoản tài trợ CDBG và HOME. Hạt cũng được yêu cầu 
cập nhật Kế hoạch củng cố cùng với dữ liệu mới về các nhu cầu nhà ở giá hợp lý và 
cộng đồng không có nhà ở được ưu tiên khi đã khả dụng và xử lý các góp ý công khai 
trong suốt các phiên điều trần công khai và giai đoạn góp ý. 
 
Các khoản ngân sách được đề xuất sử dụng cho năm tài khóa 2019 CDBG và các tài 
trợ Chương trình HOME sẽ được trình bày trong Kế hoạch hoạt động hàng năm trong 
năm 2019. Tất cả các hoạt động được kiến nghị tài trợ đều thống nhất với các ưu tiên 
của Hạt như đã được báo cáo trong Kế hoạch củng cố. 
 
Thông báo này nhằm thông tin cho cộng đồng và tất cả các bên có liên quan rằng 
chúng tôi sẽ mở giai đoạn góp ý trong 30 ngày trong vòng 2 tuần sau khi công khai 
thông báo này. 
 
DO ĐÓ THÔNG BÁO CŨNG NÊU RÕ rằng tài trợ Liên bang dành cho các chương 
trình CDBG và HOME sẽ được bầu chọn đối với năm tài khóa 2019-20 tại Ủy ban giám 
sát Hạt Marin để thông qua phê duyệt cuối cùng. Tất cả các bên có liên quan về lợi ích 
được khuyến khích tham gia vào ngày 7 tháng 5 năm 2019. 
 

Điều trần công khai Ủy ban giám sát (Board of Supervisors Public 
Hearing) 
Ngày 07 tháng 5 năm 2019 từ 9:00 giờ sáng  
Trung tâm hành chính Hạt Marin (Marin County Civic Center), Văn phòng Ủy 
ban giám sát (Board of Supervisors Chambers) 
3501 Civic Center Drive, Room 330, San Rafael, CA 94903 
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Vui lòng liên hệ Molly Kron, Nhân viên lập kế hoạch theo địa chỉ 
mkron@marincounty.org, 415-473-6279 hoặc Jillian Zeiger, Nhân viên lập kế hoạch 
theo địa chỉ jzeiger@marincounty.org, 415-473-7549 nếu quý vị không thể tham gia 
phiên điều trần công khai nhưng muốn góp ý về Kế hoạch hoạt động hàng năm được 
đề xuất hoặc các nhu cầu nhà ở có giá hợp lý và phát triển cộng đồng không nhà ở. 
Quý vị cũng có thể gửi các góp ý đến: Bộ phận Trợ cấp Liên bang và nhà ở, Cơ quan 
phát triển cộng đồng Hạt Marin,  3501 Civic Center Drive, Phòng 308 San Rafael, 
California 94903 (Housing and Federal Grants Division, Marin County Community 
Development Agency, 3501 Civic Center Drive, Room 308 San Rafael, California 
94903). 
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