
 
 

C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T  A G E N C Y  

HOUSING AND FEDERAL GRANTS DIVISION 
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NGÀY:    Thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020  

 

GỞI:    Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận  

 

TỪ:   Molly Kron, Người Lập Kế Hoạch 

   Jillian Zeiger, Người Lập Kế Hoạch 

  Leelee Thomas, Quản Lý Kế Hoạch 

 

VẤN ĐỀ: Hội Thảo Đánh Giá Đơn Xin  Cho Chu Kỳ Đơn Xin 

Năm 2020-22 

 

ĐI ̣A ĐIÊ ̉M CUỘC HỌP: Marin County Civic Center 

Board of Supervisors Chambers 

3501 Civic Center Drive, Room 330 

San Rafael, CA 94903 

 

 

KHUYẾN NGHỊ:  

 

1. Thảo luận về các đơn xin được xác định bởi Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên 

 

 

THẢO LUẬN: 

 

Hội thảo đánh giá đơn xin 

 

Cuộc họp này định dạng là một hội thảo.  Sẽ không có quyết định được đưa ra, 

và sẽ không có phiếu bầu nào được thực hiện. Nhân viên sẽ cung cấp một cái nhìn 

tổng quan ngắn gọn về các đơn xin nhận được và xem xét các ưu tiên tài trợ.  

Thành viên của ủy ban sau đó sẽ có cơ hội trình bày các câu hỏi và bình luận về 

các đơn xin để nhân viên xem xét và cơ hội được nghe từ các ứng viên về các dự 

án xin tài trợ.  

 

Mục đích hội thảo:  

Cung cấp cho PSC tổng quan về các đơn xin nhận được.  

Tạo cơ hội cho PSC xem xét các đơn xin và cung cấp ý kiến cho nhân viên trước 

khi đưa ra khuyến nghị.  

 

Mục đích hội thảo:  

Tăng quyền sở hữu và sự tham gia của PSC trong các khuyến nghị tài trợ  

Tăng sự hiểu biết kinh phí hạn chế và các dự án có giá trị 

 



 

 

PG. 2 OF 2 Các ứng viên cần lưu ý rằng Ủy ban sẽ đưa ra các khuyến nghị để phân bổ tài trợ 

tại một loạt các phiên điều trần công khai dự kiến vào tháng 3 và tháng 4 năm 

2020.  Các cuộc họp này sẽ mở cửa cho công chúng và các chương trình nghị sự 

sẽ co ́ thời gian cho ý kiến của công chúng.  

 

Tất cả các đơn xin cho Chương Trình Tài Trợ Khối Phát Triển Cộng Đồng  và Đô ́i 

Tác Đầu Tư Nhà HOME được đăng trên trang web Nhà Ở của Quận và Trợ cấp 

Liên Bang tại www.marincounty.org/federalgrants. 

 

CẦN THỰC HIỆN: 

 

1. Không có hành động nào được thực hiện. 

 

TẬP TIN ĐÍNH KÈM: 

 

Tập tin đính kèm 1: Hướng dẫn điền mẫu đơn 

Tập tin đính kèm 2: Mẫu đơn xin 
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