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VẤN ĐỀ: Phiên điều trần công khai bổ nhiệm các thành viên Ủy 

Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận mới và phê duyệt 

Phân tích các trở ngại đối với nhà ở công bằng, các 

ưu tiên cho Kế hoạch hợp nhất 2020-24, các ưu tiên 

tài trợ dịch vụ công cộng 2020-21, và cải tiến quy 

trình và chu trình 2020-21. 
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KHUYẾN NGHỊ: 

1. Phê duyệt các đề xuất để chỉ định ba thành viên Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên

Toàn Quận (PSC) đại diện cho các lớp được bảo vệ cho: Fairfax, Ross, San

Anselmo và các cộng đồng chưa liền kề hợp nhất; Belvedere, Mill Valley,

Sausalito, Tiburon và các cộng đồng chưa liền kề hợp nhất, bao gồm Thành

Phố Marin và Tam Valley; và toàn quận, tại thành viên lớn.

2. Xem Xét và đề nghị phân tích các trở ngại đối với công bằng nhà ở cho Ban

Giám Sát Quận Marin.

3. Xem Xét và Phê Duyệt Các Ưu Tiên Của Kế Hoạch Hợp Nhất 2020-24 và

các ưu tiên dịch vụ công cộng 2020-21.

4. Xem xét và thảo luận về các cải tiến chương trình tài trợ liên bang.

5. Xem xét và phê duyệt mốc thời gian tài trợ cho chu kỳ 2020-21.

THẢO LUẬN: 

Bổ nhiệm thành viên PSC mới 

Tại cuộc họp ngày 17 tháng 10 năm 2019, PSC đã tổ chức các cuộc phỏng vấn 

để chỉ định ba thành viên Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận (PSC) đại diện cho 

các lớp được bảo vệ cho: Fairfax, Ross, San Anselmo, và các cộng đồng chưa liền 



 

 

TRANG 2 TRÊN 6 kề hợp nhất; Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon và các cộng đồng chưa liền 

kề hợp nhất, bao gồm  Thành Phố Marin and Tam Valley; và một Countywide, tại 

thành viên lớn. Do thiếu đại biểu, PSC không thể phê duyệt các cuộc hẹn và thay 

vào đó đã phát triển các khuyến nghị để ủy ban lớn hơn bỏ phiếu tại cuộc họp 

ngày 5 tháng 12 năm 2019. Có một nhóm bảy (7) ứng viên đặc biệt tranh giành 

ba ghế trong ủy ban. Mặc dù quyết định không dễ dàng, nhưng mỗi trong số ba 

ứng viên được đề nghị là thành viên của các lớp được bảo vệ và mang lại những 

quan điểm và kinh nghiệm khác nhau. 

 

Các ứng viên được đề nghị cho Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận là:   

• Philip Feffer - Fairfax, Ross, San Anselmo, và các cộng đồng chưa liền kề 

hợp nhất  

• Sylvia Kaye Bynum - Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon, và các 

cộng đồng chưa liền kề hợp nhất, bao gồm  Thành Phố Marin and Tam 

Valley 

• Cathy Cortez - Countywide, toàn thể (Tất cả Quận Marin)  

 

Đề Xuất Phân Tích Để Trở Ngại Cho Lựa Chọn Công Bằng Nhà Ở  

 

Phân tích các trở ngại đối với Lựa Chọn Công Bằng Nhà Ở (AI), xác định các rào 

cản đối với lựa chọn nhà ở công bằng và các khuyến nghị để vượt qua các rào 

cản đó. Tài liệu này được yêu cầu bởi Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) 

và nhằm thông báo Kế Hoạch Hợp Nhất (ConPlan). AI được thiết kế để xác định 

các rào cản đối với lựa chọn nhà ở công bằng và đưa ra các khuyến nghị để vượt 

qua các rào cản đó. Đổi lại, những khuyến nghị đó nên được xem xét khi thiết lập 

các khuyến nghị tài trợ thông qua Quy Trình Lập Kế Hoạch Hợp Nhất. AI xác định 

các rào cản đối với lựa chọn công bằng nhà ở: 

• Đánh giá các điều kiện, cả công cộng và tư nhân, ảnh hưởng đến sự lựa 

chọn nhà ở công bằng cho tất cả các lớp được bảo vệReviewing the 

jurisdiction’s laws, regulations, and administrative policies, procedures and 

practices 

• Đánh giá các luật đó, v.v. ảnh hưởng đến vị trí, tính sẵn có và khả năng 

tiếp cận của nhà ở. 

• Đánh giá sự sẵn có của nhà ở với giá rẻ, dễ tiếp cận 

 

Dự thảo AI năm 2020 (Bản đính kèm 1) là bản cập nhật toàn diện cho báo cáo 

hoàn thành cuối cùng đã được Ban Kiểm Soát phê duyệt vào ngày 28 tháng 10 

năm 2011. 

 

AI đã đề xuất được phát triển sử dụng dữ liệu nghiên cứu và tham gia của cộng 

đồng được biên soạn trong ba năm qua, bắt đầu theo kế hoạch hoạt động Đánh 

Giá Công Bằng Nhà Ở (AFH) nhằm thay thế AI trong tương lai. AI xác định bốn 

(4) trở ngại chính cho lựa chọn công bằng nhà ở và đưa ra các khuyến nghị cụ 

thể và có thể đo lường để giải quyết từng rào cản. Các trở ngại bao gồm: 

• Sự phản đối của cộng đồng đối với nhà ở với giá rẻ 

• Chi phí phát triển nhà ở giá rẻ 



 

 

TRANG 3 TRÊN 6 • Thiếu các địa điểm nhà ở với giá cả phải chăng 

• Thiếu cơ hội sở hữu nhà bởi những người da màu và những mối quan tâm 

đang diễn ra 

 

Các khuyến nghị để giải quyết các trở ngại này có thể được tìm thấy trong ba (3) 

trang cuối của Bản đính kèm 1. 

  

Phê duyệt các ưu tiên cho Kế Hoạch Hợp Nhất 2020-24 và các ưu 

tiên tài trợ dịch vụ công cho chu kỳ 2020-21 

 

Mục tiêu kế hoạch hợp nhất 2020-24 

 
ConPlan là một kế hoạch chiến lược năm (5) năm, xác định mục tiêu cho các 

chương trình tài trợ của liên bang được cung cấp thông qua HUD, bao gồm 

chương trình tài trợ Khối phát triển cộng đồng (CDBG) và Chương trình hợp tác 

đầu tư HOME (HOME). ConPlan cung cấp một khuôn khổ để xác định các ưu tiên 

và chương trình để giải quyết nhà ở với giá rẻ, nhu cầu phát triển cộng đồng và 

các dịch vụ công cộng cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình, người 

khuyết tật, người cao niên và thanh thiếu niên. 

 

Quá trình ConPlan được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay đã bao gồm 

một quá trình tham gia và tiếp cận cộng đồng mạnh mẽ được thực hiện trong sự 

hợp tác với Y Tế và Sức khỏe của Hạt Marin. Sự hợp tác này mang đến một cơ 

hội duy nhất để tiếp cận đối tượng rộng hơn và giảm gánh nặng cho các cộng đồng 

có thu nhập thấp và đại diện dưới quyền tham gia vào nhiều quy trình lập kế hoạch.  

 

Quá trình tiếp cận cộng đồng tham gia theo nhiều cách: thông qua các cuộc họp 

cộng đồng; một cuộc khảo sát cộng đồng (có sẵn trực tuyến và bản cứng bằng 

tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt); một cuộc khảo sát nhà cung cấp dịch 

vụ; thuyết trình tại các sự kiện cộng đồng và phi lợi nhuận; và các cuộc phỏng vấn 

với chính quyền địa phương và các cơ quan. 

 

Các mục tiêu được đề xuất cho ConPlan 2020-24 được thông báo bằng các kết 

quả của quá trình tham gia cộng đồng được nêu chi tiết trong Bản đính kèm 2. 

Nhân viên khuyến nghị PSC áp dụng các mục tiêu đề xuất sau: 

 

Mục Tiêu Kế Hoạch Hợp Nhất 2020-24 

Nhà Ở 

Nhà cho thuê - Mua lại 

Nhà cho thuê - Xây dựng mới 

Nhà cho thuê - Phục hồi chức năng 

Nhà mua - Mua lại 

Nhà mua- Xây dựng mới 

Nhà mua - Phục hồi chức năng 

Hỗ trợ tiền đă ̣ t cọc cho người mua nhà lần đầu 

Nhà Ở Với Nhu Cầu Đặc Biệt 



 

 

TRANG 4 TRÊN 6 * Theo Thỏa thuận tuân thủ tự nguyện với HUD, nhân viên yêu cầu phải ưu 

tiên gia đình nhà ở bên ngoài các khu vực tập trung thiểu số. 

 

** Bằng cách của AI, các đơn xin thiết lập mô hình ủy thác đất đai ở phía 

đông Marin cung cấp cơ hội sở hữu nhà, bao gồm cụ thể cho người Mỹ 

gốc Phi sẽ được ưu tiên. 

 

Dự Án Cơ Sở Hạ Tầng Và Vốn Cộng Đồng 

Cải Tiến Khả Năng Đường Đi Xe Lăn 

Cơ Sở Cho Cộng Đô ̀ng 

Cơ Sở Cho Người Vô Gia Cư 

 

Dịch Vụ Công Cộng 

Dịch Vụ Y Tế Cơ Bản 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cho Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên Và Phụ Huynh 

Dịch Vụ Bạo Lực Gia Đình 

Giáo Dục Và Đào Tạo Nghề 

Bảo Chứng Thực Phẩm 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà Ở 

Dịch Vụ Pháp Lý 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ 

Dịch Vụ Cho Người Cao Niên 

 

Dự thảo ConPlan dự kiến sẽ có sẵn để xem xét bởi Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn 

Quận vào tháng 2 năm 2020. ConPlan 2020-24 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 

7 năm 2020. 

 

Ưu Tiên Dịch Vụ Công Cộng 2020-21 
 

Do nhu cầu tài trợ ngày càng tăng trong danh mục dịch vụ công cộng và PSC cam 

kết ưu tiên đơn xin ít hơn,  năm ngoái PSC đã xác định bốn (4) ưu tiên sử dụng để 

đánh giá các yêu cầu tài trợ dịch vụ công cộng.  Các ưu tiên được xác định rõ 

ràng giúp nhân viên hỗ trợ trong việc đánh giá các dự án và, thông thường, các 

tổ chức phi lợi nhuận đã báo cáo cho các nhân viên xác định rõ các ưu tiên đã 

giúp họ soạn thảo đơn xin tài trợ hiệu quả hơn.   

 

Tuy nhiên, ngay cả với các ưu tiên cụ thể hơn so với các năm trước, vẫn không có 

đủ kinh phí để hỗ trợ tất cả các dự án phù hợp với tiêu chí ưu tiên và phần lớn các 

dự án được tài trợ đã nhận được một phần nhỏ yêu cầu của họ.   

 

Do thành công của việc sử dụng các ưu tiên và các thách thức liên tục xung quanh 

nguồn kinh phí hạn chế, nhân viên khuyến nghị PSC xác định ba (3) ưu tiên từ các 

mục tiêu Dịch Vụ Công Cộng được đề xuất trước đây. 

 



 

 

TRANG 5 TRÊN 6 Xin nhắc lại, tất cả các dự án sẽ tiếp tục được đánh giá dựa trên khả năng đáp 

ứng các ngưỡng mục tiêu quốc gia của HUD, các ngưỡng nâng cao của PSC để 

đánh giá các dự án và các tiêu chí đánh giá của nhân viên như sau: 

Ngưỡng mục tiêu quốc gia:: 

• Mang lại lợi ích cho người thu nhập thấp và trung bình, 

• Ngăn chặn hoặc loại bỏ bệnh bạc lá, hoặc 

• Đáp ứng nhu cầu phát triển cộng đồng khác. 

 

Ngưỡng nâng cao của PSC:  

• Hỗ trợ các dự án Khẳng Định Tiếp Tục Xây Dựng Công Bằng Nhà Ở và có 

cam kết và năng lực tham gia vào Khẳng Định Tiếp Thị. 

• Ưu tiên các dự án phục vụ các thành viên của các lớp được bảo vệ theo 

định nghĩa của HUD. 

• Ưu tiên các dự án phục vụ người thu nhập thấp. 

 

Tiêu Chí Đánh Giá Của Nhân Viên: 

• Sẵn sàng — quỹ được trao có thể sử dụng hoàn toàn trong năm được tài 

trợ. 

• Tính bền vững — tổ chức có khả năng duy trì một dự án hoặc chương trình 

vượt quá thời gian tài trợ liên bang này không? 

• Hiệu quả và trách nhiệm — tổ chức có khả năng và hồ sơ theo dõi để thực 

hiện hiệu quả dự án và quản lý quỹ liên bang không? 

• Ưu tiên tác động lớn nhất. 

 

Mặc dù các ưu tiên được xác định không loại trừ tài trợ cho các loại dự án khác, 

nhưng nó cung cấp hướng tiếp theo cho nhân viên khi đánh giá các đơn xin đáp 

ứng ngưỡng cơ sở địa phương và phù hợp rõ ràng hơn với các dự án được xác 

định bởi  cộng đồng. 

 

Cải tiến chương trình tài trợ liên bang 

 

Thông qua quy trình tiếp cận cộng đồng ConPlan đã phỏng vấn một số khu vực 

pháp lý lân cận quản lý các chương trình trợ cấp liên bang. Các cuộc phỏng vấn 

này được thiết kế để xác định các thực tiễn nhằm tăng tác động và hiệu quả của 

việc phân bổ tài trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh phổ biến trong việc thực 

hiện các chương trình CDBG và HOME. Hai chủ đề phổ biến nảy sinh từ những 

cuộc trò chuyện này mà các khu vực pháp lý xác định tác động và hiệu quả tăng 

lên cho cả các tổ chức đối tác và nhân viên: 

1. Tăng quy mô tài trợ tối thiểu lên $ 15K mỗi năm (2 khu vực pháp lý có tối 

thiểu $ 25K). 

2. Tiến hành đơn xin chu kỳ cứ sau 2 năm. 

 

Đưa ra các yêu cầu giám sát nghiêm ngặt của HOME và CDBG, việc tăng quy mô 

tài trợ tối thiểu sẽ tăng lượng tiền dành cho các chương trình so với giám sát. 

Ngoài ra, thực hiện đơn xin chu kỳ cứ sau hai (2) năm sẽ giảm gánh nặng hành 

chính đối với các tổ chức phi lợi nhuận và cho phép họ lên kế hoạch tốt hơn cho 



 

 

TRANG 6 TRÊN 6 các chương trình của mình. Trong những năm qua, nhân viên đã nhận được ý kiến 

từ các tổ chức tài trợ $ 10K hoặc ít hơn chủ yếu là hướng tới việc quản lý khoản 

tài trợ. Phản hồi này được hỗ trợ bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khảo Sát được thực 

hiện như một phần của hoạt động tiếp cận ConPlan, trong đó 40% số người được 

hỏi cho biết quy mô cấp tối thiểu mà họ sẽ chấp nhận trước khi xem xét chi phí để 

quản lý khoản tài trợ là $ 10K- $ 20K. Ngoài ra, 32% số người được hỏi cho biết 

họ sẽ yêu cầu từ $ 20K- $ 60K để làm cho tài trợ có giá trị. 

 

Nhân viên yêu cầu PSC xem xét tăng quy mô tài trợ tối thiểu lên 15.000 đô la và 

thực hiện các đơn xin chu kỳ cứ sau hai (2) năm. 

 

Mốc Thời Gian Tài Trợ Chu Kỳ 2020-21 

 

Do quy trình ConPlan và phản hồi từ các ứng viên hiện tại và tiềm năng, nhân viên 

khuyến nghị thời gian nộp đơn và lịch trình điều trần được hợp nhất cho chu kỳ tài 

trợ 2020-21, được nêu chi tiết trong Đính kèm 3. Dòng thời gian hợp nhất này cho 

phép người nộp đơn lên kế hoạch tốt hơn cho các dự án của họ bằng cách giảm 

số tháng họ phải chờ giữa việc gửi đề xuất và xác định tài trợ. Ngoài ra, nó vẫn 

duy trì thời gian tham khảo ý kiến với cả nhân viên và ủy viên hội đồng của Thành 

phố Novato và Thành phố San Rafael, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của HUD, 

để hoàn thành kịp thời Kế Hoạch Hành Động Hàng Năm. 

 

CẦN THỰC HIỆN: 

 

1. Chọn thành viên cộng đồng để bổ nhiệm vào ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN 

TOÀN QUẬN. 

2. Đề nghị Phân tích các Trở ngại đối với Công bằng Nhà Ở cho Ban Giám 

Sát của Quận Marin.  

3. Phê duyệt các ưu tiên Kế Hoạch Hợp Nhất 2020-24 và các ưu tiên dịch vụ 

công cộng 2020-21.   

4. Phê duyệt cải tiến chương trình tài trợ liên bang.  

5. Phê duyệt mốc thời gian tài trợ chu kỳ 2020-21. 

 

TẬP TIN ĐÍNH KÈM: 

 

Đính kèm 1: Dự Thảo Phân Tích Trở Ngại Cho Lựa Chọn Công Bằng Nhà Ở  

Đính kèm 2: Báo Cáo Kết Quả Kế Hoạch Tổng Hợp Tham Gia Cộng Đồng  

Đính kèm 3: Mốc Thời Gian Tài Trợ Chu Kỳ 2020-21 

Đính kèm 4: Hoạt Động Ưu Tiên Dịch Vụ Công Cộng 2020-21 

 

 



2020-24 Kế Hoạch Hợp Nhất Kết Nối Cộng Đồng &  

Phỏng Vấn Thẩm Quyền Địa Phương 
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Hiểu được nhu cầu của một cộng đồng là rất quan trọng để lập kế hoạch sử dụng quỹ tài trợ của 

liên bang.  Là một phần của quy trình 2020-24 Kế Hoạch Hợp Nhất, Nhà và Trợ Cấp Liên Bang 

Nhân Viên (Nhân viên) tham gia vào cộng đồng sử dụng phương pháp khác nhau để thu thập 

thông tin về nhà ở, không gian cộng đồng và cơ sở hạ tầng, và nhu cầu dịch vụ công cộng trong 

Marin. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên đã tìm đến các khu vực pháp lý khác thực hiện chương 

trình tài trợ của liên bang để tìm hiểu các thông tin thông minh để cải thiện tác động và hiệu quả 

của các chương trình tài trợ liên bang của Hạt Marin. 

Kết quả từ sự tham gia của cộng đồng và quá trình phỏng vấn có trách nhiệm hướng dẫn việc lập 

kế hoạch trong tương lai và thiết kế chương trình cho các tài trợ liên bang của Quận Marin. 

Phương Pháp Luận  

Khảo Sát Cộng Đồng 
Các khảo sát trực tuyến và trên giấy có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng 

Việt đã được sử dụng để thu thập ý kiến của cộng đồng để thông báo các tài trợ ưu 

tiên.  Các cuộc khảo sát đã được phổ biến trong sự hợp tác với dịch vụ phi lợi nhuận 

của địa phương và cung cấp nhà ở và các phòng ban của Quận bao gồm Y Tế và Dịch 

vụ Nhân Sinh và Thư Viện Miễn Phí của Quận Marin.  Để tăng cường và khuyến khích thêm người 

tham gia nhân viên đã tham dự nhiều sự kiện cộng đồng, bao gồm Trung tâm Y tế hàng tuần được 

tổ chức thông qua Phòng khám Cộng đồng Marin ở cả Novato và San Rafael, nơi phát lương thực 

Canal Alliance và các sự kiện được tổ chức bởi các tổ chức địa phương, bao gồm Community 

Action Marin, Marin Organizing Committee, và Performance Stars. Tổng cộng có 322 khảo sát đã 

được thu thập, với 229 bằng tiếng Anh, 92 bằng tiếng Tây Ban Nha và một (1) bằng tiếng Việt. 

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Khảo Sát 
Một nhà cung cấp dịch vụ khảo sát trực tuyến đã được phân phối cho hơn 50 tổ chức tại 

Hạt Marin.  Hai mươi lăm (25) cuộc điều tra đã được hoàn thành bởi các tổ chức cung 

cấp một loạt các dịch vụ bao gồm chăm sóc trẻ em, người cao niên, hỗ trợ phụ huynh, 

quản lý hồ sơ, sức khỏe cơ bản và dịch vụ bảo chứng lương thực.  Tham gia khảo sát 

được hỏi về nhu cầu lớn nhất của họ đối với các dịch vụ, khoảng cách tài trợ, và thông tin nhân 

khẩu dịch vụ dân số của họ. 

Các Cuộc Họp Cộng Đồng 
Phối hợp với Marin Y Tế và Dịch vụ Nhân Sinh, trong suốt bốn (4) tháng nhân viên 

dẫn đầu bảy cuộc họp cộng đồng và các nhóm tập trung để thu thập dữ liệu.  Các 

cuộc họp được tổ chức trên toàn Hạt bao gồm tại Thành phố Marin, Kentfield, 

Novato, San Rafael, Tây Marin và một cuộc họp tại Canal Neighborhood ở San 

Rafael được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.  Gần 300 người đã tham gia vào các 

cuộc họp này.  
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Phỏng Vâ ́n 
Nhân viên đã tiếp cận tới 15 thực thể chính quyền địa phương ở Marin để phỏng 

vấn nhằm thu thập những hiểu biết về xu hướng dịch vụ và khách hàng, tài trợ sẵn 

có và nhu cầu dịch vụ.  Trong số các cuộc phỏng vấn, nhân viên được yêu cầu đã 

thực hiện 11 cuộc phỏng vấn, hai (2) thành phố, tám (8) phòng ban / bộ phận của quận và một 

(1) khu dịch vụ cộng đồng.  

Bên cạnh đó, nhân viên đã tiếp cận với chín (9) khu vực pháp lý lân cận quản lý các chương trình 

trợ cấp liên bang tương tự như của Marin.  Trong số đó, năm (5) khu vực pháp lý lân cận đã được 

phỏng vấn để xác định các xu hướng và thực tiễn có thể được áp dụng cho chương trình của 

Marin. 

Kết quả  
Dữ liệu từ các khảo sát cộng đồng, nhà cung cấp dịch vụ khảo sát, các cuộc họp cộng đồng và 

các cuộc phỏng vấn với các khu vực pháp lý đã được tổng hợp thành các ưu tiên được liệt kê dưới 

đây.  Những người được phỏng vấn đã thảo luận về những lo ngại và đưa ra những nhận xét cụ 

thể về các vấn đề liên quan đến nhà ở, cơ sở hạ tầng cộng đồng và các dịch vụ công cộng. Những 

mối quan tâm này được nêu rõ ở đây là những phát hiện chung sẽ được sử dụng để thông báo 

các ưu tiên.  Ví dụ, các ý kiến liên quan đến một mái nhà bị dột trong một trung tâm cộng đồng đã 

được đưa vào một tuyên bố về việc cải thiện và tạo ra các trung tâm cộng đồng mới.  

Nha ̀ Ở 
Những phát hiện liên quan đến nhà ở tập trung vào việc xây dựng, cải tạo và bảo tồn nhà ở giá 

rẻ có thể phù hợp với nhu cầu của tất cả các nhân khẩu học.  Các quần thể được tham khảo phổ 

biến nhất bao gồm: gia đình, cá nhân độc thân, người cao niên và dân số cần nhà ở hỗ trợ.  Hầu 

hết các ý kiến đặc biệt liên quan đến phục hồi chức năng của nhà ở hiện tại với giá rẻ vào việc tập 

trung giải quyết các điều kiện không đạt tiêu chuẩn.  Những người được khảo sát nhận xét về việc 

thiếu nhà ở giá cả phải chăng cho các hộ gia đình có thu nhập cực kỳ thấp và danh sách chờ dài 

và không thể tiếp cận.  

 

 

 
71% 

Trong số những người trả 

lời khảo sát cho thấy sự 

cần thiết phải xây dựng 

thêm nhà ở giá rẻ 

 

 
Những người tham gia 

cuộc họp cộng đồng cho 

thấy nhu cầu về nhà ở giá 

rẻ, hỗ trợ lâu dài cho tất cả 

các nhóm tuổi 

 

 
69% 

Trong số những người trả 

lời khảo sát chỉ ra danh 

sách chờ dài như một rào 

cản đối với nhà ở 

 

 
44% 

Trong số những người trả 

lời khảo sát cho thấy sự 

cần thiết phải cải tạo nhà ở 

nhiều gia đình hiện có 

Bốn nhu cầu nhà ở được xác định hàng đầu từ khảo sát cộng đồng 
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Cơ Sở Hạ Tầng Cộng Đồng  
Liên quan đến ý kiến cơ sở hạ 

tầng cộng đồng, từ các tài liệu 

tham khảo cụ thể đến các phòng 

và tòa nhà, đến các cuộc thảo 

luận về hệ thống cơ sở hạ tầng ở 

các thành phố và thị trấn.  Nhiều 

người được khảo sát nhận thấy 

rằng các cộng đồng thiếu các 

trung tâm cộng đồng mới và cần 

cải thiện cho mọi lứa tuổi, nhóm 

xã hội và nhu cầu, bao gồm các cơ sở chăm sóc trẻ em, trung tâm thanh thiếu niên, trung tâm 

người cao niên và trung tâm LGBTQ.  Ngoài ra, những người được khảo sát cho thấy sự quan 

tâm nhiều đến không gian tập hợp cộng đồng không chính thức.  Những người được khảo sát 

nói rằng cộng đồng của họ thiếu các công viên và nơi công cộng được bảo trì tốt, cũng như các 

nhà tạm trú / cơ sở cho người vô gia cư.  Hầu hết những người được khảo sát đề cập đến tầm 

quan trọng của việc bảo vệ các cộng đồng khỏi thảm họa thiên tai bằng cách cải thiện cơ sở hạ 

tầng.  Cuối cùng, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông đã được đề cập trong hầu hết các khảo sát 

và ý kiến, cụ thể hơn liên quan đến tần suất tuyến đường và các biện pháp an toàn và độ tin cậy 

như vỉa hè và ánh đèn sáng đầy đủ đã được ghi nhận.  

Dịch Vụ Công Cộng  
Tóm tắt những phát hiện cho các dịch vụ công cộng cho thấy phạm vi nhu cầu đa dạng của Hạt 

Marin.  Một trong những dịch vụ thảo luận thường xuyên nhất là “dịch vụ cho người vô gia cư.”  

Các dịch vụ cho người vô gia cư phù hợp với dịch vụ lớn hơn có lợi cho những người vô gia cư 

và người có nguy cơ trở thành vô gia cư.  Một số dịch vụ được đề cập trong các phát hiện dưới 

đây nhằm phục vụ các quần thể này.  Do đó, các dịch vụ cho người vô gia cư có thể chuyển thành 

một mảng dịch vụ rộng.  Ví dụ, dịch vụ hỗ trợ nhà ở và dịch vụ pháp lý là hai trong số những nhu 

cầu được nhắc đến nhiều nhất và những dịch vụ này có thể hỗ trợ những người vô gia cư hoặc có 

nguy cơ trở thành người vô gia cư.  Các dịch vụ dành cho gia đình bao gồm dịch vụ cho trẻ em 

và dịch vụ hỗ trợ cho phụ huynh đã được đề cập trong hầu hết các cuộc khảo sát và các cuộc họp 

cộng đồng.  Những người được khảo sát chỉ định rằng các dịch vụ y tế cơ bản cho mọi lứa tuổi 

là cần thiết trong toàn quận.  Các dịch vụ rất cụ thể cho dân số bao gồm người cao niên và nạn 

nhân bạo lực gia đình đã được đề cập trong phần lớn các câu trả lời khảo sát và tại một số cuộc 

họp cộng đồng.  Bảo chứng lương thực được liệt kê là ưu tiên của dân số dễ bị tổn thương.  Tiếp 

thụ ngôn ngữ và giáo dục cùng với đào tạo nghề và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ đã được đề cập 

trong nhiều phản hồi liên quan đến nhu cầu dịch vụ công cộng. 

 

1 

 

42%  
Cơ sở cho người vô 

gia cư 

 

2 

 

30%  
Trung tâm chăm sóc 

trẻ em 

 

3 

 

25% 
Trung tâm thanh thiếu 

niên 

Ba nhu cầu cơ sở hạ tầng cộng đồng được xác định hàng đầu từ khảo sát 

cộng đồng 
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Nhu Cầu Của Cộng Đồng 
Một vài trong số các quần thể mục tiêu chương trình tài trợ của liên bang Marin và cộng đồng 

bao gồm thành phố Marin, West Marin, và dân số nói tiếng Tây Ban Nha Marin đã bày tỏ nhu 

cầu và ưu tiên của cộng đồng cụ thể của họ tại các cuộc họp cộng đồng của mình.  Dữ liệu khảo 

sát cộng đồng được phân chia theo cộng đồng để cho phép Nhân viên xác định chính xác và 

nhấn mạnh các ưu tiên này. 

 

Tha ̀nh Phố Marin 

Nhà Ở 

Ưu tiên nhà ở Thành 

Phố Marin khác với 

những người trả lời 

khảo sát tổng thể và 

cho thấy cần hỗ trợ 

tài chính nhiều hơn 

cho những người 

mua nhà lần đầu, cải 

tạo nhà cho thuê 

nhiều gia đình hiện 

có và xây dựng nhà 

mới với giá rẻ.  Cộng 

đồng này phải đối mặt với chỉnh trang đô thị và áp lực dời chổ trong đó có thể giải thích tại sao 

phục hồi và bảo vệ quyền sở hữu nhà là một ưu tiên cho cư dân hiện tại hơn là phát triển nhà 

mới trong cộng đồng.   

 

Cơ Sở Hạ Tầng Cộng Đồng  

Liên quan đến cơ sở hạ tầng 

cộng đồng, như được khảo sát 

nói chung, cư dân thành phố 

Marin cũng cho thấy ưu tiên tập 

trung vào các cơ sở / nhà tạm 

trú cho người vô gia cư, tiếp 

theo là quan tâm đến nhiều khu 

 

1 

 

53%  
Dịch vụ vô gia cư 

 

2 

 

44%  
Dịch vụ hỗ trợ nhà ở 

 

3 

 

41% 
Dịch vụ cho Trẻ em 

 

 

4 

 

38% 
Dịch vụ sức khỏe 

tâm thần 

 

5 

 

38% 
Dịch vụ y tế cơ bản 

 

1 

 

79%  
Tiê ̀n đă ̣ t cọc / Hỗ trợ chi 

phí giấy tờ cho người mua 

nhà lần đầu 

 

2 

 

50%  
Khôi phục chức năng các 

căn hộ chung cư hiện có 

Đa-gia đình đang thuê  

 

3 

 

43% 
Xây dựng nhà mới   

với giá rẻ 

 

1 

 

53%  
Cơ sở cho người  

vô gia cư 

 

2 

 

40%  
Vườn cộng đồng 

 

3 

 

33% 
Cải tiến cơ sở phi lợi 

nhuận 

Ba nhu cầu nhà ở được xác định hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số cư dân thành phố 

Marin 
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vườn cộng đồng và không gian tụ tập, và cải thiện các cơ sở phi lợi nhuận. 

 

Dịch Vụ Công Cộng 

Các ưu tiên dịch vụ công cộng tại Thành phố Marin theo xu hướng tương tự như Quận nói 

chung.  Public service priorities in Marin City follows a similar trend to the County as a whole. 

Tuy nhiên, sau các dịch vụ cho người vô gia cư, các dịch vụ hỗ trợ nhà ở và các dịch vụ trẻ em 

của Thành Phố Marin, nhu cầu cụ thể về bảo chứng lương thực và sẵn sàng làm việc được nhấn 

mạnh.  

 

Tây Marin 

Nhà Ở 

Nhu cầu nhà ở của 

Tây Marin, phần lớn 

liên quan đến nhu 

cầu cần thêm nhà ở, 

cụ thể là nhà ở giá 

rẻ, thông qua việc 

xây dựng thêm nhà 

ở và mua đất để cho 

phép phát triển thêm 

nhà ở với giá rẻ.  Cư 

dân ở Tây Marin 

cũng nhấn mạnh sự 

cần thiết phải hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho những người mua nhà lần đầu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

64%  
Dịch  vụ cho người 

vô gia cư 

 

2 

 

50%  
Dịch vụ hỗ trợ nhà ở 

 

3 

 

43% 
Dịch vụ cho trẻ em 

 

 

4 

 

36% 
Bảo chứng lương 

thực 

 

5 

 

29% 
Dịch vụ đào tạo & 

sắp xếp việc làm 

 

1 

 

80%  
Xây dựng nhà ở mới  

Với giá rẻ  

 

2 

 

76%  
Mua đất để phát triển nhà 

ở mới với giá rẻ 

 

3 

 

52% 
Tiê ̀n đă ̣ t cọc / Hỗ trợ chi 

phí giấy tờ cho người mua 

nhà lần đầu 

Năm nhu cầu dịch vụ công cộng hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số cư dân Thành Phố Marin. 

Ba nhu cầu nhà ở được xác định hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số cư dân Tây Marin 
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Cơ Sở Hạ Tầng Cộng Đồng  

Liên quan đến cơ sở hạ tầng 

cộng đồng, cư dân Tây Marin 

cho thấy sự cần thiết của các cơ 

sở ở các nhóm tuổi và nhu cầu.  

Sau các nhà tạm trú / cơ sở cho 

người vô gia cư, Tây Marin 

nhấn mạnh sự cần thiết của các 

trung tâm chăm sóc trẻ em và 

trung tâm người lớn tuổi.   

 

 

Dịch Vụ Công Cộng 

Nhu cầu dịch vụ công cộng ở Tây Marin cũng tương tự như Quận: ngoài các dịch vụ cho người 

vô gia cư, dịch vụ hỗ trợ nhà ở và dịch vụ cho trẻ em, Tây Marin bày tỏ ưu tiên liên quan đến 

các dịch vụ sức khỏe tâm thần và các hoạt động công bằng nhà ở. 

 

Người Trả Lời Khảo Sa ́t Nói Tiếng Tây Ban Nha 

Nhà Ở 
Những người trả lời khảo 

sát nói tiếng Tây Ban Nha 

cho thấy nhu cầu về nhà ở 

giá rẻ hơn, thông qua 

việc xây dựng thêm nhà ở 

và mua đất để cho phép 

phát triển nhiều hơn.   

Những người trả lời 

khảo sát nói tiếng 

Tây Ban Nha cũng 

chỉ ra sự cần thiết 

phải có thêm các 

chương trình giáo 

dục cho người mua 

nhà lần đầu, nhấn 

mạnh sự cần thiết của các chương trình giáo dục về nhà ở bằng tiếng Tây Ban Nha. 

 

1 

 

58%  
Cơ sở cho người  

vô gia cư 

 

2 

 

31%  
Trung tâm chăm sóc trẻ 

em 

 

3 

 

31% 
Trung tâm cho người 

lớn tuổi 

 

1 

 

58%  
Dịch vụ cho người vô 

gia cư 

 

2 

 

50%  
Dịch vụ hỗ trợ nhà ở 

 

3 

 

38% 
Dịch vụ sức khỏe tâm 

thần 

 

4 

 

35% 
Hoạt động  công 

bằng nhà ở  

 

5 

 

35% 
Dịch vụ cho trẻ em 

 

1 

 

70%  
Xây dựng nhà ở mới  với 

giá rẻ  

 

2 

 

37%  
Chương trình giáo dục 

cho người mua nhà lần 

đầu 

 

3 

 

34% 
Mua đất để phát triển nhà 

ở  mới với giá rẻ  

Ba nhu cầu cơ sở hạ tầng cộng đồng được xác định hàng đầu từ khảo sát 

cộng đồng trong cư số dân Tây Marin 

Năm nhu cầu dịch vụ công cộng hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số cư dân Tây Marin 

Ba nhu cầu nhà ở được xác định hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số những cư dân nói 

tiếng Tây Ban Nha 
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Cơ Sở Hạ Tầng Cộng Đồng  

Cư dân nói tiếng Tây Ban Nha 

của Hạt Marin cũng xác định 

nhu cầu về các trung tâm cho 

thanh thiếu niên, trung tâm chăm 

sóc cho trẻ em và nhu cầu cần 

thiết về các phương tiện lô ́i vào 

cho người khuyết tật.  Điều này 

nhấn mạnh sự ưu tiên nhất quán 

của cộng đồng xung quanh 

được cải thiện hoặc không gian 

tập hợp công đồng mới, đặc biệt là cho giới trẻ trong khu phố Canal của San Rafael. 

 

Dịch Vụ Công Cộng 

Các dịch vụ công cộng ưu tiên của những cư dân nói tiếng Tây Ban Nha ở Marin cho thấy nhu 

cầu về dịch vụ cho trẻ em, dịch vụ y tế cơ bản, hoạt động công bằng nhà ở, dịch vụ cho người 

vô gia cư và dịch vụ hỗ trợ nhà ở.  Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều người trả lời khảo sát 

bằng tiếng Tây Ban Nha chỉ ra rằng họ là hộ gia đình có một thu nhập, phần lớn là do chi phí 

chăm sóc trẻ em cao 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

43%  
Youth Centers 

 

2 

 

42%  
Childcare Centers 

 

3 

 

31% 
Accessibility for 

Persons with 

Disabilities 

 

1 

 

56%  
Dịch vụ cho trẻ em 

 

 

2 

 

55%  
Dịch vụ y tế cơ bản 

 

3 

 

38% 
Hoạt động  công 

bằng nhà ở  

 

4 

 

35% 
Dịch vụ cho người 

vô gia cư 

 

5 

 

35% 
Dịch vụ hỗ trợ nhà 

ở 

Năm nhu cầu dịch vụ công cộng hàng đầu từ khảo sát cộng đồng trong số cư dân nói tiếng Tây Ban Nha 
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2020-21 Đơn Xin Tài Trợ Của Liên Bang và Thời Gian Phê Duyệt Tài Trợ 

 

Ngày Hoạt Động 

Thứ Hai, 1/6/2020 Đơn xin mở 

Thứ Tư, 1/15/2020 Hội nghị nhà thầu 

Đang diễn ra Đơn giờ hành chính 

Thứ Năm, 2/6/2020  Đơn xin đóng 

Thứ Năm, 2/20/2020 
Hội thảo ưu tiên thiết lập ủy ban toàn quận của đơn 

xin  

Thứ Hai, 3/16/2020  Thành Phố San Rafael phiên điều trần của hội đồng  

Thứ Ba, 3/24/2020 Thành phố Novato phiên điê ̀u trần của hội đồng 

Thứ Năm, 4/2/2020 
Toàn quận ưu tiên ủy ban thiết lập phiên điều trần 

cu ̉a cộng đồng 

Thứ Ba, 5/12/2020  Ban giám sát phiên điều trần của cộng đồng 

Thứ Sáu, 5/15/2020 Nộp cho HUD 
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Mẫu Khối Phát Triển Cộng Đồng Phụ Cấp Ưu Tiên Tài Trợ Công 
 
 
Hướng Dẫn: Chọn ba (3) đến năm (5) ưu tiên có ảnh hưởng lớn nhất đến cộng đồng của bạn và nên 
được ưu tiên cho hạng mục tài trợ dịch vụ công cộng 2020-21. Nếu một danh mục quan trọng đã bị 
bỏ qua, hãy bao gồm nó dưới đây. Gửi cho nhân viên vào cuối ngày thứ ba, ngày 3 tháng 12 
 
 

Ưu Tiên Loại Hoạt Động Bình Luận 

 Dịch vụ y tế cơ bản  

 
Dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em, thanh thiếu 
niên và phụ huynh 

 

 Dịch vụ bạo lực gia đình  

 Giáo dục và đào tạo nghề  

 Bảo chứng lương thực  

 Dịch vụ hỗ trợ nhà ở  

 Dịch vụ pháp lý  

 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ  

 Dịch vụ cho người cao niên  
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