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THÔNG BÁO VỀ CÁC CUỘC HỌP CÔNG KHAI CỦA ỦY BAN THIẾT LẬP ƯU TIÊN 

TOÀN QUẬN 
 
 
THEO ĐÂY THÔNG BÁO rằng Ủy Ban Thiết Lập Ưu Tiên Toàn Quận (Priority Setting 
Committee, PSC) đã đặt ra ba (3) cuộc họp cho nửa năm thứ hai của năm 2021. Các cuộc 
họp được tổ chức vào những ngày thứ Năm lúc 6 giờ tối. PSC sẽ duy trì hình thức điều trần 
từ xa qua Zoom và đang cân nhắc một phương án trực tiếp. Tại tất cả các cuộc họp, PSC sẽ 
thảo luận về các chủ đề khác nhau liên quan đến quy trình và chương trình. Khuyến khích tất 
cả các bên quan tâm tham dự.  
 
Các Cuộc Họp Công Khai:  
2 tháng 9, 2021 lúc 6 giờ tối. 
Các chủ đề gồm có: Thảo luận về Phân Bổ Nhà Ở Địa Phương Dài Hạn (tài trợ của Tiểu 
Bang), Kiểm Toán HUD, các thỏa thuận mang tính hạn chế về mặt chủng tộc, và AB686 
 
30 tháng 9, 2021 lúc 6 giờ tối. 
Các chủ đề gồm có: Tiến hành phỏng vấn cho PSC, giới thiệu các ưu tiên chu kỳ tài trợ, và 
thảo luận về Quy Định Nhà Ở Không Có Chì (Lead Safe Housing Rule) 

 
4 tháng 11, 2021 lúc 6 giờ tối. 
Các chủ đề gồm có: Phê duyệt các ưu tiên tài trợ & thời gian biểu chu kỳ tài trợ, thảo luận về 
tài trợ HOME ARP, và nhận thông tin cập nhật về Housing Element 

 
Vui lòng liên hệ với Ban Nhà Ở và Tài Trợ Liên Bang (Housing and Federal Grants Division) 
tại federalgrants@marincounty.org  hoặc 415-473-6279 nếu quý vị không thể tham dự các 
buổi điều trần công khai nhưng muốn nhận xét về bất kỳ chủ đề nào được đề xuất, hoặc các 
nhu cầu phát triển cộng đồng nhà ở và không liên quan đến nhà ở. Cũng có thể gửi nhận xét 
đến: federalgrants@marincounty.org hoặc gửi qua đường bưu điện đến Housing and Federal 
Grants Division, Marin County Community Development Agency, 3501 Civic Center Drive, 
Room 308 San Rafael, California 94903. 
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