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BỘ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ ĐÔ THI ̣HOA KỲ 
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VỀ VIÊC̣ SỬ DỤNG 
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1. Bản Tóm Tắt Các Thay Đổi 
 
Bản Sửa Đổi Kế Hoac̣h Hành Đôṇg Số 11 (APA 11) điều chỉnh ngân sách của chương trình và các 
bên thu ̣hưởng hiện có và tạo ra các chương trình mới để giải quyết các nhu cầu khắc phục chưa 
được đáp ứng chưa được giải quyết từ các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. Nhằm đáp ứng những nhu 
cầu còn lại, Tiểu Bang Louisiana đề xuất những thay đổi sau:  

 Sửa đổi Chương Trình Phục Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Louisiana (RLHP) và các chương 
trình cho thuê nhà và ngăn ngừa tình traṇg vô gia cư hiện có; 

 Thiết lập chương trình bảo hiểm lũ luṭ và chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời cho một số 
người nộp đơn đủ điều kiện, đây là những người đang chủ đôṇg nỗ lực thông qua RLHP và 
có thu nhâp̣ hô ̣gia đình từ 120% Thu Nhập Bình Quân Khu Vực (AMI) trở xuống;  

 Mở rộng Giải Pháp 4 Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Do Thiên Tai để bao gồm 
các chủ sở hữu bất động sản cho thuê và chủ sở hữu lô đất trống để đạt được sự thu mua 
cộng đồng toàn diện, cũng như cung cấp hỗ trợ nhà ở tạm thời cho các chủ sở hữu nhà ở 
đủ điều kiện trong Giải Pháp 4 trong trường hợp nhà của họ không thể ở được khi họ hoàn 
tất quy trình thu mua; 

 Thiết lập các chương trình hỗ trợ quyền sở hữu nhà và thuê nhà mới;  

 Tạo ra Chương Trình Nơi Ẩn Náu An Toàn mới để tiếp tục giảm tình trạng vô gia cư tại các 
giáo xứ có nhu cầu chưa được đáp ứng nhiều nhất liên quan đến tỷ lệ người vô gia cư và 
người mắc bệnh tâm thần;  

 Giảm ngân sách dành cho các Chương Trình Trợ Cấp và Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiêp̣ 
Nhỏ và Chương Trình Hỗ Trợ Ky ̃Thuâṭ cho Doanh Nghiêp̣ Nhỏ và tăng ngân sách cho 
Chương Trình Trợ Cấp Khôi Phuc̣ Nông Nghiêp̣; 

 Tăng ngân sách cho công tác Lập Kế Hoạch Lưu Vực Đầu Nguồn và giới thiệu chương 
trình Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực cho các nỗ lực ở khu vực và địa phương xung 
quanh vấn đề lập kế hoạch và tổ chức dựa trên lưu vực đầu nguồn cần thiết để khôi phục 
nhanh hơn từ các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. 

 
Kinh phí dành cho công tác sửa đổi các chương trình hiện có và tạo ra các chương trình mới chủ 
yếu đến từ việc phân bổ RLHP. Việc mở rộng khả năng tiếp cận trong RLHP và bổ sung một loạt 
các chương trình khôi phục nhà ở giá rẻ là rất quan trọng đối với sự khắc phục thiên tai không 
ngừng của các cộng đồng chịu ảnh hưởng và sẽ giúp ổn định quỹ nhà ở của các khu vực chịu ảnh 
hưởng. Do có những thay đổi được đề xuất, nên các chủ sở hữu nhà ở và người thuê nhà bị ảnh 
hưởng sẽ nhận được hỗ trợ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ dựa trên tình trạng nỗ lực khắc phục 
thiên tai của họ, tiểu bang sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các ngành kinh tế có nhu cầu còn lại chưa được 
đáp ứng, cũng như sẽ trang bị cho tiểu bang khả năng khắc phục thiên tai theo cách thức phối hợp 
hơn, dựa trên dữ liệu và khả năng phục hồi nhanh.  
 
Chương Trình Phục Hồi Hô ̃Trơ ̣Chủ Sở Hữu Nhà Ở Louisiana 
 
Tiểu Bang Louisiana đã khảo sát các chủ sở hữu nhà ở chịu ảnh hưởng sau các trận lũ lụt năm 
2016 để xác định phạm vi có nhu cầu tại các giáo xứ chịu ảnh hưởng và đã nhận thấy sự phù hợp 
với đa số ở một trong sáu giai đoạn của RLHP nêu trong Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động 1. Tuy 
nhiên, tiểu bang đã nhận được ít đơn đăng ký tham gia RLHP đủ điều kiện hơn dự kiến mặc dù số 
lượng khảo sát thu thập được là đáng kể. Theo dữ liệu của Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA (FEMA IA) tính 
đến tháng 5 năm 2018, đã có 58.224 người cư ngụ là chủ sở hữu chịu thiệt hại ở mức độ lớn đến 
nghiêm trọng do các Trận Lũ Lụt vào tháng 3 và/hoặc tháng 8 năm 2016 dựa trên quy trình kiểm 
tra thiệt hại và xác định giá trị thiệt hại của FEMA. Quá trình tiếp cận rộng rãi đã tạo ra 51.981 cuộc 
khảo sát gửi cho RLHP từ các chủ sở hữu nhà ở chịu thiệt hại ở mức nhẹ và lớn đến nghiêm trọng 
đối với tài sản của họ, cũng như một số chủ sở hữu nhà không nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA. Tính 
đến ngày 13 tháng 2 năm 2019, đã nhận được 43.200 đơn đăng ký từ những người trả lời khảo sát 
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được mời nộp đơn tham gia RLHP. Tổng cộng có 27.269 đơn đăng ký thuộc loại không được nhận 
tiền trợ cấp, đã rút đơn hoặc không đủ điều kiện và 15.797 người nộp đơn đã được trao tiền trợ 
cấp với tổng trị giá là $561.395.990,82 cho số tiền trợ cấp trung bình là $35.133. 134 đơn đăng ký 
còn lại hiện đang trong quá trình xem xét. 
 
 

Các Khảo Sát và Khoản Trợ Cấp tính đến tháng 
2 năm 2019 

Tổng 

Hộ gia đình chịu Thiệt Hại Lớn/Nghiêm Trọng theo 
Chương Trình Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA (FEMA IA) 

58.224 

Các Khảo Sát Hộ Gia Đình Đã Nộp: Thiệt Hại 
Lớn/Nghiêm Trọng 

36.365 

Các Khảo Sát Hộ Gia Đình Đã Nộp: Khác 15.616 

TỔNG Các Khảo Sát Đã Nộp 51.981 

Các Hộ Gia Đình Được Mời Nộp Đơn Đăng Ký 45.869 

Các Đơn Đăng Ký Có Sẵn để Xác Định Trợ Cấp 43.200 

 Tiền Trợ Cấp Được Cấp 15.797 

 Không Thanh Toán (Không Được Nhận Tiền 
Trợ Cấp, Đã Rút Đơn, Không Đủ Điều Kiện) 

27.269 

 Các Đơn Đăng Ký Đang Chờ Giải Quyết 134 

 

Để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà ở đủ điều kiện chủ động trong RLHP, đó là những người đang đấu 
tranh để hoàn thành công tác sửa chữa hoặc tái xây dựng của họ và hoàn thành chương trình, 
APA này cũng giới thiệu hai chương trình bổ sung trong RLHP. Các chương trình này hướng đến 
một số hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 120% Thu Nhập Trung Bình Của Khu Vực (AMI):  

 Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời  

 Hỗ Trợ Bảo Hiểm Lũ Luṭ 
 

APA 11 làm rõ về mặt kỹ thuật cho Giải Pháp 4 đối với RLHP. Việc làm rõ về mặt kỹ thuật cho Giải 
Pháp 4 cung cấp các tùy chọn thu mua và di dời cho các chủ sở hữu bất động sản liên tục chịu 
thiệt hại trong các Cộng Đồng có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai và các Khu Vực có 
Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai đã xác định khác, bao gồm cả đường tháo lũ.  

Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Cho Thuê, Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Chương Trình Ngăn Tình Trạng 
Vô Gia Cư 
 
Ngoài ra, các chương trình dành cho người thuê nhà và chủ nhà cho thuê bị giới hạn phạm vi và 
phân bổ theo các sửa đổi trước đó. Các đơn đăng ký RLHP đã được nộp từ các chủ nhà cho thuê 
muốn phục hồi tài sản của họ, nhưng không có đủ kinh phí cho tất cả các dự án vào thời điểm đó 
và tình trạng thiếu nhà cho thuê vẫn tồn tại ở các khu vực chịu ảnh hưởng. 
 

Để giải quyết tốt hơn các nhu cầu chưa được đáp ứng của các hộ gia đình bị ảnh hưởng, APA 11 
lập ra các chương trình nhà ở mới để tăng lượng nhà ở cho thuê, các cơ hội sở hữu nhà và ngăn 
ngừa tình trạng vô gia cư bao gồm:  

 Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp (PRIME)  

 Chương Trình Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân Cư  

 Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai Giai 
Đoạn II  

 Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt khắc phục các Trận Lũ Lụt năm 2016 
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 Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn 
 

APA này cũng mở rộng Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh để bao gồm hỗ trợ cho các hộ gia đình 
có AMI cao hơn 80%, tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
 
Chương Trình Phát Triển Kinh Tế 
 
Thông qua APA này, tiểu bang đang rút kinh phí khỏi các Chương Trình Trợ Cấp và Cho Vay Hỗ 
Trợ Doanh Nghiêp̣ Nhỏ và Chương Trình Hỗ Trợ Ky ̃Thuâṭ cho Doanh Nghiêp̣ Nhỏ, vì các chương 
trình này đã có phản hồi thấp hơn dự đoán, mặc dù đã gia hạn thời hạn nộp đơn đăng ký và thực 
hiện các sửa đổi chương trình này kể từ khi chương trình bắt đầu được triển khai. Phần lớn số 
kinh phí được rút lại này sẽ được chuyển sang hỗ trợ tăng cường cho Chương Trình Trợ Cấp 
Khôi Phuc̣ Nông Nghiêp̣, vì chương trình đó đã có mức độ đăng ký vượt mức đáng kể.  
 
Lập Kế Hoạch Dựa Trên Lưu Vực Đầu Nguồn và Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực 
 
APA 11 cũng mở rộng quá trình khắc phục hậu quả để bao gồm các nỗ lực lập kế hoạch và mô 
hình hóa khả năng nhanh khôi phục tương lai trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt để 
giúp các cơ quan tiểu bang, khu vực và địa phương khi họ đưa ra các quyết định khắc phục hậu 
quả và dự án quan trọng. Những nỗ lực này sẽ thúc đẩy các khoản đầu tư khắc phục hậu quả liên 
tục trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng bằng cách đảm bảo rằng có thể đạt được các lợi ích khắc 
phục hậu quả tối đa từ các dự án khắc phục hậu quả, cũng như đảm bảo rằng không làm tăng 
nguy cơ chịu thiệt hại do lũ lụt. Kết quả dự kiến là có thể giúp các cộng đồng chuẩn bị tốt hơn để 
ứng phó các thảm họa trong tương lai khi họ tiến hành khắc phục hậu quả và các dự án, chính 
sách và quyết định mới về sử dụng đất. Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực cho công tác lập 
kế hoạch lưu vực đầu nguồn sẽ tăng cường khả năng và năng lực của các cơ quan tại địa phương 
và/hoặc khu vực để tổ chức xung quanh lưu vực đầu nguồn và đưa ra quyết định dự án thông 
minh, để quản lý vùng ngập lụt một cách khôn ngoan và giảm nguy cơ thiệt hại do lũ lụt trong quá 
trình khắc phục hậu quả. Chương trình tìm cách thu hẹp khoảng cách về năng lực của nhân viên 
địa phương và khu vực hiện có liên quan đến công tác quản lý vùng ngập lụt và giảm thiểu nguy 
cơ thiệt hại do lũ lụt bằng cách cung cấp thêm nhân viên, hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật cho các cơ 
quan trong khu vực và cung cấp kinh phí để lập kế hoạch dựa vào lưu vực đầu nguồn.  
 
Để biện minh cho từng thay đổi được đề xuất, tiểu bang sửa đổi các lĩnh vực đánh giá có nhu cầu 
chưa được đáp ứng sau đây từ Kế Hoạch Hành Động ban đầu: 

 Cập nhật dữ liệu của RLHP cho các đơn đăng ký nộp sau tháng 9 năm 2018.  

 Cập nhật dữ liệu phản ánh các đơn đăng ký so với các khoản trợ cấp theo mức thiệt hại đối 
với bất động sản có chủ sở hữu nhà cư ngụ tham gia RLHP. 

 Nêu rõ số lượng người đăng ký RLHP và các lô đất nằm tại các Khu Vực Có Nguy Cơ Cao 
Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai và các Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên 
Tai đủ điều kiện nhận Giải Pháp 4.  

 Cập nhật dữ liệu về chương trình Kèm Thêm hiện tại và nhu cầu bổ sung đối với việc tạo ra 
các đơn vị nhà ở cho thuê nhiều gia đình có thu nhập thấp và trung bình tại các giáo xứ chịu 
ảnh hưởng. 

 Nêu rõ dữ liệu về tổng số cư dân MHU cũng như số lượng cư dân MHU cũng tham gia 
RLHP.  

 Nêu rõ dữ liệu từ Liên Minh Quốc Gia về Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư Hộp Công Cụ 
Trình Tính Toán Nhu Cầu Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp.  
 

 Cập nhật dữ liệu cụ thể của chương trình, bao gồm những người nộp đơn được phê duyệt 
và người nộp đơn không đủ điều kiện tính đến thời điểm hiện tại và số tiền trợ cấp.  
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 Cập nhật số lượng và ngân sách của Bảng Công Tác Dự Án FEMA. 
 
APA này được xem là quan trọng, vì liên quan đến việc chuyển của $ 172.867.013, tạo ra các 
chương trình mới và thay đổi các bên thu ̣hưởng chương trình. 
 

Tổng Phân Bổ CDBG-DR của Tiểu Bang Louisiana 

 Phân Bổ Trước 

Đây 
Thay đổi 

Phân Bổ Được 

Sửa Đổi 

Tổng Phân Bổ $1.708.407.000 - $1.708.407.000 

Chương Trình Phục Hồi Cho Chủ Sở 
Hữu Nhà Ở Louisiana 

   

 Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu 
Nhà 

$1.326.163.919 $(162.267.013) $1.163.896.906 

 Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Lũ 
Lụt RLHP 

- $1.000.000 $1.000.000 

 Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm 
Thời của RLHP 

- $40.000.000 $40.000.000 

Chương Trình Nhà Ở Cho Thuê, Hỗ 
Trợ Nhà Ở và Chương Trình Ngăn Tình 
Trạng Vô Gia Cư 

   

 Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho 

Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh 

Hưởng Thiên Tai 

$46.947.884 - $46.947.884 

 Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho 

Thuê Trong Khu Dân Cư Giai Đoạn II 
- $11.000.000 $11.000.000 

 Chương Trình Bù Khoản Thiếu Huṭ 

đối với Tài Sản Cho Thuê của Nhiều 

Gia Đình 

$22.515.518 - $22.515.518 

 Chương Trình Kèm Thêm  $43.700.000 $36.056.303 $79.756.303 

 Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà Ở 

Lâu Dài 
$5.000.000 - $5.000.000 

 Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh $21.000.000 - $21.000.000 

 Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập 

Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp 
- $34.810.709 $34.810.709 

 Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân 

Cư 
- $10.000.000 $10.000.000 

 Chương Trình Thứ Cấp Linh Hoaṭ - $6.000.000 $6.000.000 

 Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn - $4.000.000 $4.000.000 

Khôi Phục Chương Trình Khắc Phục 

Hậu Quả và Tái Thiết Kinh Tế ở 

Louisiana 

   

 Chương Trình Cho Vay Hỗ Trợ 

Doanh Nghiêp̣ Nhỏ 
$51.200.000 ($10.000.000) $41.200.000 

 Chương Trình Hỗ Trợ Ky ̃Thuâṭ cho 

Doanh Nghiêp̣ Nhỏ 
$800.000 ($600.000) $200.000 

 Chương Trình Khôi Phục Nông $10.000.000 $10.000.000 $20.000.000 
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Nghiệp 

Chương Trình Cơ Sở Ha ̣Tầng  

(Phối Hợp FEMA) 
$105.000.000 $10.000.000 $115.000.000 

Chương Trình Dịch Vụ Công của Những 
Người Ứng Phó Đầu Tiên 

$8.000.000 - $8.000.000 

Quy Hoac̣h và Lâp̣ Mô Hình Lưu Vực $9.800.799 $6.800.001 $16.600.800 

Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực - $3.200.000 $3.200.000 

Chi Phí Quản Lý và Các Chi Phí Lập Kế 
Hoạch Khác 

$58.278.880 - $58.278.880 
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2. Các Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng 
 

Các Chương Trình Chủ Sở Hữu Nhà 
 
Chương Trình Phục Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Ở Louisiana 
Tính đến tháng 2 năm 2019, RLHP của Tiểu Bang Louisiana đã nhận được tổng cộng 56.260 bản 
khảo sát đã hoàn thành từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Những người trả lời khảo sát này bao 
gồm các hộ gia đình không đủ điều kiện tham gia chương trình và có mức độ thiệt hại khác nhau, 
nhưng phần lớn những người trả lời rơi vào một trong sáu Giai Đoạn đủ điều kiện được nêu trong 
Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động 1. Tổng cộng có 45.869 người trả lời khảo sát đã được mời 
tham gia, với tất cả trừ 2.669 người cuối cùng nộp đơn đăng ký tham gia chương trình (có 43.192 
đơn đăng ký được tiếp nhận). Sau khi được xử lý có 26.269 đơn đăng ký được xác định không 
được nhận trợ cấp, đã rút đơn hoặc không đủ điều kiện, và 15.797 người nộp đơn đã nhận được 
tiền trợ cấp với tổng trị giá là $561.395.990,82 cho số tiền trợ cấp trung bình là $35.133. 
 
Khi chương trình hoàn thành các giai đoạn cuối cùng của việc xác định số tiền trợ cấp, rõ ràng rằng 
nhóm người nộp đơn thực tế của chương trình tương phản với nhóm người nộp đơn dự kiến của 
cả tiểu bang và HUD. Thực vậy, dựa trên phương pháp và dự đoán của HUD trong việc tính toán 
các nhu cầu chưa được đáp ứng trong Thông Báo Công Báo Liên Bang, HUD đã giới hạn các nhu 
cầu chưa được đáp ứng đối với các hô ̣gia đình là chủ sở hữu nhà ở đã chịu thiệt hại ở mức độ lớn 
đến nghiêm trọng và đã không có tiền thu được từ Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Luṭ Quốc Gia: 
 
 

Mức Thiêṭ Haị 
Chủ Sở Hữu Nhà-
Cư Ngụ không có 

NFIP 
Số Nhân về Thiệt Hại 

Nhu Cầu Chưa Được 
Đáp Ứng 

Trầm Troṇg               6.176,00   $   59.493,00  $     367.428.768,00  

Lớn-Cao             14.791,00   $   45.688,00  $     675.771.208,00  

Lớn-Thấp             10.901,00   $   27.455,00  $     299.286.955,00  

Tổng             31.868,00    $  1.342.486.931,00  

 
 
Mặc dù phương pháp của HUD đã dự đoán nhu cầu chưa được đáp ứng là $0 đối với bất kỳ hộ gia 
đình nào có NFIP, trong tổng số các đơn đăng ký đã nộp, có 11.154 đơn đăng ký đã bao gồm cả 
NFIP và bảo hiểm tư nhân trong việc tính toán trùng lặp trợ cấp. Trong số 11.154 người nộp đơn 
xin bảo hiểm lũ lụt, có 1.775 người nộp đơn có NFIP đã được nhận tiền trợ cấp. Trong số những 
người nộp đơn còn lại (9.264 người nộp đơn), có 7.510 người nộp đơn đã không nhận được trợ 
cấp, 1.015 người nộp đơn được xét thấy không đủ điều kiện, và 115 nộp đơn có đơn đăng ký đang 
chờ giải quyết. Những người được nhận trợ cấp bảo hiểm lũ lụt và bảo hiểm tư nhân chiếm 11% 
tổng số khoản trợ cấp được thực hiện thông qua RLHP. 
 
Tiểu bang đã nhận được số lượng khảo sát và đơn đăng ký ít hơn dự kiến để tham gia RLHP mặc 
dù có phương thức tiếp cận chương trình trên diện rộng và hướng đến mục tiêu thông qua: nhiều 
chiến dịch truyền hình, vô tuyến, in ấn và truyền thông xã hội; cuộc gọi trực tiếp và tin nhắn văn bản 
đến người nhận FEMA IA; 147 sự kiện tiếp cận trên toàn cộng đồng; các buổi thuyết trình tại 184 
tòa thị chính, nhà thờ và các sự kiện cộng đồng; và các nỗ lực trực tiếp, truyền thông có mục tiêu. 
Trong số 58.224 hộ gia đình (bao gồm cả những hộ gia đình đã có và không có NFIP tại thời điểm 
xảy ra lũ lụt) được FEMA xác định đã chịu thiệt hại ở mức lớn đến nghiêm trọng, có 21.859 hộ gia 
đình trong đó chưa bao giờ nộp khảo sát cho chương trình. Trong số các hộ gia đình đó, có 6.806 
hộ gia đình có bảo hiểm lũ lụt và 15.053 hộ gia đình không có bảo hiểm lũ lụt. Do số hộ gia đình 
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này ít hoặc không liên lạc với chương trình nên không rõ lý do tại sao rất nhiều hộ gia đình bị ảnh 
hưởng đã chọn từ bỏ tham gia vào RLHP.  
 
Như đã xác định ở trên, có một phần lớn trong tổng số nhóm người nộp đơn (27.296 trong số 43.200 
đơn đăng ký) không nhận được tiền trợ cấp, rút đơn hoặc được xác định là không đủ điều kiện. 
Chưa đến 11.500 đơn đăng ký trong số này không được nhận tiền trợ cấp, tỷ lệ cao hơn nhiều so 
với dự kiến ban đầu của chương trình. Mặc dù một phần đáng kể (khoảng 5.400 đơn đăng ký) trong 
số các đơn đăng ký không được nhận tiền trợ cấp là do những người nộp đơn nhận được đầy đủ 
bảo hiểm thiệt hại do chương trình tính toán từ tiền số tiền bảo hiểm lũ lụt và/hoặc trợ cấp FEMA 
IA, nhiều chủ sở hữu nhà ở không nhận được khoản trợ cấp vì các khoản vay SBA đã được phê 
duyệt của họ và/hoặc kết hợp các khoản vay SBA với FEMA IA và/hoặc những khoản tiền bảo hiểm 
thu được (khoảng 6.100).  
 
Khi tiểu bang lập Kế Hoạch Hành Động Ban Đầu và các Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động 1 và 3 để 
HUD đánh giá, tiểu bang vẫn chưa xử lý tình trạng trùng lặp trợ cấp cho một tỷ lệ đáng kể người 
nộp đơn bị ảnh hưởng và do đó không hiểu mức độ ảnh hưởng của các khoản vay SBA đối với số 
tiền trợ cấp của người nộp đơn RLHP. Tiểu bang tiếp tục chờ đợi hướng dẫn từ chính phủ liên bang 
về cách giải thích của họ đối với Đạo Luật Cải Cách và Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai năm 2018 
(PL 115-254, Phần D) (“DRRA”), một phần của Đạo Luật Tái Thẩm Định Cục Quản Lý Hàng Không 
Liên Bang (FAA) năm 2018. Phần 1210 của DRRA bổ sung một tiểu mục mới 312(b)(4) vào Đạo 
Luật Hỗ Trợ Khẩn Cấp và Cứu Trợ Thiên Tai Robert T. Stafford (42 U.S.C. 5155(b)(4)). Cho đến 
khi nhận được hướng dẫn đó, khả năng tối đa là sẽ có gần 6.300 người nộp đơn RLHP đủ điều 
kiện nhận được hỗ trợ trợ cấp RLHP bổ sung với số tiền ước tính là $225,4 triệu. Gần 1.100 người 
nộp đơn trong số này đã không rút bất kỳ khoản vay sửa chữa SBA nào được phê duyệt của họ và 
gần 800 người nộp đơn trong số 1.100 người nộp đơn chưa bao giờ thực hiện khoản vay SBA. 
Chương trình đang duy trì hỗ trợ trợ cấp bổ sung tiềm năng tối đa và chi phí phân bổ dự án liên 
quan trong ngân sách RLHP cho đến khi chính phủ liên bang công bố hướng dẫn cuối cùng. Theo 
hướng dẫn của HUD trước đây, chương trình hiện bao gồm các khoản vay SBA là khoản trùng lặp 
trợ cấp với RLHP khi chủ sở hữu nhà ở đã được chấp thuận khoản vay SBA, ngay cả khi họ chưa 
thực hiện khoản vay hoặc rút bất kỳ khoản tiền cho vay nào. Nngoại lệ trong trường hợp này được 
thực hiện cho các chủ sở hữu nhà ở có thu nhập ở mức thấp đến trung bình, họ đã không thực hiện 
các thỏa thuận cho vay của họ. 
 
Mức Phí Bảo Hiểm Lũ Lụt 
 
Mặc dù có chưa đến 150 người nộp đơn đang chờ xác định tính đủ điều kiện để tham gia chương 
trình, nhưng có nhiều chủ sở hữu nhà ở tại các giai đoạn khác nhau sau khi xác định tính đủ điều 
kiện đang phải xoay sở để hoàn thành việc sửa chữa hoặc xây dựng lại và kết thúc chương trình. 
Hiện tại có khoảng 200 người tham gia chương trình có rào cản kết thúc là mua lại mức bảo hiểm 
lũ lụt cần thiết, và con số này có thể tăng lên khi những người nộp đơn có thu nhập thấp hơn thực 
hiện thành công thông qua các giai đoạn khôi phục cuối cùng. Để giúp gần 95% những người tham 
gia chương trình đã xác định có thu nhập hộ gia đình ở mức hoặc dưới 120% mức thu nhập trung 
bình trong khu vực, RLHP sẽ cung cấp hỗ trợ một năm phí bảo hiểm lũ lụt thuộc trợ cấp RLHP. 
Ngoài khoản hỗ trợ này, tiểu bang đã xác định nhu cầu cần tư vấn tài chính và hỗ trợ quản lý hồ sơ 
cho các hộ gia đình sống trong SFHA để đảm bảo được cung cấp đủ thông tin về các rủi ro khi sống 
trong SFHA, quy trình và tính cần thiết phải lập ngân sách cho bảo hiểm lũ lụt và hậu quả của việc 
không duy trì bảo hiểm lũ lụt trong tương lai, bao gồm việc không đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ 
sửa chữa của liên bang. 
 
Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời và Đơn Vị Nhà Ở Do FEMA Cung Cấp 
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Có gần 2.000 người nộp đơn tham gia chương trình đủ điều kiện có trách nhiệm của chủ sở hữu 
nhà ở hoặc yêu cầu đóng góp ký quỹ do trùng lặp trợ cấp mà họ nhận được và/hoặc nhận được trợ 
cấp thông qua các nguồn tài trợ khác của liên bang. Vì những người nộp đơn này và những người 
nộp đơn khác nỗ lực để hoàn thành việc sửa chữa hoặc xây dựng lại, nên họ đang phải đối mặt với 
những thách thức về dòng tiền tài chính mà cần phải có cho chi phí nhà ở tạm thời bổ sung mà họ 
đang trả trong quá trình sửa chữa hoặc xây dựng lại. Vì các chương trình tài trợ liên bang khác 
nhau đang giảm dần và/hoặc không còn có sẵn để giảm trừ hoặc loại bỏ chi phí nhà ở tạm thời trả 
cho một số người tham gia chương trình, RLHP sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu chưa được 
đáp ứng liên quan đến chi phí thuê hoặc thế chấp đủ điều kiện bổ sung, trong tối đa 20 tháng, với 
điều kiện hộ gia đình ở mức hoặc dưới 120% AMI và là người nộp đơn chủ động vào RLHP.  
 
Tính đến tháng 2 năm 2019, có 333 Đơn Vị Nhà Ở (MHU) FEMA Cung Cấp đang được sử dụng 
làm nơi ở tạm thời cho những chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng bởi những thảm họa năm 2016. 
FEMA sẽ chấm dứt việc cung cấp 333 MHU, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2019. Trong số 
333 cư dân hiện đang cư trú tại MHU, tiểu bang đã xác định 199 người nộp đơn RLHP có khả năng 
hoàn thành việc sửa chữa nơi ở thường trú của họ chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2019. 119 
người nộp đơn vào RHLP hiện đang sống ở MHU có thể sẽ không hoàn thành việc tái xây dựng 
chậm nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2019 nhưng sẽ hoàn tất việc sửa chữa nơi ở thường trú nếu 
được cung cấp thêm thời gian. Để tránh tình trạng di dời và vô gia cư của nhóm người nộp đơn 
này, RHLP có thể cung cấp hỗ trợ cho những chủ sở hữu nhà ở này để sử dụng MHU FEMA làm 
nhà ở tạm thời cho đến khi việc sửa chữa nhà chịu thiệt hại được hoàn tất. Tiểu bang sẽ làm việc 
với các hộ gia đình đã di dời không tham gia RLHP thông qua các tổ chức phi lợi nhuận đối tác 
và/hoặc Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh.  
 
Giải Pháp 4 
Tiểu bang đã nêu rõ những Khoản Mua Lại và Thu Mua Tự Nguyện (Giải Pháp 4) trong Bản Sửa 
Đổi Kế Hoạch Hành Động 1 và 3. Dựa trên các đơn đăng ký thuộc Giải Pháp 1-3 đã nhận được và 
các khoản trợ cấp được thực hiện tính đến thời điểm hiện tại, 502 đơn đăng ký tham gia RLHP từ 
các chủ sở hữu nhà ở nằm trong vùng lũ lụt và xác định các cộng đồng chịu mất mát lặp đi lặp lại 
nghiêm trọng nơi chủ sở hữu bất động sản và chính quyền địa phương đang tìm cách thu mua trên 
phạm vi toàn cộng đồng, tiểu bang đã giới thiệu Chương Trình Khuyến Khích Thu Mua và Nhà Ở 
(Giải Pháp 4). Để đáp ứng các nhu cầu này và thực hiện tiếp cận phục hồi nhanh hơn cho các chủ 
sở hữu bất động sản có nguy cơ đặc biệt cao, tiểu bang làm rõ các thông tin chi tiết của chủ sở hữu 
nhà ở đủ điều kiện thuộc Giải Pháp 4 cần thu mua và hỗ trợ di dời: 

 Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai – Cung cấp hỗ trợ cho các chủ 
sở hữu bất động sản ở Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai tìm cách 
tái định cư phối hợp một cộng đồng tiếp giáp, được xác định theo chương trình. Tại thời 
điểm công bố này, tiểu bang đã xác định hai cộng đồng Pecan Acres và Silverleaf đang hợp 
tác với chính quyền địa phương của họ, Dịch Vụ Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên USDA 
và tiểu bang về tái định cư phối hợp. Các Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ 
Thiên Tai khác có thể nộp đơn xin hỗ trợ theo Giải Pháp 4, tùy thuộc vào khả năng sẵn có 
của kinh phí. Tổng cộng, Pecan Acres và Silverleaf có 83 lô đất nằm trong khu vực có nguy 
cơ bi ̣ngâp̣ luṭ đăc̣ biêṭ, là cộng đồng chịu mất mát lặp đi lặp lại nghiêm trọng và cần hỗ trợ 
thêm để người dân có thể di chuyển đến khu vực có nguy cơ bị thiệt hại thấp hơn.  

 Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai – Để hỗ trợ những người nộp đơn RLHP 
ở vùng lũ lụt, không đủ điều kiện nhận hỗ trợ sửa chữa liên bang do vị trí của họ và để giúp 
họ chuyển đến khu vực có nguy cơ thấp hơn, tiểu bang sẽ cung cấp hỗ trợ thu mua và/hoặc 
hỗ trợ ưu đãi nhà ở để chuyển đổi các bất động sản đó sang không gian mở vĩnh viễn. Tính 
đến tháng 2 năm 2019, Tiểu Bang đã nhận được 502 đơn đăng ký xin hỗ trợ nhà ở tại Khu 
Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai. 
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Các Chương Trình Cho Thuê 
 
Cập Nhật Tháng 2 Năm 2019 
Các trận lũ lụt xảy ra vào năm 2016 đã làm trầm trọng thêm thị trường cho thuê khó khăn, dẫn đến 
tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ tại các giáo xứ bị ảnh hưởng. Ngoài việc thiếu nguồn cung cấp các đơn 
vị nhà ở cho thuê tổng thể, số lượng các bất động sản bỏ trống tiếp tục kìm hãm các cộng đồng 
khỏi quá trình khôi phục. Để đối phó với những tình trạng này, OCD-DRU đã vạch ra các chiến lược 
để giải quyết tình trạng thâm hụt nhà ở cho thuê giá rẻ tại các giáo xứ bị ảnh hưởng bởi thảm họa 
ở nhiều quy mô, bao gồm việc tạo cơ hội thuê để sở hữu đối với nhà ở một gia đình, cho thuê quy 
mô nhỏ, và các bất động sản cho thuê nhiều gia đình có khả năng phục hồi.  
 
Các Chương Trình Cho Thuê Nhà Ở Một Gia Đình 
Số Liệu Ước Tính Trong Năm Năm 2013-2017 theo Khảo Sát Cộng Đồng của Cục Điều Tra Dân 
Số Hoa Kỳ cho thấy trong 51 giáo xứ được FEMA IA công bố, có tổng cộng 145.331 chủ sở hữu 
nhà ở chịu gánh nặng chi phí và 180.965 hộ gia đình là người thuê nhà chịu gánh nặng chi phí. 
Ngoài ra, tình trạng gánh nặng chi phí nghiêm trọng vẫn còn phổ biến ở các giáo xứ theo kê khai 
của IA. Tổng cộng có 59.863 chủ sở hữu nhà ở và 93.243 hộ gia đình thuê nhà trả hơn một nửa 
thu nhập của họ cho chi phí nhà ở. Thế chấp thứ cấp linh hoạt và hỗ trợ chi phí hoàn tất sẽ giảm 
các rào cản về quyền sở hữu nhà ở đối với những người mua nhà lần đầu và giảm gánh nặng chi 
phí đối với những người thuê nhà đủ điều kiện.  
 
Trong 51 giáo xứ được xác định trong Chỉ Thị Quyết Định của Tổng Thống (PDD), các bất động 
sản bỏ trống đã tăng từ 187.889 trong năm 2015 lên 210.691 trong năm 2017. Tỷ lệ nhà cho thuê 
còn trống cũng đang gia tăng trong 10 giáo xứ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong năm 2015, 10 giáo 
xứ này có ước tính khoảng 71.236 bất động sản bỏ trống; ước tính năm 2017 cho thấy khoảng 
82.543 bất động sản bỏ trống. Các ưu đãi cho chủ sở hữu nhà ở được đề xuất trong các cộng đồng 
bị ảnh hưởng sẽ hỗ trợ củng cố thị trường nhà ở và giảm bất động sản bỏ trống trong các giáo xứ 
bị ảnh hưởng. Bảng dưới đây nêu lên sự thay đổi về các đơn vị nhà ước tính, bao gồm chủ sở hữu 
nhà ở, người thuê nhà và các đơn vị nhà ở bỏ trống. Theo dữ liệu của FEMA IA, 12.921 người thuê 
nhà bên ngoài Khu Vực Có Nguy Cơ Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ đã bị ảnh hưởng trực tiếp.  
 
 

Xu Hướng Nhà Ở 

Số Liêụ Ước Tính 5 Năm Theo Khảo Sát Côṇg Đồng Mỹ 

  2014 2015 2016 2017 

  
Số Ước 

Tính 

Hàng 

Năm        

% Thay 

Đổi 

Số Ước 

Tính 

Hàng 

Năm        

% Thay 

Đổi 

Số Ước 

Tính 

Hàng 

Năm        

% Thay 

Đổi 

Số Ước 

Tính 

Hàng 

Năm        

% Thay 

Đổi 

Louisiana 

Tổng 

Đơn Vị 

Nhà Ở 

1.988.460 
Không 

áp duṇg 
1.999.855 0,57% 2.011.700 0,59% 2.031.064 0,96% 

Chủ sở 

hữu nhà 

ở cư ngụ 

1.139.756 
Không 

áp duṇg 
1.136.709 -0,27% 1.132.785 -0,35% 1.137.462 0,41% 

Người 579.120 Không 591.210 2,09% 598.613 1,25% 600.183 0,26% 
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thuê nhà 

cư ngụ 

áp duṇg 

Nhà Ở 

Trống 
269.584 

Không 

áp duṇg 
271.936 0,87% 280.302 3,08% 293.419 4,68% 

51 Giáo Xứ PDD 

Tổng 

Đơn Vị 

Nhà Ở 

1.410.498 
Không 

áp duṇg 
1.420.613 0,72% 1.431.040 0,73% 1.449.631 1,30% 

Chủ sở 

hữu nhà 

ở cư ngụ 

836.710 
Không 

áp duṇg 
835.042 -0,20% 830.616 -0,53% 833.696 0,37% 

Người 

thuê nhà 

cư ngụ 

391.076 
Không 

áp duṇg 
397.682 1,69% 402.622 1,24% 405.244 0,65% 

Nhà Ở 

Trống 
182.712 

Không 

áp duṇg 
187.889 2,83% 197.802 5,28% 210.691 6,52% 

10 Giáo Xứ Chiụ Ảnh Hưởng Năṇg Nề Nhất 

Tổng 

Đơn Vị 

Nhà Ở 

665.392 
Không 

áp duṇg 
671.277 0,88% 677.827 0,98% 687.655 1,45% 

Chủ sở 

hữu nhà 

ở cư ngụ 

405.347 
Không 

áp duṇg 
407.510 0,53% 407.702 0,05% 412.604 1,20% 

Người 

thuê nhà 

cư ngụ 

189.930 
Không 

áp duṇg 
192.531 1,37% 193.573 0,54% 192.508 -0,55% 

Nhà Ở 

Trống 
70.115 

Không 

áp duṇg 
71.236 1,60% 76.552 7,46% 82.543 7,83% 

Nguồn: Số Liệu Ước Tính 5 Năm 2010-2014 theo Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ, Số Liệu Ước Tính 5 Năm 

2011-2015 theo Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ, Số Liệu Ước Tính 5 Năm 2012-2016 theo Khảo Sát Cộng 

Đồng Mỹ, Số Liệu Ước Tính 5 Năm 2013-2017 theo Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ của Cục Điều Tra Dân 

Số Hoa Kỳ 

 
Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt 
Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt cung cấp hỗ trợ quyền sở hữu nhà ở cho những người 
mua nhà lần đầu có mức thu nhập thấp đến trung bình bằng cách cung cấp các khoản thế chấp thứ 
cấp linh hoạt và hỗ trợ chi phí hoàn tất đối với các bất động sản bên ngoài Khu Vực Có Nguy Cơ 
Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ. Với 28.470 người thuê nhà chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các Trận Lũ Lụt Lớn 
năm 2016, 33 trong số 51 Giáo Xứ được FEMA IA tuyên bố vẫn phải đối mặt với gánh nặng tiền 
thuê nhà. Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt nhằm mục đích giảm số lượng người thuê 
nhà thu nhập thấp rời khỏi các giáo xứ chịu ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời tạo cơ hội sở hữu 
nhà ở để giải quyết tình trạng thiếu các tùy chọn nhà ở có sẵn và giá rẻ trên toàn tiểu bang. Chương 
trình được đề xuất sẽ được thực hiện để giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà tại các giáo xứ bị ảnh 
hưởng thiên tai và hỗ trợ việc phục hồi quần thể tại các khu vực phải đối mặt với tình trạng nhà ở 
bỏ trống ngày càng tăng.   
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Chương Trình Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân Cư 
Số Liệu Ước Tính Trong Năm Năm 2013-2017 theo Khảo Sát Cộng Đồng của Cục Điều Tra Dân 
Số Hoa Kỳ cho thấy rằng trong 51 giáo xứ được FEMA IA công bố, có 180.965 người thuê nhà trả 
hơn một phần ba thu nhập của họ cho tiền thuê nhà. Trong nỗ lực hỗ trợ những người thuê nhà 
chịu gánh nặng chi phí muốn trở thành chủ sở hữu nhà ở, Tổng Công Ty Nhà Ở Louisiana sẽ làm 
việc với các chủ nhà cho thuê đủ điều kiện để tạo ra các cơ hội nhà ở cho thuê để sở hữu và/hoặc 
giá rẻ khác. Tiểu bang đề xuất hợp tác với các chủ nhà cho thuê vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, và 
Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Công để phát triển các cơ hội thuê để sở hữu trong các cộng đồng bị ảnh 
hưởng. LHC ước tính rằng có 30-40 tổ chức vì lợi nhuận, tổ chức phi lợi nhuận hoặc Cơ Quan 
Quản Lý Nhà Ở Công sẵn sàng hỗ trợ thực hiện chương trình. Phục hồi hoặc xây dựng lại các bất 
động sản bỏ trống sẽ tạo thêm cơ hội cho thuê cho những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai, giảm gánh nặng chi phí cho người thuê nhà, và ưu đãi để có thể sở hữu nhà.  
 
Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai Giai Đoạn II  
Với số lượng hạn chế nhà ở giá rẻ trước khi xảy ra thiên tai, người thuê nhà tại các giáo xứ bị ảnh 
hưởng vẫn phải di dời hoặc chịu gánh nặng chi phí do hậu quả của thiên tai. Để tạo ra các đơn vị 
nhà cho thuê giá rẻ mới, tiểu bang đã thành lập Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong 
Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai trong Kế Hoạch Hành Động 1. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn 
phải đối mặt với những rào cản đáng kể để phục hồi. Tiểu bang đã nhận được 75 đơn đăng ký vào 
RLNLRP từ các chủ nhà cho thuê quan tâm đến việc phục hồi bất động sản của họ để cung cấp 
nhà ở cho những người thuê nhà có thu nhập thấp và trung bình. Như đã nêu ở trên, 93.243 hộ gia 
đình thuê nhà trả hơn một nửa thu nhập của họ cho chi phí nhà ở tại các giáo xứ được FEMA IA 
công bố và ước tính cho các bất động sản bỏ trống đã tăng từ 187.889 trong năm 2015 lên 210.691 
trong năm 2017.  
 
Cho thuê quy mô nhỏ, được xác định là các hộ gia đình cho thuê dưới bảy đơn vị nhà ở, sẽ tạo ra 
cơ hội cho thuê ở quy mô khu phố và hỗ trợ giảm gánh nặng chi phí thuê và tỷ lệ nhà còn trống cho 
người thuê nhà có thu nhập trung bình. Theo Số Liệu Ước Tính Trong Năm Năm 2013-2017 theo 
Khảo Sát Cộng Đồng Mỹ của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ, các đơn vị nhà ở quy mô nhỏ được tìm 
thấy trên khắp 51 PDD và các giáo xứ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù Khảo Sát Cộng Đồng 
Mỹ không cho thấy có bảy đơn vị nhà ở trở xuống, bảng dưới đây cho thấy số lượng cấu trúc có 
dưới bốn đơn vị nhà ở trong 51 giáo xứ PDD, tổng cộng 1.087.117 đơn vị, và trong 10 giáo xứ chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất, trên 522.266 đơn vị. 
 
 

Loại Cấu Trúc 

Loại Cấu Trúc Louisiana 

51 Giáo 

Xứ PDD 

10 Giáo Xứ Chiụ 

Ảnh Hưởng 

Năṇg Nề Nhất 

Dưới 4 Đơn Vị 

Nhà Ở 

       

1.547.793  

       

1.087.117    522.266  

Dưới 9 Đơn Vị 

Nhà Ở 

       

1.614.097  

       

1.132.231    544.541  

 
 
Chương Trình Kèm Thêm & Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp (PRIME) 
Những người thuê nhà bị di dời bởi thiên tai và di dời thứ cấp do các đơn vị nhà ở cho thuê sẵn có 
bị hạn chế đưa ra thách thức liên tục đối với những người thuê nhà có thu nhập thấp nằm trong các 
giáo xứ được FEMA IA công bố. Tiểu bang đề xuất tăng ngân sách cho công tác tạo ra nhà ở giá 
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rẻ dài hạn để giải quyết tình trạng thiếu hụt 21.806 đơn vị nhà ở giá rẻ do thiên tai năm 2016 bằng 
cách bổ sung ngân sách cho Chương Trình Kèm Thêm để tạo ra ước tính 935 đơn vị nhà ở giá rẻ 
và cung cấp kinh phí cho các tính năng phục hồi bổ sung, bao gồm các cấu trúc nâng cao, vật liệu 
xây dựng, phát điện, địa hình, và cảnh quan. Chương trình mới được đề xuất, PRIME sẽ thúc đẩy 
những người nộp đơn từ các dự án xây dựng Tín Thuế Nhà Ở Thu Nhâp̣ Thấp (LIHTC) của tiểu 
bang, sẽ giải quyết tình trạng thâm hụt nhà ở giá rẻ ở các giáo xứ bị ảnh hưởng và giảm rủi ro trong 
tương lai đối với cơ sở phát triển cho thuê đối với người có thu nhập thấp, được tài trợ thông qua 
chương trình LIHTC.  
 
Năm 2018, LHC đã trợ cấp cho 20 dự án với tổng số tiền là $10.338.353 trong khoản ngân sách 
dành cho LIHTC. Ngoài các dự án được trợ cấp, Kế Hoạch Phân Bổ Đủ Tiêu Chuẩn (QAP) năm 
2018 đã nhận được thêm 20 đơn đăng ký được đưa vào danh sách chờ. Các dự án trong danh 
sách chờ này đã yêu cầu tổng cộng $15.247.429 trong LIHTC để tạo ra 1.249 đơn vị nhà ở giá rẻ. 
Các cơ sở phát triển LIHTC năm 2018 được trợ cấp sẽ tạo ra hoặc bảo tồn ước tính 1.093 đơn vị 
nhà ở. (https://www.lhc.la.gov/resources-for-housing-development?description=&type=7) Các 
nguồn lực bổ sung sẽ mở rộng tổng số đơn vị nhà ở cho thuê giá rẻ tại các giáo xứ bị ảnh hưởng 
cho cư dân có thu nhập thấp và tạo thêm các bất động sản cho thuê nhiều gia đình có khả năng 
phục hồi mà sẽ bảo vệ người thuê nhà thu nhập thấp khỏi các tác động của thiên tai trong tương 
lai.  
 
Chương Trình Kèm Thêm Khôi Phục Sau Lũ Lụt của CDBG năm 2017 được chia thành hai nhóm 
tài trợ: Nhóm Chung và Nhóm Phân Cấp. Tổng cộng 10 dự án đã nhận được trợ cấp Kèm Thêm, 
trong đó có tám dự án nằm ở Giáo Xứ East Baton Rouge, một dự án nằm tại Giáo Xứ Washington 
và một dự án nằm tại Giáo Xứ Tangipahoa. Vòng đầu tiên của khoản trợ cấp Kèm Thêm năm 2017 
thể hiện mối quan tâm của nhà phát triển và khả năng chương trình trợ cấp cho các cơ sở phát 
triển cho thuê nhiều gia đình để giải quyết gánh nặng chi phí thuê nhà tại các giáo xứ bị ảnh hưởng.   
 
Nhóm Chung đã nhận được 22 đơn đăng ký với tổng chi phí phát triển là $324.782.267. Những 
người nộp đơn trong Nhóm Chung đã yêu cầu tổng cộng $88.011.744 trong ngân quỹ CDBG-DR 
mà sẽ tạo ra tổng cộng 2.311 đơn vị nhà ở cho người thuê nhà có thu nhập ở mức thấp đến trung 
bình. Trong tổng số các đơn đăng ký của Nhóm Chung, bảy trong số các đơn đăng ký đó đã được 
chọn để nhận trợ cấp với tổng chi phí phát triển là $102.571.885. Các đơn đăng ký được chọn có 
tổng cộng là $29.509.471 trong quỹ CDBG-DR với tổng số 719 đơn vị nhà ở. 15 đơn đăng ký không 
nhận được tài trợ có tổng chi phí phát triển là $222.210.382, đã yêu cầu $58.502.273 trong quỹ 
CDBG-DR và bao gồm 1.592 đơn vị nhà ở.  
 
Nhóm Phân Cấp đã nhận được tổng cộng bốn đơn đăng ký với tổng chi phí phát triển là 
$59.074.133, yêu cầu $17.254.946 trong quỹ CDBG-DR với tổng số 358 đơn vị nhà ở. Hai cơ sở 
phát triển đã được trợ cấp với tổng chi phí phát triển là $31.324.138. Các đơn đăng ký được chọn 
có tổng cộng là $7.661.138 trong quỹ CDBG-DR với tổng số 196 đơn vị nhà ở. Hai đơn đăng ký 
không nhận được tài trợ có tổng chi phí phát triển là $27.749.995, yêu cầu $9.593.808 trong quỹ 
CDBG-DR, và bao gồm 162 đơn vị nhà ở.  
 
Dựa trên các đơn đăng ký nhận được trong vòng tài trợ đầu tiên, các đơn đăng ký chưa được tài 
trợ có thể đã tạo ra tổng cộng 1.754 đơn vị nhà ở cho thuê dành cho người có thu nhập ở mức thấp 
và trung bình. Các đơn đăng ký chưa được tài trợ đã yêu cầu tổng cộng $68.096.081 trong quỹ 
CDBG-DR. Tiểu bang đề xuất bổ sung các nguồn lực vào Chương Trình Kèm Thêm để giải quyết 
các nhu cầu phục hồi nhà ở giá rẻ dài hạn trong các cộng đồng bị ảnh hưởng và để bổ sung các 
tính năng thiết kế có khả năng phục hồi cho các tài sản được tài trợ 4% và 9% bởi LIHTC.    
 

Doanh Nghiệp 
 

https://www.lhc.la.gov/resources-for-housing-development?description=&type=7


14 

 

 

Tính đến tháng 2 năm 2019, Chương Trình Khôi Phuc̣ Doanh Nghiệp Nhỏ đã nhận được tổng cộng 
4.500 yêu cầu và 601 đơn đăng ký từ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Trong số 601 đơn đăng ký, 
có 300 đơn đăng ký không đủ điều kiện (không đủ điều kiện, không được chấp thuận hoặc hỗ trợ 
bị doanh nghiệp từ chối) và 301 đơn đăng ký đang được giải quyết. Trong số 301 đơn đăng ký đang 
được giải quyết, có 283 đơn đăng ký đã kết thúc khoản vay hoặc yêu cầu tài trợ để kết thúc với 
tổng số tiền là $33.562.844 trong quỹ CDBG-DR. Ngoài ra, tổng số 18 khoản vay đang trong quá 
trình kết thúc với tổng số tiền là $1.672.841. Tiểu bang đã thực hiện tiếp cận toàn diện và nỗ lực 
tiếp thị nhằm thúc đẩy nhu cầu của chương trình, bao gồm làm việc với những người cho vay để 
thúc đẩy chương trình, mở rộng nỗ lực tiếp cận ở cấp tiểu bang và mở rộng thời hạn nộp đơn đăng 
ký chương trình trong nỗ lực mở rộng nhóm người nộp đơn. Tuy nhiên, do nhu cầu chương trình 
thấp hơn dự kiến, tiểu bang đề xuất giảm tổng ngân sách chương trình xuống còn $41.200.000.  
 
Chương Trình Trơ ̣Cấp Khắc Phuc̣ Hâụ Quả cho Nông Traị ở LA 

Tính đến tháng 2 năm 2019, có $9.500.000 đã được giải ngân cho 957 nhà sản xuất với khoản 
trợ cấp trung bình là $9.927,00. Bởi vì các chính sách của chương trình yêu cầu tất cả các tiền trợ 
cấp đủ điều kiện được chia theo nhu cầu, khoản tài trợ được phân bổ cho những người nhận đủ 
điều kiện ở mức 12% nhu cầu chưa được đáp ứng đủ điều kiện của họ. Nhiều nông dân đã gửi 
biên lai để hỗ trợ yêu cầu nhận tiền trợ cấp tối đa $100.000 nhưng không được hoàn trả tiền trợ 
cấp tối đa do chương trình có số lượng đăng ký vượt mức. Nhiều nông dân đủ điều kiện nhận 
thêm tài trợ cho các tổn thất liên quan đến bão không được bảo hiểm và không được đài thọ đang 
được cấp tài trợ. Ngân sách tăng sẽ cho phép Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Nông Nghiêp̣ Louisiana 
(LAFA) tăng gấp đôi số lượng trợ cấp cho các nhà sản xuất đủ điều kiện có nhu cầu chưa được 
đáp ứng và chưa được giải quyết. Theo các hướng dẫn của chương trình đã được thiết lập, các 
khoản tài trợ bổ sung sẽ cho phép nông dân, những người đã thể hiện cam kết tiếp tục làm việc 
trong ngành nông nghiệp, khả năng giảm các khoản thanh toán khoản vay lãi suất cao hơn đủ 
điều kiện, giữ chân nhân viên hiện tại, thuê lại các nhân viên rời đi và/hoặc thuê các nhân viên 
mới. Với thiệt hại nông nghiệp ước tính hơn $110 triệu, các quỹ bổ sung sẽ hỗ trợ phục hồi các 
doanh nghiệp nông nghiệp của Louisiana bị ảnh hưởng bởi thiên tai.  
 

Tình Trạng Vô Gia Cư  

Nhu cầu nhà ở trong tiểu bang, đặc biệt là ở Baton Rouge, đã gia tăng sau các trận lũ lụt năm 2016. 
Trong Báo Cáo Số Lượng Kiểm Kê về Nhà Ở của CoC năm 2018 của HUD, Cơ Quan Cân Bằng 
Chăm Sóc Liên Tục của Tiểu Bang Louisiana, bao gồm Giáo Xứ East Baton Rouge, đã tính tổng 
cộng 2.229 giường cho các gia đình vô gia cư, người lớn và trẻ em. Cơ Quan Cân Bằng Lượng 
Người Vô Gia Cư trong Năm 2018 tại Louisiana của CoC tìm thấy tổng cộng 575 cá nhân vô gia cư 
vào tháng 1 năm 2018. Nhu cầu này được thể hiện bằng cách sử dụng Liên Minh Quốc Gia về 
Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư Hộp Công Cụ Trình Tính Toán Nhu Cầu Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp. 
Tình trạng gia tăng số người vô gia cư là kết quả của việc tình trạng nghèo đói gia tăng sau lũ lụt 
và giảm số lượng giường tại nơi trú ẩn có sẵn sau trận lụt. Các tài liệu nguồn là Báo Cáo Đánh Giá 
Tình Trạng Vô Gia Cư Hàng Năm trong Năm 2017, Bảng Liệt Kê Số Người Vô Gia Cư Hàng Năm 
Tại Một Thời Điểm: 2018. Công tác Tính Toán thể hiện sự cần thiết thêm 46 giường mới ở nơi trú 
ẩn trong Tổ Chức Cân Bằng về Chăm Sóc Liên Tuc̣ của Tiểu Bang Louisiana, bao gồm Baton 
Rouge. Bằng cách sử dụng dữ liệu này, tiểu bang đã tạo ra Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn để 
hỗ trợ các nơi trú ẩn có nhu cầu thấp trong việc cung cấp quyền tiếp cận các dịch vụ tại chỗ chuyên 
sâu cho những người gặp phải tình trạng vô gia cư lâu dài và yêu cầu các dịch vụ rộng rãi liên quan 
đến các vấn đề chấn thương và tâm thần nghiêm trọng.  
 

Đối Ứng Phần Chia Sẻ Không Thuộc Liên Bang của FEMA 
 
Vào tháng 2 năm 2019, $106.970.006 đã được xác định đối với Bảng Công Tác Dự Án (PW) FEMA 
DR-4263 và $795.065.317 đối với PW FEMA DR-4277. Ngân sách sẽ tiếp tục thay đổi khi ngân 

https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_HIC_CoC_LA-509-2018_LA_2018.PDF
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_PopSub_CoC_LA-509-2018_LA_2018.pdf
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_PopSub_CoC_LA-509-2018_LA_2018.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
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sách dự án cuối cùng được xem xét và phê duyệt. Tuy nhiên, với sự gia tăng tổng số PW, tổng 
phần chia sẻ chi phí địa phương cũng tăng. Hiện tại, phần chia sẻ chi phí địa phương đối với DR-
4263 là $26.742.502 và phần chia sẻ chi phí địa phương đối với DR-4277 là $79.506.532. Tính đến 
thời điểm hiện tại, DR-4263 đã nhận được 875 PW, với 866 được ủy thác hoặc thông báo. DR-4277 
đã nhận được 1.565 PW, với 1.359 được ủy thác hoặc thông báo. Tiểu bang đề xuất tăng số tiền 
được phân bổ cho Chương Trình Phối Hợp Chia Sẻ Không Thuộc Liên Bang của FEMA để hỗ trợ 
chính quyền địa phương phục hồi cơ sở hạ tầng. Việc tăng ngân sách được đề xuất sẽ cho phép 
tiểu bang trang trải chi phí cho các khoản tiền phù hợp cần thiết vì ngân sách dự án cuối cùng sẽ 
được xem xét và phê duyệt.  
 

Lập Kế Hoạch 
 
Quy Hoac̣h và Lâp̣ Mô Hình Lưu Vực 
Trong Bản Sửa Đổi Kế Hoac̣h Hành Đôṇg 3, tiểu bang đã tạo ra một chương trình phát triển lập kế 
hoạch và mô hình hóa lưu vực ở cấp tiểu bang và khu vực để thiết lập một chương trình kiểm soát 
vùng ngập lụt trên toàn tiểu bang, hiện được gọi là Sáng Kiến Lưu Vực Louisiana. Ngân sách 
chương trình trước đây để Lâp̣ Kế Hoac̣h và Mô Hình Hóa Lưu Vực là $9.800.799. Bản Sửa Đổi 
Kế Hoac̣h Hành Đôṇg này đề xuất thêm $6.800.001. Phát triển chương trình kiểm soát vùng ngập 
lụt toàn tiểu bang sẽ cung cấp cho tiểu bang thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định dựa trên 
dữ liệu và khoa học trong đáp ứng phục hồi đối với các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. Phương pháp 
tiếp cận phối hợp và được thông báo đầy đủ này cũng sẽ cung cấp cho chính quyền tiểu bang và 
địa phương các công cụ cần thiết để đưa ra các quyết định chính sách và dự án khắc phục thiên 
tai thông minh, cũng như giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở cấp lưu vực. Khoản tài trợ bổ sung sẽ mở rộng 
việc lập kế hoạch, mô hình hóa và các nỗ lực phối hợp của tiểu bang, khu vực và địa phương trong 
các giáo xứ bị ảnh hưởng trên toàn tiểu bang.  
 
Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực 
Các Trận Lũ Lụt năm 2016 đã dẫn đến việc đánh giá lại việc kiểm soát vùng ngập lụt hiện tại và xác 
định nhu cầu phối hợp giữa các tổ chức chính phủ để tối đa hóa các chức năng tự nhiên của vùng 
ngập lụt. Ở Louisiana, các tổ chức chính phủ liên bang, tiểu bang, khu vực và địa phương có- và 
trong một số trường hợp mâu thuẫn- cơ quan chức năng chồng chéo có thể được hưởng lợi từ sự 
phối hợp và liên kết bổ sung. Hiện tại, vùng ngập lụt của Louisiana được kiểm soát trong khu vực 
quyền hạn chính trị mà không có cơ chế phối hợp các hoạt động giữa các ranh giới chính trị. Trong 
chương trình “Lắng Nghe Ý Kiến Toàn Tiểu Bang” Mùa Thu Năm 2018 của Sáng Kiến Lưu Vực 
Tiểu Bang Louisiana, các quan chức được bầu chọn tại địa phương, các nhà hoạch định, nhà lập 
chính sách, kỹ sư và chuyên gia dữ liệu đã xác định các lỗ hổng liên quan đến việc tổ chức các 
hoạt động xung quanh ranh giới lưu vực. Các nhân viên chính quyền địa phương này có đủ năng 
lực trong công việc hiện tại của họ, và thiếu năng lực và nguồn lực nhân viên cần thiết để kết hợp 
phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu khu vực để sử dụng đất và ra quyết định về dự án. 
 
Việc không có khả năng lập kế hoạch theo khu vực và phối hợp giữa các khu vực làm giảm khả 
năng phục hồi của tiểu bang sau các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016 theo cách thông minh và tối đa hóa 
các nguồn lực địa phương, khu vực, tiểu bang và liên bang có sẵn để phục hồi lâu dài. Trợ Cấp 
Xây Dựng Năng Lực Khu Vực tạo ra cơ hội để giảm thiểu những rủi ro này bằng cách cung cấp 
thêm nhân viên, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các tổ chức địa phương và khu vực. Trình độ năng 
lực và chuyên môn kỹ thuật hiện tại khác nhau giữa các tổ chức địa phương và khu vực, và chương 
trình được đề xuất này sẽ điều chỉnh các khoảng cách khác nhau này để giúp chính quyền tiểu 
bang, khu vực và địa phương giải quyết các rủi ro lũ lụt do thảm họa năm 2016 và tạo ra một cấu 
trúc bền vững để phát triển. 
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3. Sử Duṇg Quy ̃Đề Xuất  

Thông Tin Cập Nhật Hiện Tại về Chương Trình 

Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Ở – Chương Trình Khôi Phục Chủ Sở Hữu Nhà 
Ở về Phục Hồi Chức Năng, Tái Thiết Và Hoàn Trả taị Louisiana 

Hoạt Động Hợp Thức Khôi Phục, Xây Dựng Lại, Mua Lại, Thu Mua, Xây Mới, Cơ Sở 
Công Cộng, Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời, Mở Rộng Quyền Sở 
Hữu Nhà (42 U.S.C. 5305(a)(4)); HCD Mục 105 (a)(1-4), 
105(a)(7-8), 105(a)11, 105(a)24). Ưu Đãi Nhà Ở, xác định trong 
Công Báo Liên Bang Phiếu Số FR-5989-N-01 và các Thông 
Báo Công Báo Liên Bang hiện hành khác. Cũng đủ điều kiện 
là chi phí nâng cao liên quan đến các hoạt động khôi phục 
và xây dựng lại cũng như hoàn trả các hoạt động khôi phục 
và xây dựng lại đủ điều kiện. 

Mục Tiêu Quốc Gia 
Nhu Cầu Cấp Thiết hoặc quyền lợi cho người có thu nhâp̣ 
thấp đến trung bình 

Ngân Sách Chương 
Trình Trước Đó 

$1.326.163.919 

Thay Đổi Ngân Sách -$162.267.013 

Ngân Sách Chương 
Trình Được Sửa Đổi 

$1.163.896.906 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Như được mô tả trong Kế Hoạch Hành Động và bản sửa 
đổi một, ba, bốn, sáu và chín (APA 1,3,4,6 và 9), RLHP hỗ trợ các chủ sở hữu nhà ở trong việc 
sửa chữa, xây dựng lại, nâng cao, thu mua và/hoặc mua lại các công trình nhà ở được chủ sở 
hữu nhà cư ngụ bị thiệt hại do lũ lụt. Các giai đoạn khảo sát và đơn đăng ký dành cho người nộp 
đơn trong tất cả các mức đã được hoàn thành và tổng số người nộp đơn xin làm chủ sở hữu nhà 
ở đã được xác định.  
 
Dữ liệu của FEMA cung cấp các báo cáo cho thấy 58.244 nhà ở đã trải qua mức độ thiệt hại lớn 
đến nghiêm trọng do các trận lũ lụt xảy ra vào tháng 3 và/hoặc tháng 8 năm 2016. Trước khi thời 
hạn khảo sát kết thúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, RLHP đã nhận được tổng cộng 51.981 khảo 
sát từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm các hộ gia đình bị ảnh hưởng ở mức nhỏ, lớn, nghiêm 
trọng và chưa được phân loại mức thiệt hại. Tính đến tháng 2 năm 2019, có 43.200 đơn đăng ký 
đã được nộp từ những người trả lời khảo sát được mời đăng ký vào RLHP. Tổng cộng có 27.269 
đơn đăng ký thuộc loại không được nhận tiền trợ cấp, đã rút đơn hoặc không đủ điều kiện và 15.797 
người nộp đơn đã được trao tiền trợ cấp với tổng trị giá là $561.395.990,82 cho số tiền trợ cấp 
trung bình là $35.133. Khoảng 30% tổng số đơn đăng ký có số tiền trợ cấp trùng lặp về bảo hiểm 
lũ lụt và bảo hiểm tư nhân để xem xét, trong đó 1.775 đã được trợ cấp và 134 đơn đăng ký đang 
chờ giải quyết.  
 

Các Khảo Sát và Khoản Trợ Cấp tính đến 
tháng 2 năm 2019 

Tổng 

Hộ gia đình chịu Thiệt Hại Lớn/Nghiêm Trọng 
theo Chương Trình Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA 
(FEMA IA) 

58.224 

Các Khảo Sát Hộ Gia Đình Đã Nộp: Thiệt Hại 36.365 
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Lớn/Nghiêm Trọng 

Các Khảo Sát Hộ Gia Đình Đã Nộp: Khác 15.616 

TỔNG Các Khảo Sát Đã Nộp 51.981 

Các Hộ Gia Đình Được Mời Nộp Đơn Đăng Ký 45.869 

Các Đơn Đăng Ký Có Sẵn Để Xác Định Trợ Cấp 43.200 

 Tiền Trợ Cấp Được Cấp 15.797 

 Không Thanh Toán (Không Được Nhận Tiền 
Trợ Cấp, Đã Rút Đơn, Không Đủ Điều Kiện) 

27.269 

 Các Đơn Đăng Ký Đang Chờ Giải Quyết 134 

 
 
Tổng cộng RLHP đã nhận được ít đơn đăng ký tham gia RLHP hơn dự kiến mặc dù số lượng khảo 
sát thu thập được là đáng kể. Với chưa đến 150 đơn đăng ký đang chờ xác định trợ cấp và khi tiểu 
bang tạo ra các chương trình mới để giúp chủ sở hữu nhà ở đang tham gia chương trình hoàn 
thành việc sửa chữa và xây dựng lại, tiểu bang đề xuất giảm ngân sách RLHP để giải quyết các 
nhu cầu phục hồi chưa được đáp ứng. 
 
Tiểu bang đang dành đủ kinh phí trong RLHP cho tất cả số tiền trợ cấp có khả năng đủ điều kiện 
cho những người nộp đơn đủ điều kiện tiếp tục làm việc thông qua chương trình và đang ở các giai 
đoạn xử lý, sửa chữa và xây dựng lại khác nhau. Như đã mô tả chi tiết hơn trong Đánh Giá Nhu 
Cầu Chưa Được Đáp Ứng, khoản này bao gồm bất kỳ khoản tiền bổ sung nào mà chủ sở hữu nhà 
ở có thể đủ điều kiện nhận được do giải thích của HUD về Đạo Luật Cải Cách Khắc Phục Thiên Tai 
năm 2018 và tác động của nó đối với cách thức tiểu bang tính toán các khoản vay SBA dưới dạng 
trùng lặp lợi ích với khoản trợ cấp RLHP. Tuy nhiên, do nhu cầu của chương trình thấp hơn dự 
kiến, sau khi tất cả khoản trợ cấp có khả năng đủ điều kiện được hạch toán, có thêm kinh phí còn 
lại trong ngân sách RLHP hiện tại.  
 
Tiểu bang đang đề xuất triển khai Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời và Chương Trình Hỗ Trợ 
Bảo Hiểm Lũ Lụt trong RLHP để hỗ trợ các chủ sở hữu nhà ở đủ điều kiện và đang hoạt động hiện 
tại bằng cách chuyển $41.000.000 từ ngân sách chương trình Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Ở. Khoản 
tiền $121.267.013 còn lại trong các quỹ RLHP được tái phân bổ sẽ tài trợ cho chương trình khôi 
phục nhà ở cho thuê, hỗ trợ quyền sở hữu nhà ở, ngăn chặn tình trạng vô gia cư và các chương 
trình phát triển nhà ở cho thuê mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở giá rẻ còn lại trong các khu 
vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trợ cấp được tái lập kế hoạch cũng sẽ giải quyết các nhu cầu 
phù hợp của FEMA PA chưa được giải quyết và các nỗ lực lập kế hoạch dài hạn cần thiết để đảm 
bảo các tổ chức tiểu bang, khu vực và địa phương đang tiếp cận các nỗ lực phục hồi theo cách tiếp 
cận có hiểu biết và phối hợp. APA này mở rộng Giải Pháp 4 của RLHP để cung cấp hỗ trợ mua lại 
và tái định cư cho tất cả các chủ sở hữu bất động sản đủ điều kiện trong Cộng Đồng Có Nguy Cơ 
Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai để đạt được sự mua lại liên tục sẽ giúp bảo vệ bất động sản và 
người thuê nhà có rủi ro, cũng như tối đa hóa chức năng tự nhiên của vùng ngập lụt và do đó bảo 
vệ cộng đồng xung quanh. APA cũng làm rõ kỹ thuật giữa Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt 
Hại Từ Thiên Tai và Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai trong Giải Pháp 4.  
 
Các Giải Pháp của Chương Trình RLHP: 

 
Giải Pháp 4: Mua Lại và Ưu Đãi Nhà Ở Có Khả Năng Phục Hồi của Chương Trình Phục 
Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Ở tại Tiểu Bang Louisiana: Mua Lại và Ưu Đãi Nhà Ở Có Khả 
Năng Phục Hồi là Giải Pháp 4 của RLHP hiện tại, như được nêu trong Bản Sửa Đổi Kế Hoạch 
Hành Động số 1 và cập nhật trong APA 3. Giải Pháp 4 mua lại hoặc hỗ trợ di dời được giới hạn 
ở các bất động sản ở đường tháo lũ và/hoặc các bất động sản khác mà sẽ bảo vệ rõ ràng cộng 
đồng rộng hơn nếu được chuyển đổi sang không gian mở cố định và/hoặc hỗ trợ cần thiết để 
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giúp các hộ gia đình di chuyển khỏi khu vực có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại sang khu vực có 
nguy cơ thấp chịu thiệt hại. Thành phần mua lại của Giải Pháp 4 là một chương trình mua lại 
bất động sản tự nguyện. Tiểu bang đang đề xuất sử dụng một phần kinh phí hiện có được phân 
bổ cho Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà Ở và để mở rộng các bên thụ hưởng đủ điều 
kiện có thể được nhận hỗ trợ, đặc biệt là trong bối cảnh chương trình mua lại trên phạm vi toàn 
cộng đồng (Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai). 
 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana  
 
Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Giải Pháp 4 phân định giữa các bất động sản nằm trong Cộng Đồng 
Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai và các bất động sản nằm trong Khu Vực Nguy 
Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai.  

 Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai là những cộng đồng đang 
chủ động tham gia vào một cuộc rút lui có tổ chức từ một khu vực dễ gặp lũ lụt lặp lại 
nhiều lần.  

o Hỗ trợ cho chủ sở hữu bất động sản ở Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt 
Hại Từ Thiên Tai liên quan đến việc tái định cư phối hợp của toàn bộ cộng đồng, 
bao gồm chủ sở hữu nhà, chủ sở hữu lô đất cho thuê, thương mại và bỏ trống. 
Cung cấp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng thương mại hoặc công cộng có thể cần thiết 
để di dời các hộ gia đình ra khỏi Khu Vực Có Nguy Cơ Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ 
(Special Flood Hazard Area, SFHA), nếu xác định rằng việc di dời cả cộng động 
dân cư sang một cộng đồng mới là cần thiết và hợp lý. Trong trường hợp có quỹ 
nhà ở tương đương bị giới hạn trong một khoảng cách hợp lý của Cộng Đồng 
Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai, tiểu bang sẽ làm việc với cộng 
đồng và chính quyền địa phương để xác định tính khả thi và lợi ích của việc phát 
triển phân khu dân cư mới. Trong những trường hợp như vậy, việc phát triển một 
cộng đồng mới có thể bao gồm đầu tư CDBG-DR vào việc mua lại và cơ sở hạ 
tầng công cộng cần thiết cho việc phát triển các hoạt động nhà ở cho cộng đồng 
dân cư mới. Nhằm các mục đích của Bản Kế Hoạch Hành Động này, các cộng 
đồng Pecan Acres và Silverleaf được chỉ định là Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao 
Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai, nhưng các cộng đồng khác cũng có thể áp dụng. 
Tổng cộng Pecan Acres và Silverleaf có 83 lô đất nằm trong vùng lũ lụt và cần 
được hỗ trợ di dời phối hợp.  

o Các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình hiện đang sống trong các Cộng 
Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai đang trong tình trạng sống 
bấp bênh trước khi mua lại và/hoặc tái định cư sẽ đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Nhà 
Ở Tạm Thời hoặc Di Dời Không Bắt Buộc cho đến khi tái định cư lâu dài.  

 Các Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai là những nơi mà các bất 
động sản không đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho công tác sửa chữa liên bang (ví dụ: đường 
tháo lũ). 

o Hỗ trợ cho chủ sở hữu bất động sản ở Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ 
Thiên Tai chỉ giới hạn ở việc tái định cư cho các chủ sở hữu nhà riêng lẻ sở hữu 
và cư ngụ trong ngôi nhà bị hư hại làm nơi cư trú chính tại thời điểm xảy ra thảm 
họa và tiếp tục sở hữu bất động sản bị hư hại. Nhà phải chịu thiệt hại Lớn/Nghiêm 
Troṇg, do các biến cố Bão và Lũ Lụt Nghiêm Trọng vào tháng 3 và/hoặc tháng 8 
năm 2016 trực tiếp gây ra, kéo dài lần lượt từ ngày 8 tháng 3 năm 2016 - ngày 8 
tháng 4 năm 2016 và ngày 11 tháng 8 năm 2016 - ngày 31 tháng 8 năm 2016. 
Thông tin do FEMA cung cấp sẽ được sử dụng để xác định mức độ thiệt hại liên 
quan đến thiên tai. Các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình hiện đang sống 
trong các Khu Vực Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai đang trong tình 
trạng sống bấp bênh trước khi hoàn thành quá trình mua lại và/hoặc tái định cư 
sẽ đủ điều kiện nhận Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời hoặc Di Dời Không Bắt Buộc cho 
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đến khi tái định cư lâu dài. Tính đến tháng 2 năm 2019, tiểu bang đã nhận được 
502 đơn đăng ký xin hỗ trợ nhà ở tại Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ 
Thiên Tai. 

 
Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Các chủ sở hữu nhà và những người thuê nhà đã di dời sẽ 
được xem xét đủ điều kiêṇ xin tài trợ từ chương trình nếu ho ̣đáp ứng các tiêu chí sau đây:  

 Cộng Đồng Có Rủi Ro Cao  
o Bất động sản nằm ở một trong hai Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại 

Từ Thiên Tai được xác định (Pecan Acres hoặc Silverleaf) hoặc trong Cộng Đồng 
Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai đủ điều kiện khác, tùy thuộc vào 
khả năng cấp tài trợ. 

o Chủ sở hữu-người cư ngụ của các hộ đơn hoặc đa gia đình hiện tại hoặc trước 
đây (là chủ sở hữu-người cư ngụ trong cộng đồng tại thời điểm xảy ra thiên tai 
và di dời vì lũ lụt). 

o Chủ sở hữu bất động sản cho thuê, lô đất trống, bất động sản thuộc sở hữu 
thương mại và phi lợi nhuận nằm trong Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt 
Hại Từ Thiên Tai. 

o Những ngôi nhà thứ hai không đủ điều kiện để được hỗ trợ. 

 Khu Vực Rủi Ro Cao 
o Bất động sản nằm trong Khu Vực Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ Thiên Tai. 
o Chủ sở hữu nhà là chủ sở hữu-người cư ngụ của các công trình xây dựng đủ 

điều kiện tại thời điểm xảy ra biến cố lũ lụt. Các công trình đủ điều kiện được 
định nghĩa trong các chính sách và quy trình của chương trình và giống như các 
công trình được định nghĩa trong Giải Pháp 1-3, ngoại trừ công trình theo Giải 
Pháp 4, chương trình sẽ chỉ dựa vào dữ liệu FEMA IA để xác định mức độ thiệt 
hại. Chủ sở hữu nhà vẫn phải sở hữu công trình bị hư hại để đủ điều kiện mua 
lại và/hoặc hỗ trợ ưu đãi. 

 
Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý:  

 Cộng Đồng Có Rủi Ro Cao  
o Các bất động sản nằm trong hai Cộng Đồng Có Nguy Cơ Cao Chịu Thiệt Hại Từ 

Thiên Tai được xác định (Pecan Acres và Silverleaf) và các cộng đồng chịu thiệt hại 
lặp đi lặp lại nghiêm trọng khác áp dụng cho việc mua lại trên toàn cộng đồng, tùy 
thuộc vào khả năng cấp tài trợ. 

 Khu Vực Rủi Ro Cao 
o Đường tháo lũ, như được xác định trong việc hợp tác với chính quyền liên bang, tiểu 

bang và địa phương. 
 

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Tổng tiền trợ cấp CDBG-DR tối đa mà chủ sở hữu bất động sản đủ 
điều kiện được xác định theo từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào các giới hạn của chương 
trình, bao gồm giá trị thẩm định của ngôi nhà bị hư hại, foot vuông của công trình bị hư hại và 
chi phí nhà ở tương đương trong các khu vực chịu nguy cơ thấp hơn, tất cả đều phải chịu mức 
trần chương trình là $200.000 cho hỗ trợ Mua Lại và Ưu Đãi.  
 
Trợ cấp cho người thuê nhà sẽ được tính dựa trên quy trình được xác định theo Đạo Luật Di 
Dời Đồng Nhất. Hỗ Trợ Di Dời Không Bắt Buộc sẽ dựa trên tiền thuê nhà hợp lý cho địa điểm 
và sẽ được giới hạn trong 24 tháng.  

Chương Triǹh Kèm Thêm 

Hoạt Động Hợp Thức Mua lại, giải phóng mặt bằng, phục hồi, trùng tu và xây dựng 
mới, nâng độ cao, tài trợ khoản vay HCDA Mục 105 (a)(1),(4) 



20 

 

 

và (14) 

Mục Tiêu Quốc Gia Quyền lợi cho người có thu nhâp̣ từ thấp đến trung bình 

Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$43.700.000 

Thay Đổi Ngân Sách $36.056.303 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$79.756.303 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Tiểu bang quản lý chương trình Kèm Thêm tận dụng CDBG-

DR chương trình hỗ trợ tín thuế nhà ở thu nhâp̣ thấp (LIHTC) hoặc các nguồn khác để giải quyết 

các nhu cầu phục hồi nhà ở giá rẻ lâu dài của các cộng đồng chiụ ảnh hưởng của thiên tai. 915 đơn 

vị nhà ở đã được trao trong lần phân bổ ban đầu với tổng trị giá là $36,7 triệu tiền trợ cấp tài chính 

chênh lệch. Tiểu bang đang đề xuất bổ sung $36.056.303 theo Bản Sửa Đổi 11 để đáp ứng sự 

quan tâm trong vòng nộp đơn lần đầu tiên (trong đó 10 trong số 26 đơn đăng ký được nhận trợ cấp) 

và cung cấp nguồn lực để xây dựng các đơn vị nhà ở bổ sung phục vụ nhóm người nộp đơn có 

nhu cầu đặc biệt. Các trận lũ lụt đã gây ra tổn thất 21.806 đơn vị nhà ở giá rẻ trên khắp các giáo xứ 

bị ảnh hưởng làm tồi tệ thêm tình trạng thiếu hụt hiện có. Ngân sách tăng sẽ tạo thêm 935 đơn vị 

nhà ở tại một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không được phục vụ qua 

vòng phân bổ ban đầu. 

Chương Triǹh Chuyển Nhà Nhanh 

Hoạt Động Hợp Thức Mục 105(a)(4), 105(a)(8) của HCDA 

Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhập thấp tới trung bình và 
nhu cầu khẩn cấp 

Ngân Sách Chương Trình $21.000.000 

 

Bản tóm tắt về thay đổi chương trình: Tiểu bang vận hành Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh để 
giải quyết các nhu cầu của người vô gia cư và những người có nguy cơ trở thành vô gia cư bằng 
cách cung cấp giải pháp kết hợp nhà ở giá rẻ và các dịch vụ hỗ trợ giúp đỡ các hộ di dời bằng nỗ 
lực để trở nên tự túc. Ban đầu được phê duyệt theo Kế Hoạch Hành Động Bản Sửa Đổi 1 và hiệu 
chỉnh trong Bản Sửa Đổi 2, Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh hiện được tài trợ ở mức $16 triệu 
và đã phục vụ 743 người tham gia. Tiểu bang đề xuất mở rộng nhóm người đăng ký do chương 
trình phục vụ để bao gồm các gia đình trên 80% AMI trong từng trường hợp cụ thể, xem xét các 
yếu tố như: 

 Tỷ lệ phần trăm thu nhập được trả cho tất cả các chi phí nhà ở đủ điều kiện; 

 Thất thoát về nhà kéo FEMA MHU vào ngày 30 tháng 4 năm 2019; và/hoặc 

 Các trường hợp giảm nhẹ khác khiến một gia đình có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng vô 
gia cư trong khi họ cố gắng xác định tình trạng nhà ở cố định 

Việc sửa đổi chương trình này là cần thiết để tiếp tục giải quyết nhu cầu nhà ở của những người 
thuê nhà và/hoặc chủ sở hữu nhà phải di dời do trận lũ lụt đang phải đối mặt với tình trạng vô gia 
cư trong khi họ trải qua quá trình phục hồi cá nhân.   

Chương Triǹh Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiêp̣ Nhỏ 

Hoạt Động Hợp Thức Mục 105(a)8, 105(a) 14‐15, 105(a) 17 và 105(a)21‐22 của Đạo 
Luật Phát Triển Nhà Ở và Cộng Đồng (HCDA) 

Mục Tiêu Quốc Gia Taọ và/hoăc̣ Duy Trì Viêc̣ Làm LMI, Quyền Lợi Toàn Khu Vực 
LMI, Khách Hàng LMI Giới Haṇ, Nhu Cầu Cấp Thiết 
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Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$51.200.000 

Thay Đổi Ngân Sách -$10.000.000 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$41.200.000 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Chương Trình Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ được thiết 
kế để thực hiện chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho 
các chi phí không liên quan đến xây dựng. Chương trình đã được phê duyệt theo Kế Hoạch Hành 
Động ban đầu và hiện được phân bổ $51,2 triệu. Bản Sửa Đổi 11 đề xuất giảm chương trình $10 
triệu. Việc giảm ngân sách hoàn toàn là kết quả của nhu cầu chương trình. Chương trình đã mở 
rộng cửa sổ đơn đăng ký nhiều lần, thay đổi các thông số về số tiền trợ cấp cho phù hợp với phản 
hồi của người đăng ký và được quảng cáo thông qua các thông cáo báo chí, tin tức và chiến dịch 
quảng cáo trên đài phát thanh (ngoài việc tiếp cận do từng người cho vay được phê duyệt thực 
hiện). Tiểu bang đã làm việc với những người cho vay để thúc đẩy chương trình, tăng cường nỗ 
lực tiếp cận ở cấp tiểu bang và gia hạn thời hạn nộp đơn đăng ký tham gia chương trình trong nỗ 
lực mở rộng nhóm người đăng ký. Cuối cùng, có 601 đơn đăng ký đã được tiếp nhận và xem xét, 
với gần một nửa số đơn bị từ chối hoặc bị coi là không đủ điều kiện. Tất cả những người đăng ký 
đủ điều kiện sẽ nhận được kinh phí theo các chính sách và thủ tục của chương trình đã được phê 
duyệt trước đó với ngân sách chương trình giảm. Phần lớn tiền quỹ sẽ được chuyển đến các 
chương trình khác có nhu cầu, chủ yếu là Chương Trình Trợ Cấp Khôi Phuc̣ Nông Nghiêp̣ LA được 
đăng ký quá mức và thiếu tiền. 

Chương Triǹh Hỗ Trợ Ky ̃Thuâṭ cho Doanh Nghiêp̣ Nhỏ 

Hoạt Động Hợp Thức Mục 105(a)8, 105(a) 14‐15, 105(a) 17 và 105(a)21‐22 của Đạo 
Luật Phát Triển Nhà Ở và Cộng Đồng (HCDA) 

Mục Tiêu Quốc Gia LMI, Nhu Cầu Cấp Thiết 

Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$800.000 

Thay Đổi Ngân Sách 
(Giảm) 

-$600.000 

 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$200.000 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Dành Cho Doanh Nghiệp 
Nhỏ cung cấp hỗ trợ cho những người đăng ký vay để nhận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh 
như một phần của quy trình bảo lãnh cho vay và duy trì khoản vay. Chương trình đã được phê 
duyệt theo Kế Hoạch Hành Động Ban Đầu với khoản phân bổ là $800.000. Tiểu bang đang đề xuất 
giảm chương trình $600.000 theo Bản Sửa Đổi 11. Việc giảm này là kết quả trực tiếp của số lượng 
đơn đăng ký thấp hơn dự kiến tham gia vào chương trình. OCD-DRU sẽ đảm bảo rằng các nhà 
thầu phụ của mình, Trung Tâm Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Louisiana (Louisiana Small Business 
Development Center, LSBDC) thực hiện phạm vi dịch vụ cập nhật của mình theo cách mà nhiều 
doanh nghiệp muốn tận dụng các hội thảo này có thể làm được như vậy. Tiền quỹ sẽ được chuyển 
đến các chương trình khác có nhu cầu, chủ yếu là Chương Trình Trợ Cấp Khôi Phuc̣ Nông Nghiêp̣ 
LA được đăng ký quá mức và thiếu tiền. 

Chương Triǹh Trợ Cấp Khắc Phuc̣ Hâụ Quả cho Nông Traị ở LA  

Hoạt Động Hợp Thức HCDA Mục 105(a)(17) 

Mục Tiêu Quốc Gia Nhu cầu cấp thiết hoặc quyền lợi cho người có thu nhâp̣ thấp 
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đến trung bình 

Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$10.000.000 

Thay Đổi Ngân Sách $10.000.000 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$20.000.000 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Tiểu bang đang quản lý Chương Trình Trợ Cấp Khôi Phuc̣ 
Nông Nghiêp̣ Louisiana để hỗ trợ các doanh nghiệp nông nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng bởi các 
Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016 và giải quyết các nhu cầu phục hồi chưa được đáp ứng của ngành nông 
nghiệp. Chương trình ban đầu được phân bổ $10 triệu theo Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động 1 
và tiểu bang đang đề xuất phân bổ thêm $10 triệu vào chương trình theo Bản Sửa Đổi 11. Tính đến 
thời điểm hiện tại, $9.500.000 đã được giải ngân cho 957 nhà sản xuất với tiền trợ cấp trung bình 
là $9.905,65. Bởi vì các chính sách của chương trình yêu cầu tất cả các tiền trợ cấp đủ điều kiện 
được chia theo nhu cầu, khoản tài trợ được phân bổ cho những người nhận đủ điều kiện ở mức 
9,9% nhu cầu chưa được đáp ứng đủ điều kiện của họ. Nhiều nông dân đã gửi biên lai để hỗ trợ 
yêu cầu nhận tiền trợ cấp tối đa $100.000 nhưng không được hoàn trả tiền trợ cấp tối đa do chương 
trình có số lượng đăng ký vượt mức. Nhiều nông dân đủ điều kiện nhận thêm tài trợ cho các tổn 
thất liên quan đến bão không được bảo hiểm và không được đài thọ đang được cấp tài trợ. Ngân 
sách tăng sẽ cho phép Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Nông Nghiêp̣ Louisiana (LAFA) tăng gấp đôi 
số lượng trợ cấp cho các nhà sản xuất đủ điều kiện có nhu cầu chưa được đáp ứng và chưa được 
giải quyết. Theo các hướng dẫn của chương trình đã được thiết lập, các khoản tài trợ bổ sung sẽ 
cho phép nông dân, những người đã thể hiện cam kết tiếp tục làm việc trong ngành nông nghiệp, 
khả năng giảm các khoản thanh toán khoản vay lãi suất cao hơn đủ điều kiện, giữ chân nhân viên 
hiện tại, thuê lại các nhân viên rời đi và/hoặc thuê các nhân viên mới. 

Đối Ứng Phần Chia Sẻ Không Thuộc Liên Bang của FEMA 

Hoạt Động Hợp Thức Phần chia sẻ không thuộc liên bang 105(a)(9) 

Mục Tiêu Quốc Gia Nhu cầu cấp thiết, quyền lợi cho người có thu nhâp̣ từ thấp 
đến trung bình, loaị bỏ các khu ổ chuôṭ và đổ nát 

Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$105.000.000 

Thay Đổi Ngân Sách  $10.000.000 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$115.000.000 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Tiểu bang làm việc với các cơ quan và các đơn vị địa phương 
nhằm xác định các phương tiện hiệu quả nhất để thực hiện chương trình phối hợp chia sẻ chi phí 
không thuộc liên bang cho các dự án và chương trình đủ điều kiện của FEMA. Chương Trình Phối 
Hợp Chia Sẻ Không Thuộc Liên Bang của FEMA đã được đưa vào Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Hành 
Động 1 (Chương Trình Phối Hợp Chia Sẻ Không Thuộc Liên Bang Hỗ Trợ Công của FEMA) và 
được hiệu chỉnh theo Bản Sửa Đổi 3. Chương trình hiện được phân bổ $105 triệu và tiểu bang 
đang đề xuất phân bổ thêm $10 triệu. FEMA cung cấp ước tính ban đầu về nhu cầu phối hợp dựa 
trên tính hợp lý về chi phí cho công việc liên quan; tuy nhiên, các khoản chi tiêu đang tăng lên khi 
chi phí được lập hóa đơn và bảng công tác dự án được tạo phiên bản mới. Dựa trên bảng công tác 
dự án FEMA PA cập nhật, phần chia sẻ chi phí địa phương cho DR-4263 hiện là $26.742.502 và 
$79.506.532 cho DR-4277. Tiểu bang công nhận quy trình PW của FEMA đang diễn ra khi ngân 
sách dự án cuối cùng được xem xét và phê duyệt và tiểu bang đang phân bổ ngân quỹ bổ sung 
trong trường hợp khoản tiền phối hợp cần tiếp tục tăng, như trong bảng dưới đây.  
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 DR-4263 

Bảng Công Tác Dự Án Dự Kiến 875 

Bảng Công Tác Dự Án Bắt 
Buộc/Được Thông Báo 866 

Số Tiền Dự Kiến $106.970.006,10 

Số Tiền Bắt Buộc của Phần 
Chia Sẻ Liên Bang $81.969.923,59 

Phần Chia Sẻ Chi Phí Địa 
Phương ở mức 25% $26.742.501,52 

  

 DR-4277 

Bảng Công Tác Dự Án Dự Kiến 1565 

Bảng Công Tác Dự Án Bắt 
Buộc/Được Thông Báo 1359 

Số Tiền Dự Kiến $795.065.317,22 

Số Tiền Bắt Buộc của Phần 
Chia Sẻ Liên Bang $645.090.769,69 

Phần Chia Sẻ Chi Phí Địa 
Phương ở mức 10% $79.506.531,72 

 
Các yêu cầu của chương trình sẽ vẫn giữ nguyên tuy nhiên ngân sách chương trình yêu cầu phải 
tăng lên để đáp ứng các chi phí dự kiến liên quan đến việc thanh toán các nhu cầu phối hợp của 
tiểu bang.  

Quy Hoac̣h và Lâp̣ Mô Hiǹh Lưu Vực 

Hoạt Động Hợp Thức Lập Kế Hoạch, 105(a)12 

Mục Tiêu Quốc Gia Nhu cầu cấp thiết, quyền lợi cho người có thu nhâp̣ từ thấp 
đến trung bình, loaị bỏ các khu ổ chuôṭ và đổ nát hoặc không 
áp dụng 

Ngân Sách Chương Trình 
Trước Đó 

$9.800.799 

Thay Đổi Ngân Sách  $6.800.001 

Ngân Sách Chương Trình 
Được Sửa Đổi 

$16.600.800 

 
Bản tóm tắt về thay đổi ngân sách: Thông qua APA 3, tiểu bang đã tạo ra một chương trình phát 
triển mô hình lưu vực và thực hiện các nỗ lực lập kế hoạch quan trọng cho tiểu bang và các khu 
vực bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm 2016. Chương trình và nỗ lực này, nhằm tìm cách thiết 
lập khuôn khổ lâu dài cho chương trình quản lý vùng ngập lụt toàn tiểu bang - đã phát triển thành 
chương trình mà ngày nay được gọi là Sáng Kiến Lưu Vực Louisiana. Xem xét mức độ mà các 
cộng đồng trong lưu vực được kết nối về thủy lực và thủy văn, các quyết định phục hồi trước mắt 
và lâu dài về sử dụng đất, chính sách và cơ sở hạ tầng phải được thông báo đầy đủ kèm theo các 
bộ dữ liệu và kế hoạch toàn diện và hữu ích. Hơn nữa, các quy trình ra quyết định ở tất cả các cấp 
quản trị sẽ có nhiều khả năng có tác động giảm thiểu rủi ro lũ lụt nếu được phối hợp ở cấp lưu vực. 
Sự phụ thuộc lẫn nhau này là lý do cho việc tạo ra Sáng Kiến Lưu Vực Louisiana.  Tiểu bang đang 
đề xuất bổ sung $9 triệu thông qua Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động này. Khoản tài trợ bổ sung 
sẽ được sử dụng cho công tác lập kế hoạch, mô hình hóa, nỗ lực điều phối khu vực và thu thập các 
bộ dữ liệu bổ sung cần thiết để tiếp tục phát triển Sáng Kiến Lưu Vực Louisiana. 
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Các Chương Trình Mới 

Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Lũ Lụt RLHP  

Tóm Tắt Chương Trình: Theo Đạo Luật Stafford của liên bang và các luật liên quan, RLHP yêu 
cầu các chủ sở hữu nhà được hỗ trợ nhận tiền tài trợ CDBG-DR theo Chương Trình Khôi Phục 
bắt buộc phải có và duy trì bảo hiểm lũ lụt để đảm bảo các bất động sản được CDBG-DR hỗ trợ 
sẽ được bảo vệ tránh khỏi các thiên tai trong tương lai. Thông qua triển khai, RLHP đã phát hiện 
ra rằng trong một số trường hợp, đặc biệt là trong các hộ gia đình có thu nhập thấp đến trung bình 
và thu nhập trung bình (tối đa 120% AMI), khoản thanh toán ban đầu liên quan đến các yêu cầu 
bảo hiểm lũ lụt liên bang có thể là một trở ngại lớn cho nhóm người đăng ký dễ bị ảnh hưởng.  
Việc sửa chữa hoặc xây dựng lại các hộ gia đình này đã kích hoạt yêu cầu bảo hiểm lũ lụt cho tất 
cả các hộ gia đình sống trong Khu Vực Có Nguy Cơ Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ, có thể không được yêu 
cầu đối với một số chủ sở hữu bất động sản trước các biến cố lũ lụt năm 2016. Mức bảo hiểm 
mới hoặc gia tăng này đã tạo ra gánh nặng cho nhiều chủ sở hữu nhà và khiến họ chậm trễ chấp 
nhận khoản tài trợ của họ hoặc kết thúc chương trình.   

Để bảo vệ khoản đầu tư CDBG-DR và cho phép phục vụ những người đăng ký dễ bị ảnh hưởng 
nhất của tiểu bang, trong trường hợp áp dụng, RLHP có thể cung cấp hỗ trợ cho các hộ gia đình 
LMI và hộ gia đình lên tới 120% AMI để có được bảo hiểm lũ lụt cần thiết ban đầu. Khoản hỗ trợ 
này sẽ chi trả các chi phí đóng bảo hiểm lũ lụt đối với các bất động sản trong phạm vi của Đaọ 
Luâṭ Phòng Chống Thiên Tai Lũ Luṭ năm 1973, như đã sửa đổi, căn cứ theo 24 CFR 570.605. Phí 
bảo hiểm ban đầu sẽ được cung cấp với các khoản trợ cấp của chủ sở hữu nhà RLHP, dựa trên 
báo giá đã đánh giá, và sẽ được trả cho chủ sở hữu nhà và/hoặc nhà cung cấp bảo hiểm. Khoản 
thanh toán một lần này sẽ cho phép chủ sở hữu nhà bắt đầu xây dựng năng lực để duy trì bảo 
hiểm lâu dài. Việc khôi phục nhằm cung cấp hướng dẫn tài chính cho các chủ sở hữu nhà bị ảnh 
hưởng và tư vấn, cũng như nỗ lực xây dựng năng lực của chủ sở hữu nhà khác trong suốt một 
năm, để cho phép họ hiểu nhu cầu và quy trình lập ngân sách cho bảo hiểm lũ lụt lâu dài. Hơn 
nữa, tiểu bang sẽ ban hành thông tin và tư vấn về dịch vụ công cộng nhắc nhở chủ sở hữu nhà về 
trách nhiệm của họ trong việc duy trì bảo hiểm lũ lụt đối với các bất động sản nằm trong Khu Vực 
Có Nguy Cơ Lũ Luṭ Đăc̣ Biêṭ nơi nhận hỗ trợ của liên bang. Tiểu bang cũng sẽ nhắc nhở tất cả 
các chủ sở hữu bất động sản nhận hỗ trợ thiên tai kích hoạt yêu cầu mua bảo hiểm lũ lụt rằng họ 
có trách nhiệm theo luật định là thông báo cho bất kỳ người nhận chuyển nhượng nào về yêu cầu 
mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt bằng văn bản và lưu trữ thông báo bằng văn bản như vậy trong các 
tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng bất động sản, và chủ sở hữu thực hiện chuyển nhượng 
có thể phải chịu trách nhiệm nếu người đó không làm như vậy.   

 

Hoạt Động Hợp Thức Mục 105(a)(4) của HCDA 

Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhập thấp tới trung bình 
và nhu cầu khẩn cấp 

Ngân Sách Chương Trình $1.000.000 

Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana 

Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Phí bảo hiểm một năm và các dịch vụ tư vấn/quản lý hồ sơ liên quan 

Những Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện, Tiêu Chí Lựa Chọn và Phương Pháp Phân Bổ: 
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 Những người nộp đơn RLHP được chương trình xác định đáp ứng mục tiêu quốc gia LMI 
và những người có tới 120% AMI không có đủ mức bảo hiểm lũ lụt cần thiết để có thể kết 
thúc chương trình.  

 Người nộp đơn phải là người nhận đủ điều kiện đối với quỹ tài trợ CDBG-DR trong 
Chương Trình Phục Hồi Cho Chủ Sở Hữu Nhà Ở LA.  

 Người nộp đơn phải đồng ý ký Thỏa Thuận Cấp Trợ Cấp Khôi Phục của họ, cam kết hoàn 
thành các hoạt động sửa chữa đủ điều kiện được nêu trong báo cáo kiểm tra và được xác 
định trong báo cáo Chi Phí Ước Tính Để Sửa Chữa (Estimated Cost to Repair, ECR).  

 Hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt sẽ được bao gồm trong số tiền tài trợ RLHP của người nộp đơn đủ 
điều kiện.  

Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Các giáo xứ được công bố thiên tai bị ảnh hưởng bởi các Cơn Bão 
và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. 
 
Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Số tiền cần thiết để đạt được mức bảo hiểm lũ lụt cần thiết trong một 
năm đối với tài sản bị thiệt hại đủ điều kiện. 

Chương Triǹh Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời  

Tóm Tắt Chương Trình: Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời sẽ cung cấp hỗ trợ thế chấp 
tạm thời trong tương lai, hỗ trợ cho thuê hoặc hỗ trợ MHU trong tối đa 20 tháng cho các chủ sở 
hữu nhà đủ điều kiện mà hộ gia đình ở mức hoặc dưới mức 120% AMI, đang chủ động làm việc 
thông qua RLHP và:  

 Hiện đang phát sinh thêm chi phí thế chấp và/hoặc chi phí cho thuê khi so sánh với chi phí 
thế chấp phát sinh trước khi xảy ra lũ lụt đang áp dụng, sau khi loại bỏ hỗ trợ trùng lặp từ 
các nguồn tài trợ khác được cung cấp để hỗ trợ cho chi phí nhà ở tạm thời; hoặc 

 Hiện đang tạm trú trong FEMA MHUs trong khi họ tiếp tục sửa chữa những ngôi nhà bị hư 
hại của mình.  
 

Hoạt Động Hợp Thức Hỗ trợ nhà ở tạm thời, HCDA Mục 105(a)(8), FR–5989–N–01 

Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhập thấp tới trung bình 
và nhu cầu khẩn cấp 

Ngân Sách Chương Trình $40.000.000 

 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana và/hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang 
 
Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Với sự hướng dẫn về quản lý trường hợp hỗ trợ và/hoặc tư vấn viên nhà 
ở, người nộp đơn đủ điều kiện sẽ có thể chọn một trong ba hình thức hỗ trợ để nâng cao thời hạn 
của nhiều khoản thanh toán nhà ở khi họ sửa chữa nhà bị thiệt hại của họ: 

 Trợ Cấp MHU của FEMA: Khi những chủ sở hữu nhà ở đang tạm trú tại các MHU của 
FEMA tiếp tục tích cực di chuyển thông qua RLHP, họ sẽ phải đối mặt với cảnh cơ vô gia 
cư do FEMA sẽ dừng cung cấp các MHU này, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2019. 
Để tránh việc di dời và chịu cảnh vô gia cư cho nhóm người nộp đơn này, tiểu bang sẽ phối 
hợp với FEMA và HUD trong việc sử dụng Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời để hỗ 
trợ cho những chủ sở hữu nhà ở này tiếp tục sử dụng MHU FEMA của họ làm nhà ở tạm 
thời hoặc có quyền tiếp cận với các giải pháp nhà ở tạm thời khác cho đến khi họ đã hoàn 
tất thành công quá trình sửa chữa và/hoặc xây dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại của mình. Các 
chủ sở hữu nhà ở sẽ có tối đa 20 tháng để hoàn thành việc sửa chữa/xây dựng lại những 
ngôi nhà bị thiệt hại của họ.  

 Hỗ Trợ Thế Chấp: Hỗ trợ thế chấp hàng tháng có thể được cung cấp cho đến khi hoàn tất 
việc sửa chữa/xây dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại, trong tối đa là 20 tháng. 

 Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà: Hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng có thể được cung cấp cho đến khi 
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hoàn tất việc sửa chữa/xây dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại, trong tối đa là 20 tháng. 
 
Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Các giáo xứ được công bố thiên tai bị ảnh hưởng bởi các Cơn Bão 
và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. 
 
Những Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện, Tiêu Chí Lựa Chọn và Phương Pháp Phân Bổ: 

 Những người nộp đơn RLHP đã được chương trình xác định là đáp ứng mục tiêu quốc gia 
LMI và những người có tối đa 120% AMI chưa hoàn thành việc sửa chữa và/hoặc xây 
dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại của họ.  

 Người nộp đơn phải là người nhận đủ điều kiện đối với quỹ tài trợ CDBG-DR trong 
Chương Trình Phục Hồi Cho Chủ Sở Hữu Nhà Ở LA.  

 Người nộp đơn phải tích cực tham gia chương trình, và chứng minh được tiến trình hoàn 
thành việc khắc phục của họ. 

 Người nộp đơn phải đồng ý ký Thỏa Thuận Hỗ Trợ Khôi Phục cho hoạt động hỗ trợ nhà ở 
tạm thời, cam kết với các điều khoản nhận quyền lợi về nhà ở tạm thời và hoàn thành các 
hoạt động sửa chữa đủ điều kiện được nêu trong báo cáo kiểm tra và được xác định trong 
báo cáo Ước Tính Chi Phí Sửa Chữa ( Estimated Cost to Repair, ECR).  

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa:  

 Hỗ Trợ Thế Chấp và/hoặc Tiền Thuê Nhà: Hàng tháng, tối đa số tiền ít hơn chi phí phát 
sinh cho nhà ở tạm bổ sung hoặc $3.000, trong tối đa 20 tháng. 

 MHU của FEMA: Hàng tháng, tổng chi phí hỗ trợ theo tỷ lệ tương ứng với mức thấp hơn 
$6.000 hoặc chi phí FEMA thực tế và các chi phí liên quan đến việc cung cấp MHU như một 
cơ chế hỗ trợ nhà ở tạm thời.  

Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai 
Giai Đoạn II  

Tóm Tắt Chương Trình: Do tình trạng thiếu hụt quỹ nhà ở giá rẻ, nhiều người thuê nhà sống trong 
các giáo xứ bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt năm 2016 đang phải chi 35% trở lên tổng thu nhập của 
họ vào tiền thuê nhà. Tình hình này đã trở nên trầm trọng hơn do thiệt hại đối với quỹ nhà ở đang 
có tại các giáo xứ bị ảnh hưởng. Để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của những người 
thuê nhà có thu nhập thấp đến trung bình trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bắt buộc 
phải cung cấp các giải pháp giải quyết nhu cầu nhà ở trước mắt và dài hạn. Để tạo ra các đơn vị 
nhà cho thuê giá rẻ mới, tiểu bang đã thành lập Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong 
Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai trong Kế Hoạch Hành Động 1. Tuy nhiên, người thuê nhà vẫn 
phải đối mặt với những rào cản đáng kể để phục hồi. Tiểu bang đã nhận được 75 đơn đăng ký cho 
RLHP từ các chủ nhà quan tâm đến việc khôi phục tài sản của họ để cung cấp nhà ở cho những 
người thuê nhà có thu nhập thấp và trung bình, và không thể đáp ứng phần lớn các yêu cầu. 
 
Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai Giai Đoạn 
II sẽ cung cấp vòng tài trợ lần hai cho chủ nhà muốn cải tạo hoặc xây mới các đơn vị nhà ở giá rẻ 
mới thông qua việc tạo ra một chương trình khoản vay hoàn lại hoàn toàn hoặc một phần. Giai đoạn 
II của chương trình thu hút những người cho vay cam kết cung cấp tài chính cho việc xây dựng tạm 
thời nhằm cung cấp nhà cho thuê giá rẻ trong ít nhất một khoảng thời gian tối thiểu đã xác định 
thông qua việc xây dựng mới và/hoặc cải tạo các bất động sản nhà ở cho thuê nằm trong các giáo 
xứ đủ điều kiện. Là một tác động bổ sung, chương trình sẽ hồi sinh các cộng đồng bị thiệt hại bởi 
các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016 bằng cách giảm thiểu các tài sản bị thiệt hại và/hoặc bị tàn phá và 
phát triển chúng thành nhà cho thuê giá rẻ.  
 

Hoạt Động Hợp Thức Phuc̣ hồi, xây mới, tài trợ khoản vay (Mục 105 (a)(4)); 105(a)(8-
9); 105(a)(15) của HCDA). 
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Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhâp̣ từ thấp đến trung 
bình 

Ngân Sách Chương Trình $11.000.000 

 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang 

Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Các khoản trợ cấp được cấp cho chủ nhà để sửa chữa các công trình bị 
thiệt hại do lũ lụt và cho các tổ chức phi lợi nhuận và nhà ở công cộng để tạo ra nhà ở giá rẻ cho 
các gia đình có thu nhập thấp có thể được cấp dưới dạng khoản vay không hoàn lại (toàn bộ 
và/hoặc một phần) hoặc có thể hoàn lại phục vụ cho công tác khôi phục đủ điều kiện,  xây dựng 
lại và/hoặc chi phí xây dựng mới, như được quy định trong các chính sách và thủ tục của chương 
trình. Các bất động sản phải được duy trì ở mức giá rẻ trong thời gian tối thiểu là năm năm.  

Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Các cơ quan phi lợi nhuận, vì lợi nhuận, tái phát triển, các cơ 
quan quản lý nhà ở công cộng (public house agencies, PHA), và các chủ nhà bị ảnh hưởng. Những 
người được trợ cấp phải sở hữu hoặc có bất động sản mà không cần quỹ của chương trình. 

Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Các giáo xứ được công bố thiên tai bị ảnh hưởng bởi các Cơn Bão 
và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. 

Tiêu Chí Lựa Choṇ: Các khoản trợ cấp sẽ được trao cho những người nộp đơn đủ điều kiện trong 
thời gian nộp đơn và ưu tiên cho những người nộp đơn hoạt động vì lợi nhuận là chủ sở hữu tài 
sản tại thời điểm xảy ra cơn bão. Việc tài trợ cho người nộp đơn phi lợi nhuận sẽ được xem xét 
sau khi các chủ sở hữu vì lợi nhuận đã được tài trợ. Nếu vẫn còn tiền quỹ, vòng thứ hai sẽ mở với 
cùng mức độ ưu tiên. Việc tài trợ sẽ dựa trên điểm số của đơn đăng ký. Tiêu chí chấm điểm cụ 
thể sẽ được nêu trong hướng dẫn của chương trình. 

Phương Pháp Phân Bổ: Các khoản trợ cấp được cấp dưới dạng khoản vay cho những người 
nộp đơn đủ điều kiện. Tiểu bang sẽ mở một quy trình nộp đơn cho tất cả các chủ sở hữu bất động 
sản đủ điều kiện trong một thời gian xác định, sau một loạt các hội thảo mà tại đó nhân viên chương 
trình sẽ cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và thông tin về các yêu cầu của chương trình cho các ứng 
viên tiềm năng. Trong các hội thảo, nhân viên chương trình sẽ nêu lịch trình, quy trình nộp đơn và 
các tiêu chí đủ điều kiện. Những người nộp đơn tiềm năng không bắt buộc phải tham gia các hội 
thảo để nộp đơn đăng ký tham gia chương trình. Nhân viên chương trình sẽ tiến hành các nỗ lực 
tiếp cận để khuyến khích các cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng nộp đơn đăng ký tham gia chương 
trình. 

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Số tiền trợ cấp tối đa sẽ thấp hơn chi phí xây dựng thực tế hoặc giới 
hạn số tiền trợ cấp do chương trình quy định (xem bảng bên dưới). Mỗi dự án sẽ được xem xét 
về trùng lặp lợi ích, tính khả thi về tài chính và tính hợp lý về chi phí. Người nộp đơn có thể đủ điều 
kiện nhận nhiều khoản trợ cấp cho nhiều bất động sản đủ điều kiện. Người nộp đơn sẽ bị giới hạn 
ở mức tối đa $600.000 trên nhiều bất động sản. Các khoản trợ cấp cho mỗi bất động sản sẽ không 
vượt quá số tiền trong bảng dưới đây:  

Kích Thước Xây Dựng Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa 

Nhà cho Một Gia Đình $150.000 

Nhà cho Hai Gia Đình $250.000 

Nhà cho Ba Gia Đình $315.000 

Nhà cho Bốn Gia Đình $375.000 

Nhà cho Năm đến Bảy Gia $500.000 
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Đình 

 

Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt 

Tóm Tắt Chương Trình: Chương Trình Thế Chấp Thứ Cấp Linh Hoạt cung cấp hỗ trợ quyền sở 
hữu nhà ở cho những người mua nhà lần đầu có mức thu nhập thấp đến trung bình bằng cách cung 
cấp các khoản thế chấp thứ cấp linh hoạt và hỗ trợ chi phí hoàn tất để thu mua các ngôi nhà được 
xây dựng tại cơ sở bên ngoài Khu Vực Có Nguy Cơ Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ. Chương trình này giúp 
những người thuê nhà đủ điều kiện trở thành chủ sở hữu nhà ở tại những khu vực có ít nguy cơ 
hơn trong các giáo xứ bị ảnh hưởng bởi bão, từ đó giảm bớt gánh nặng tiền thuê mà một số người 
nộp đơn đủ điều kiện có khả năng phải chịu. Báo cáo của Viện Hành Chính Công LSU, Đánh Giá 
Nhu Cầu Nhà Ở của Louisiana năm 2017, đã chứng minh rằng 33/51 IA của FEMA tuyên bố các 
giáo xứ vẫn đang phải đối mặt với gánh nặng tiền thuê nhà. Chương trình này tạo cơ hội cho những 
người thuê nhà có thu nhập thấp đến trung bình cân nhắc đến việc sở hữu nhà ở trong một khu 
vực có ít nguy cơ hơn như là một lựa chọn nhà ở giá rẻ. 
 

Hoạt Động Hợp Thức Hỗ trợ trực tiếp nhằm tạo điều kiện và gia tăng quyền sở hữu 
nhà ở của những người có thu nhập thấp và trung bình. Mục 
105(a)(24) của HCDA 

Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhâp̣ từ thấp đến trung 
bình 

Ngân Sách Chương Trình $6.000.000 

 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang 

Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Khoản hỗ trợ cho các ứng viên đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới dạng 

khoản vay thứ cấp linh hoạt để bù khoảng cách giữa giá bán nhà trên thị trường và giá nhà rẻ phù 

hợp với người vay đủ điều kiện, tối đa đến giới hạn của chương trình. Một phần của quỹ CDBG-DR 

được phân bổ sẽ được cung cấp cho người vay đủ điều kiện để trang trải các chi phí hoàn tất và 

các khoản trả trước bắt buộc liên quan đến việc kết thúc khoản vay thế chấp đầu tiên. Một phần 

mười của khoản thế chấp thứ cấp linh hoạt sẽ được trợ cấp mỗi năm trong 10 năm miễn là hộ gia 

đình đó vẫn duy trì nơi cư trú chính của gia đình họ. 

Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Người mua nhà lần đầu có thu nhập hộ gia đình ở mức hoặc dưới 
80% thu nhập bình quân khu vực. Người mua nhà lần đầu là một cá nhân đáp ứng một tiêu chí bất 
kỳ nào trong các tiêu chí sau: 

 Một cá nhân không sở hữu một nơi cư trú chính nào trong khoảng thời gian 3 năm, kết thúc 

vào ngày mua bất động sản. Bao gồm cả vợ/chồng - nếu một trong hai người đáp ứng kiểm 

tra trên, họ được coi là người mua nhà lần đầu. 

 Cha/mẹ độc thân chỉ có sở hữu với vợ/chồng cũ trong thời gian kết hôn. 

 Một cá nhân là một người nội trợ di dời và chỉ sở hữu với vợ/chồng. 

o Người nội trợ phải chuyển nhà là một người đàn ông hoặc phụ nữ mà tình trạng hôn 

nhân của họ ảnh hưởng đến khả năng cư trú thích hợp của họ.  

Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Các giáo xứ được công bố thiên tai bị ảnh hưởng bởi các Cơn 

Bão và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. Các ngôi nhà có được sự hỗ trợ của chương trình phải 

được đặt bên ngoài Khu Vực Có Nguy Cơ Bi ̣Ngâp̣ Luṭ Đăc̣ Biêṭ (Special Flood Hazard Area, 

SFHA). 

https://www.lhc.la.gov/2019-louisiana-housing-needs-assessment
https://www.lhc.la.gov/2019-louisiana-housing-needs-assessment
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Tiêu Chí Lựa Choṇ: Đủ điều kiện tham gia chương trình:  

 Người nộp đơn phải là người mua nhà lần đầu như chương trình đã quy định.  

 Thu nhập của hộ gia đình phải ở mức hoặc dưới 80% thu nhập bình quân khu vực (area 
median income, AMI). 

 Người nộp đơn phải trả một khoản đầu tư tối thiểu ít nhất 1% giá mua hoặc $1.500, tùy theo 
số tiền nào lớn hơn.  

 Người nộp đơn phải hoàn thành lớp Giáo Dục Sở Hữu Nhà Ở được HUD chứng nhận.  

 Người nộp đơn phải hội đủ tất cả các điều kiện đối với tính đủ điều kiện để nhận được sản 
phẩm cho vay thế chấp đầu tiên FHA/VA, Phát Triển Nông Thôn hoặc thông thường ở mức 
lãi suất cố định trong 30 năm.  

 Người vay phải đáp ứng các yêu cầu về điểm tín dụng đối với khoản vay thế chấp đầu tiên 
trên tài sản. 

Phương Pháp Phân Bổ: Các khoản kinh phí sẽ được phân bổ trên cơ sở đến trước, được phục 
vụ trước, khi người nộp đơn hoàn thành đơn đăng ký và đủ tiêu chuẩn nhận chương trình. 
 
Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Các quỹ CDBG-DR sẽ được cung cấp dưới dạng khoản thế chấp thứ 
cấp linh hoạt, tối đa 20% giá mua, nhưng không vượt quá $55.000, với khoản trợ cấp tối đa $5.000 
cho chi phí hoàn tất. Thời gian chi trả là 10 năm.  

Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn 

Tóm Tắt Chương Trình: Như được mô tả trong phần Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng, nhu cầu về 
nơi trú ẩn trong tiểu bang- và đặc biệt là ở Baton Rouge- đã gia tăng sau lũ lụt. Điều này được thể 
hiện bằng cách sử dụng Liên Minh Quốc Gia về Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư Hộp Công Cụ 
Trình Tính Toán Nhu Cầu Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp. Tài liệu nguồn là Báo Cáo Đánh Giá Người Vô 
Gia Cư Thường Niên năm 2017, Bảng Liệt Kê Số Người Vô Gia Cư Hàng Năm Tại Một Thời Điểm: 
2018.  Công tác Tính Toán thể hiện sự cần thiết thêm 46 giường mới ở nơi trú ẩn trong Tổ Chức 
Cân Bằng về Chăm Sóc Liên Tuc̣ của Tiểu Bang Louisiana, bao gồm Baton Rouge. Có sự gia tăng 
số người chịu cảnh vô gia cư do nghèo đói gia tăng sau trận lũ lụt và việc giảm số giường tại những 
điểm trú ẩn được cung cấp sau trận lũ lụt. 
 
Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn làm theo mô hình thực hành tốt nhất có cơ sở được thiết kế để 
phục vụ những công dân dể bị ảnh hưởng nhất đã ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Louisiana. Thông qua 
mô hình này, Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn sẽ cung cấp nơi trú ẩn cho người có nhu cầu thấp 
với quyền tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu tại chỗ cho những người chịu cảnh vô gia cư đã lâu và 
những người cần các dịch vụ mở rộng liên quan đến các vấn đề về chấn thương và tâm thần nghiêm 
trọng. Các cá nhân trải qua chấn thương nghiêm trọng và phải di dời do lũ lụt có thể được cung cấp 
một nơi an toàn để sinh sống, tại đây họ cũng được tiếp cận với các dịch vụ cần thiết để ổn định 
tình trạng của mình. Sau khi ổn định và nhận được các dịch vụ, mọi người có thêm khả năng chuyển 
sang môi trường hỗ trợ nhà ở lâu dài. 

 
 

Hoạt Động Hợp Thức HCDA Mục 105(a)(1-2),(4) và (8) 

Mục Tiêu Quốc Gia Mang lại lợi ích cho người có thu nhâp̣ từ thấp đến trung 
bình 

Ngân Sách Chương Trình $4.000.000 

 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang 

Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Dịch vụ hỗ trợ cho những người nộp đơn đủ điều kiện sẽ được cung cấp 
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để mua lại, khôi phục, mở rộng và/hoặc xây mới các cơ sở trú ẩn an toàn cho những cư dân đang 

đối mặt với cảnh vô gia cư. Các cơ sở được tài trợ thông qua chương trình này phải giải quyết 

được nhu cầu được xác định tại Cơ Quan Chăm Sóc Liên Tục của tiểu bang. 

Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Các tổ chức phi lợi nhuận có sứ mệnh phục vụ nhóm người nộp 
đơn phải đối mặt và/hoặc chịu cảnh vô gia cư. Khoản tài trợ sẽ chỉ được trao cho tổ chức phi lợi 
nhuận có thể lập hóa đơn Medicaid đối với các Cơ Sở Nhận Khủng Hoảng, từ đó tạo ra sự bền 
vững cho (những) Nơi Trú Ẩn An Toàn.   

Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý:  Giáo Xứ Caddo, Giáo Xứ East Baton Rouge, và Giáo Xứ 

Lafayette. Những cơ sở đủ điều kiện phải nằm ngoài Khu Vực Có Nguy Cơ Lũ Luṭ Đăc̣ Biêṭ 

(Special Flood Hazard Area, SFHA). 

Phương Pháp Phân Bổ: Kinh phí sẽ được trao thông qua quy trình Thông Báo Kinh Phí Sẵn Có 
(NOFA) có tính cạnh tranh. 

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: $4.000.000  

Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp (PRIME) 

Tóm Tắt Chương Trình: Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp (PRIME) 
cung cấp kinh phí để xây dựng các dự án cho thuê của nhiều gia đình với chất lượng, giá rẻ. Năm 
2018, LHC đã trao tiền cho 20 dự án với tổng số tiền là $10.338.353 trong số tiền hỗ trợ LIHTC. 
Ngoài các dự án được trao tài trợ, QAP 2018 đã nhận được 20 đơn đăng ký bổ sung được đưa vào 
danh sách chờ. Các dự án trong danh sách chờ này đã yêu cầu $15.247.429 trong LIHTC để tạo 
ra 1.249 nhà ở giá rẻ.  
 
Các cơ sở phát triển LIHTC 2018 được tài trợ dự kiến sẽ tạo ra hoặc giữ gìn được 1.093 nhà ở có 
thể được hỗ trợ bằng quỹ PRIME. PRIME yêu cầu tất cả các đơn vị mới kết hợp các biện pháp 
phục hồi sau thảm họa để mang lại kết quả tốt hơn trong các biến cố mưa hoặc bão lớn. Các chính 
sách của chương trình với mục tiêu đã tuyên bố là cung cấp an ninh xã hội và vật chất trong thị 
trường cho thuê và nhà ở đồng thời khuyến khích sự đổi mới về phương pháp xây dựng để giảm 
bớt các tác động của bão trong tương lai đối với tài sản và cư dân. Với các nguồn lực được đề xuất 
bổ sung từ Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ Phục Hồi và Hỗn Hợp, tiểu bang có thể đảm 
bảo rằng các nhà cho thuê được tạo ra để giải quyết nhu cầu thuê nhà do các thảm họa năm 2016 
có thể bảo vệ người thuê có thu nhập thấp khỏi thảm họa trong tương lai. 
 

Hoạt Động Hợp Thức Mua lại, giải phóng mặt bằng, phục hồi, trùng tu và xây 
dựng mới, nâng độ cao, tài trợ khoản vay HCDA Mục 105 
(a)(1), (4) và (14) 

Mục Tiêu Quốc Gia Quyền lợi cho người có thu nhâp̣ từ thấp đến trung bình 

Ngân Sách Chương Trình $34.810.709 

 
Tổ Chức Quản Lý:  Tiểu Bang Louisiana hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang 
 
Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: PRIME cung cấp hỗ trợ cho vay bù đắp lỗ hổng như biện pháp “kèm thêm” 
đối với các cơ sở phát triển của Chương Trình Hỗ Trợ Tín Thuế Nhà Ở Thu Nhâp̣ Thấp. Ngoài việc 
bắt buộc phải đáp ứng các yêu cầu của chương trình LIHTC, những người nộp đơn đủ điều kiện 
nhận hỗ trợ PRIME được yêu cầu phát triển nhà ở cho thuê mới, chất lượng, giá rẻ bằng cách sử 
dụng các tiêu chuẩn cao hơn và các biện pháp đổi mới để giảm thiểu rủi ro từ các tác động liên 
quan đến lũ lụt. Kinh phí sẽ cung cấp cho các nhà phát triển cơ hội sử dụng các phương pháp khả 
thi cho nhà ở kiên cố (ví dụ như, nhưng không giới hạn ở các cấu trúc/cơ khí nâng cao, vật liệu/công 
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nghệ xây dựng, phát điện, địa hình và cảnh quan, ao chứa, v.v.) để tiến tới việc phát triển hơn hai 
mươi bất động sản, có khả năng tăng sức chịu đựng tốt hơn trong các cơn bão lớn so với các bất 
động sản hiện có ở các địa điểm tương tự. 
 
Phân Bổ cho các Hoạt Động: Tổng cộng $34.810.709 có thể được phân bổ cho cả vòng tài trợ 
9% LIHTC và vòng tài trợ 4% LIHTC. Số tiền tài trợ được phân bổ cho mỗi vòng tài trợ sẽ phụ thuộc 
vào tính sẵn có của 9% tín thuế.  
 
Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Tất cả những người nộp đơn sẽ ở trong mối quan hệ đối tác hữu 
hạn với tư cách công ty một tài sản sở hữu LIHTC có uy tín với tiểu bang. Đối tác chung của các 
quan hệ đối tác hữu hạn này có thể là các tổ chức vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. PHA có thể tham 
gia với tư cách đối tác chung. 
 
Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Các giáo xứ được công bố thiên tai bị ảnh hưởng bởi các Cơn Bão 
và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. Các cơ sở phát triển đủ điều kiện có thể nằm trong SFHA, phải 
phụ thuộc vào yêu cầu về măṭ cao đô ̣lũ luṭ cơ sở, và phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến khả 
năng phục hồi hậu quả thiên tai. Các cơ sở phát triển đủ điều kiện cũng có thể nằm ngoài SFHA. 
 
Tiêu Chí Lựa Choṇ: Mỗi dự án sẽ được đánh giá trên cơ sở cạnh tranh trong vòng tài trợ (hoặc 
trong các vòng nếu tất cả số kinh phí không được phân bổ trong vòng tài trợ ban đầu) dựa trên tính 
điểm, có thể bao gồm mức độ đo lường được về việc sử dụng thu nhập hỗn hợp, nhà ở giá rẻ và 
hiệu quả năng lượng. Việc tính điểm cũng có thể tính đến hiệu quả tài chính, khả năng chi trả và 
các yếu tố mong muốn khác  như được quy định trong Kế Hoạch Phân Bổ Đủ Tiêu Chuẩn (Qualified 
Allocation Plan, QAP) hoặc Thông Báo Kinh Phí Sẵn Có. Khả năng phục hồi của một dự án sẽ được 
xác định thông qua các chi tiết và việc đo lường các biện pháp phục hồi được cung cấp trong một 
đề xuất. 
 
Phương Pháp Phân Bổ: Kinh phí sẽ được trao thông qua quy trình QAP của LHC : 

 QAP đối với phạm vi 4% LIHTC sẽ được công bố vào Quý 2 năm 2019.   

 QAP đối với phạm vi 9% LIHTC sẽ được công bố vào Quý 3 năm 2019. 

Các khoản tài trợ sẽ được cung cấp như các khoản vay dưới dạng một khoản vay của dòng tiền 
linh hoạt phải hoàn trả từ số dư tiền mặt. Kinh phí CDBG-DR sẽ dồn lãi suất ở mức không vượt quá 
lãi suất liên bang hiện hành trong dài hạn (applicable federal rate, AFR) và sẽ được hoàn trả từ 
không dưới 50% Số Dư Tiền Mặt. Lãi suất chỉ có thể lớn hơn 0% nếu thực hiện như sau, vào cuối 
thời hạn 35 năm của thỏa thuận về khả năng chi trả, số dư chưa thanh toán của Thông Báo đó 
không vượt quá 80% giá trị còn lại của dự án 
 
Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Số tiền tối đa $100.000 cho mỗi đơn vị nhà ở sẽ được trao dựa trên phạm 
vi đơn đăng ký.  

Chương Trình Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân Cư  

Tóm Tắt Chương Trình: Chương Trình Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân Cư (Neighborhood 
Stabilization Housing Initiative, NSHI) sẽ giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ bằng cách giảm số 
lượng bất động sản bỏ trống trong các giáo xứ bị ảnh hưởng. Chương trình NSHI cung cấp các 
khoản vay cho các nhà phát triển đủ điều kiện để khôi phục các cấu trúc một gia đình bị thiệt hại 
và/hoặc bị tàn phá, có ý định cho những người thuê LMI đủ điều kiện thuê thông qua một thỏa thuận 
thuê sở hữu. Các bất động sản sau đó sẽ được bán cho người thuê đủ điều kiện trong thời hạn cho 
thuê hoặc được chuyển đổi thành nhà cho thuê cho những người có khả năng chi trả dài hạn. Trong 
trường hợp xấu là không thể hoàn thành thỏa thuận thuê sở hữu ban đầu trong khoảng thời gian 
quy định, bất động sản có thể chọn thời hạn dài hơn của khả năng chi trả dài hạn hoặc bán bất 
động sản cho người mua có thu nhập đủ điều kiện. 
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Hoạt Động Hợp Thức Phuc̣ hồi, xây mới, tài trợ khoản vay (Mục 105 (a)(4)); 
105(a)(8-9); 105(a)(15) của HCDA). 

Mục Tiêu Quốc Gia Khắc phục thiệt hại cho khu ổ chuột và đổ nát (100%), hoặc 
Quyền lợi cho những người có thu nhập thấp đến trung bình 
(100%) 

Ngân Sách Chương Trình $10.000.000 

 

Tổ Chức Quản Lý: Tổng Công Ty Nhà Ở Louisiana 
 
Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Số tiền trợ cấp cho chủ cho thuê nhà theo chương trình để sửa chữa hoặc 
tạo ra nhà ở giá rẻ cho các gia đình cho thu nhập thấp được cung cấp theo chương trình có thể 
được cấp như khoản vay không hoàn laị hoàn toàn hoặc môṭ phần hoăc̣ khoản vay hoàn trả đầy đủ 
cho các chi phí khắc phuc̣, xây dựng laị hoăc̣ xây mới đủ điều kiêṇ, như được điṇh nghiã trong các 
chính sách và thủ tuc̣ của chương trình. Việc bồi hoàn chi phí đủ điều kiện cũng có thể đủ điều kiện 
và sẽ được quy định rõ trong các chính sách và thủ tục của chương trình. Ước tính có 123 đơn vị 
nhà ở sẽ được khôi phục. 

 
Phân Bổ cho các Hoạt Động: Các khoản trợ cấp sẽ được cung cấp như một khoản vay hoàn lại 
một phần. Ban đầu, các khoản trợ cấp sẽ được trao dưới dạng khoản vay đối với một nhà phát triển 
nguồn tài trợ để khôi phục tối đa bốn bất động sản. Khoản vay cho mỗi tài sản sẽ được hoàn trả 
trong suốt thời gian thuê cho đến năm năm của chương trình. Nếu các bất động sản được bán cho 
người thuê nhà LMI đủ điều kiện trong năm năm, phần còn lại của khoản vay sẽ được chuyển đổi 
thành thế chấp thứ cấp linh hoạt và sẽ được miễn trong trường hợp người thuê nhà/người mua sử 
dụng nhà làm nơi cư trú chính trong thời gian có khả năng chi trả, điều này sẽ được xác định trong 
các chính sách và thủ tục. Trong trường hợp thay đổi giao dịch thành một cam kết về khả năng chi 
trả dài hạn hơn, hoặc việc bán cho người mua đủ điều kiện thu nhập, nhà phát triển sẽ có nghĩa vụ 
trả nợ để được nêu chi tiết trong các chính sách và thủ tục của chương trình.   
 
Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Các chủ sở hữu tổ chức Vì Cộng Đồng, Vì Lợi Nhuận và Phi Lợi 
Nhuận của các bất động sản bị hủy hoại trong một gia đình sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình. 
Các nhà phát triển đáp ứng các yêu cầu kinh nghiệm ưu tiên được đặt ra bởi LHC và các yêu cầu 
đủ điều kiện được nêu trong NOFA sẽ được khuyến khích áp dụng. Những người được trợ cấp 
phải sở hữu hoặc mua bất động sản mà không cần kinh phí của chương trình và chứng minh lịch 
sử tuân thủ khả năng chi trả hoặc cam kết đáp ứng các yêu cầu về khả năng chi trả.  
 
Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Tất cả các tài sản của các giáo xứ chiụ ảnh hưởng của các Cơn 
Bão và Lũ Luṭ Nghiêm Troṇg năm 2016 sẽ đủ điều kiện, mặc dù vậy, ưu tiên sẽ được dành cho các 
tài sản nằm trong khu vực tai họa được xác định theo địa lý như được chỉ định bởi một đô thị, thị 
trấn hoặc thành phố.  
 
Tiêu Chí Lựa Choṇ: Các khoản trợ cấp sẽ được thực hiện thông qua quy trình NOFA cho những 
người nộp đơn đáp ứng các điều kiện được nêu trong các yêu cầu được công bố. Ngoài ra, ưu tiên 
có thể được trao cho những người nộp đơn có thể đáp ứng các muc̣ tiêu và yêu cầu của chương 
trình theo cách thức hiêụ quả về chi phí và/hoăc̣ kip̣ thời.  Nếu các tiêu chí bổ sung được bao gồm 
trong tiến trình nôp̣ đơn của chương trình, chúng sẽ được quy định chi tiết trong các chính sách và 
thủ tuc̣ của chương trình.  

 Tất cả những người nộp đơn phải đảm bảo các khoản vay xây dựng hoăc̣ tài trợ taṃ thời 
khác để hoàn thành các sửa chữa hoăc̣ xây dựng cần thiết; quy ̃CDBG-DR sẽ được cấp tùy 
theo việc hoàn thành thỏa đáng, như sẽ được quy điṇh trong các chính sách và thủ tuc̣ của 
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chương trình được công khai. 

 Tất cả những người nộp đơn phải có khả năng cung cấp và duy trì các hộ nhà ở giá rẻ cho 
các gia đình có thu nhập thấp trong khoảng thời gian cần thiết và các điều khoản được thiết 
lập bởi chương trình. 

 Tính hợp lý về chi phí 

Các nhà phát triển sẽ có thể nộp đơn xin tài trợ tối đa bốn ngôi nhà trong NOFA đầu tiên. Một vòng 
tài trợ tiếp theo sẽ được mở sáu tháng sau khi thời gian nộp đơn đăng ký ban đầu đóng lại. Vòng 
thứ hai sẽ vẫn mở cho các nhà phát triển khi các dự án được trao đầu tiên được hoàn thành.   
 
Phương Pháp Phân Bổ: LHC sẵn sàng ra mắt NOFA trong vòng hai tháng kể từ khi được phê 
duyệt sửa đổi. Thời gian nộp đơn sẽ được mở trong ba tháng. Các khoản vay lên tới $65.000 cho 
mỗi bất động sản sẽ được trao cho các nhà phát triển cho ít hơn bốn bất động sản cùng một thời 
điểm. Một vòng tiếp theo sẽ được mở sáu tháng sau khi thời gian nhận đơn xin trợ cấp ban đầu đã 
kết thúc để các nhà phát triển áp dụng cho các dự án bổ sung. Thời gian nộp đơn thứ hai sẽ mở 
dựa trên khả năng sẵn có của kinh phí cấp. Người cho vay sẽ được sử dụng để cung cấp giám sát 
xây dựng và tài trợ ban đầu cho các dự án, sẽ được trả cho khi hoàn thành xây dựng. 
 
Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Giải thưởng tối đa cho Chương Trình NSHI sẽ được đặt ở mức $65.000 
cho mỗi cấu trúc của một gia đình, với giới hạn ban đầu là bốn ngôi nhà cho mỗi nhà phát triển. Trợ 
cấp bất động sản bổ sung có thể được trao dựa trên hiệu suất của nhà phát triển trong việc đáp 
ứng các yêu cầu của chương trình và hoàn thành kịp thời các dự án. 
 
Các Yêu Cầu Về Khả Năng Chi Trả: Tiền thuê, số lượng đơn vị nhà ở và yêu cầu về tình trạng cư 
trú, và thời gian khả năng chi trả được xác định như sau: 

 Tiền Thuê Giá Rẻ: Nhà ở được xem là có “giá rẻ” nếu tiền thuê nhà (bao gồm các dic̣h vu ̣
tiêṇ ích) không quá 30 phần trăm thu nhâp̣ trước thuế của hô ̣gia đình.  

 Số Đơn Vi ̣Nhà Ở: Để đủ điều kiện tham gia chương trình, tối thiểu, người nhận phải đồng 
ý đáp ứng các yêu cầu về quy tắc quyền cư trú do HUD thiết lập (xem bên dưới). Tuy nhiên, 
như được nêu chi tiết trong hướng dẫn chương trình, tiểu bang có thể yêu cầu người nhận 
cung cấp nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp đến trung bình thông qua các đơn vị bổ 
sung trong các cấu trúc được hỗ trợ:  

o Tất cả các cấu trúc đơn vị được hỗ trợ do các hộ gia đình có thu nhập L/M ở mức 
hoặc dưới 80% AMI,  

 Thời Gian về Khả Năng Chi Trả: Việc cung cấp giá thuê nhà giá rẻ cho người thuê nhà đủ 
điều kiện sẽ được yêu cầu ở mức tối thiểu cho hợp đồng thuê ban đầu, nhưng những điều 
khoản về khả năng chi trả dài hơn có thể được yêu cầu. Thời gian về khả năng chi trả có 
thể được gắn với số tiền tài trợ được cung cấp cho chủ nhà cho thuê. Các yêu cầu cụ thể 
sẽ được xác định rõ hơn trong các chính sách và thủ tục cuối cùng trong chương trình. 

Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực 

Tóm Tắt Chương Trình: Các trận lũ lụt năm 2016 đã khiến các cộng đồng và các cơ quan ở Tiểu 
Bang Louisiana nhận thức được sự cần thiết phải đánh giá lại và phối hợp tốt hơn các hoạt động 
quản lý vùng ngập lụt hiện tại chứng minh cách thức nước di chuyển qua ranh giới theo phạm vi 
quyền hạn và điều này có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi các hành động của cộng đồng hoặc tổ 
chức. Ví dụ, các dự án và hoạt động phát triển ở một vùng lưu vực có thể thay đổi hình dạng của 
vùng ngập ở các khu vực khác, làm sâu hoặc tăng tốc độ của nước lũ, hoặc làm giảm dòng chảy 
của nước, tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt ở vùng ngập hiện tại và gây ra tàn phá đối với 
các cộng đồng lân cận. Những sự phụ thuộc lẫn nhau này thường xảy ra trong một lưu vực và mở 
rộng đến các chức năng tự nhiên và có lợi cho lưu vực, bao gồm các chức năng hỗ trợ chất lượng 
nước, điều kiện môi trường sống và có sức sống kinh tế. 
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Ở Louisiana, có nhiều chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương với các cơ quan chồng chéo 
có thể hưởng lợi tương tự từ sự phối hợp gia tăng. Trên toàn quốc, Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Luṭ 
Quốc Gia (National Flood Insurance Program, NFIP) do FEMA quản lý là một trong những khuôn 
khổ quản trị chính đối với quản lý vùng ngập, điều này kết hợp các tiêu chuẩn và yêu cầu của liên 
bang với các ưu đãi của địa phương. Ngoài khuôn khổ NFIP, còn có các kế hoạch và chương trình 
khác có thể tác động đến nguy cơ lũ lụt. Bao gồm các kế hoạch và nâng cấp thoát nước địa phương, 
kế hoạch giảm thiểu nguy cơ, quy hoạch và phân vùng sử dụng đất, các chương trình kiểm soát lũ 
lụt và các chương trình đầu tư vốn khác, cũng như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chất lượng 
nước.  
 
Hiện tại, vùng ngập lụt của Louisiana được quản lý trong phạm vi quyền hạn chính trị, không có cơ 
chế phối hợp các hoạt động giữa các ranh giới chính trị, các chính quyền đã thảo luận hoặc tất cả 
các cấp chính quyền. Với mức độ mà các cộng đồng trong lưu vực được kết nối qua dòng nước, 
các nỗ lực liên quan đến giảm thiểu rủi ro lũ lụt và đảm bảo các dự án phục hồi có thể tác động 
mạnh nhất chỉ có thể được xem xét và phối hợp sử dụng đất, chính sách và cơ sở hạ tầng ở mức 
lưu vực sông.  
 
Là một phần của Sáng kiến Lưu Vực Louisiana, các cơ quan nhà nước tham gia đã thực hiện Cuộc 
Thăm Dò Ý Kiến Toàn Tiểu Bang vào Mùa Thu năm 2018. Trong Cuộc Thăm Dò này- nhắm vào 
các viên chức, nhà hoạch định, nhà hoạch định chính sách, kỹ sư và chuyên gia dữ liệu địa phương- 
những người tham gia đã xác định nhiều lỗ hổng liên quan đến khả năng tổ chức và điều phối các 
hoạt động xung quanh các phạm vi ranh giới lưu vực. Cụ thể, chính quyền địa phương và các tổ 
chức khu vực trên toàn tiểu bang thường tận dụng hết nhân viên hiện có của họ trong nhiều chức 
năng; do đó, họ phải đối mặt với việc thiếu nguồn lực để giáo dục các bên liên quan chính và/hoặc 
tài nguyên hoặc chuyên môn cần thiết để phối hợp, phát triển và thực hiện các kế hoạch giảm nguy 
cơ lũ lụt qua các phạm vi ranh giới chính trị truyền thống. Tài Trợ Xây Dựng Năng Lực Khu Vực tìm 
cách lấp đầy khoảng trống về năng lực của nhân viên hiện có liên quan đến quản lý vùng ngập lụt 
dựa trên lưu vực đầu nguồn và giảm rủi ro lũ lụt bằng cách cung cấp thêm nhân viên, hỗ trợ kỹ 
thuật và đào tạo cho các đơn vị địa phương và/hoặc khu vực. Với các giai đoạn khác nhau của tổ 
chức và/hoặc năng lực kỹ thuật khác nhau ở các vùng khác nhau của tiểu bang, ứng viên có thể 
xác định các nhu cầu tổ chức và năng lực vùng khác nhau. 
 

Hoạt Động Hợp Thức Lập Kế Hoạch; HCDA Mục 105 (a)(12)  

Mục Tiêu Quốc Gia Không áp duṇg 

Ngân Sách Chương Trình $3.200.000 

 
Tổ Chức Quản Lý: Tiểu Bang Louisiana hoặc (những) nhà thầu phụ của tiểu bang. 
 
Sử Duṇg Quỹ Đề Xuất: Để có thể phối hợp có chủ đích xung quanh các lưu vực, các đơn vị địa 
phương và/hoặc khu vực có thể yêu cầu khả năng thực hiện một hoặc nhiều điều sau: 

 Hiểu các thông số mà chúng hiện đang hoạt động (ví dụ: pháp lệnh, quy định hiện hành, 
v.v.); 

 Xác định, nghiên cứu và điều phối các chính sách có thể làm giảm rủi ro lũ lụt đối với các 
cộng đồng trong lưu vực; 

 Phát triển quan hệ đối tác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quan hệ đối tác chính thức 
và/hoặc hợp pháp với tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các giáo xứ và thành phố tạo nên 
mỗi lưu vực;  

 Hiểu các vấn đề liên quan đến lũ lụt mà mỗi khu vực quyền hạn ở địa phương đang phải đối 
mặt; 

 Phát triển các ủy ban chỉ đạo và/hoặc vấn đề cụ thể theo khu vực;  

 Giáo dục các khu vực quyền hạn ở địa phương về những thách thức và cơ hội liên quan 
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đến quản lý vùng ngập và giảm thiểu nguy cơ lũ lụt;  

 Làm việc với các khu vực quyền hạn có liên quan để xem xét (các) chương trình quy định 
hiện hành của họ; và/hoặc   

 Tham gia với Sáng Kiến Lưu Vực Louisiana để thông báo và điều phối về các nỗ lực của 
tiểu bang, địa phương và/hoặc khu vực. 

 
Mục tiêu của Tài Trợ Xây Dựng Năng Lực Khu Vực là giải quyết năng lực địa phương hiện có và 
các khoảng trống về năng lực có liên quan đến khả năng tổ chức và điều phối các hoạt động xung 
quanh các phạm vi ranh giới lưu vực. Các nhân viên của chương trình sẽ tham gia quản lý vùng 
ngập dựa trên lưu vực thông qua các nỗ lực hướng tới: phối hợp và tạo điều kiện cho việc hình 
thành các liên minh dựa trên lưu vực đầu nguồn; xây dựng ủy ban chỉ đạo khu vực; cung cấp hỗ 
trợ giáo dục và kỹ thuật cho các thành phố và giáo xứ trong vùng lưu vực; và tham gia với các đối 
tác tiểu bang và khu vực trong việc phát triển và thực hiện quy trình lập kế hoạch lưu vực toàn diện.  

 
Người Nộp Đơn Đủ Điều Kiện: Các ứng viên đủ điều kiện phải là các đơn vị địa phương và/hoặc 
khu vực có khả năng thực hiện việc phát triển và áp dụng các kế hoạch dựa trên lưu vực, tiếp theo 
là sự phát triển hợp tác của một chiến lược thực hiện. Do đó, người nộp đơn có thể là chính quyền 
địa phương thay mặt cho các chính phủ khác, tổ chức phi lợi nhuận khu vực, ủy ban lập kế hoạch 
vùng hoặc nhóm tương tự liên kết với một hoặc nhiều quận lưu vực được xác định bởi Sáng Kiến 
Lưu Vực Louisiana. Các ứng viên đủ điều kiện phải đại diện cho nhiều hơn bốn giáo xứ liền kề 
trong cùng một lưu vực.  
 
Tính Đủ Điều Kiêṇ về Điạ Lý: Phải sắp xếp một trong những lưu vực bị ảnh hưởng trong trận Bão 
và Lũ Lụt Nghiêm Trọng năm 2016. Chính quyền địa phương không nằm trong một trong 56 giáo 
xứ được Tổng Thống tuyên bố là không đủ điều kiện nhận tài trợ theo chương trình này. 
 
Tiêu Chí Lựa Choṇ: Tài Trợ Xây Dựng Năng Lực Khu Vực được thiết kế để tăng cường khả năng 
và năng lực của các đơn vị trong khu vực trong việc tổ chức và điều phối các hoạt động xung 
quanh các phạm vi ranh giới lưu vực, các hoạt động sẽ hỗ trợ quản lý vùng ngập được cải thiện 
theo cách giảm nguy cơ lũ lụt. Những người nộp đơn sẽ xác định các lỗ hổng trong việc lập kế 
hoạch lưu vực khu vực để đáp ứng với chương trình Thông Báo Kinh Phí Sẵn Có (Notice of 
Funding Availability, NOFA) của chương trình. Các khoảng cách có thể được lấp đầy nhờ quá 
trình nỗ lực lập kế hoạch và kết quả sẽ được đánh giá thường xuyên để đảm bảo đạt được các 
số liệu hiệu suất.  
 
Phương Pháp Phân Bổ: Các cơ quan tiểu bang bao gồm Hội Đồng Quản Lý Lưu Vực sẽ sẵn sàng 
ra mắt NOFA vào Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2019. Thời gian nộp đơn sẽ được mở trong một khoảng 
thời gian xác định, thời gian sẽ được thông báo rõ ràng qua NOFA. Các khoản trợ cấp sẽ được trao 
cho những người nộp đơn thể hiện sự phối hợp trên các lưu vực của chính họ và các lưu vực lân 
cận. Các khoản trợ cấp sẽ được phân phối trong thời gian ba năm, tùy thuộc vào đánh giá liên tục 
để đạt được điểm chuẩn và các sản phẩm bàn giao cụ thể theo vùng.  
 

Số Tiền Trợ Cấp Tối Đa: Mỗi vùng lưu vực sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng tối đa là $400.000 
được cung cấp trong thời gian ba năm. Các Khoản Trợ Cấp có thể được đánh giá cao, giảm và/hoặc 
tập trung vào các khu vực lớn hơn, tùy theo nhu cầu của chương trình, tính khả thi và các kết quả 
dự kiến. 
 

4. Ý Kiến Công Chúng 

Theo Kế Hoạch Hành Động ban đầu của tiểu bang, Bản Sửa Đổi này được xem là quan trọng vì 
đó là những sửa đổi quan trọng về ngân sách của chương trình và bổ sung những chương trình 
và bên thụ hưởng mới. Thời gian nhâṇ ý kiến công chúng chính thức cho bản sửa đổi bắt đầu 
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vào thứ Tư, ngày 27 tháng 2, năm 2019 và kéo dài đến hết thứ Ba, ngày 12 tháng 3, năm 2019 
lúc 5 giờ chiều theo Giờ Chuẩn Miền Trung (CST). Các công dân và các tổ chức có thể góp ý về 
bản sửa đổi này thông qua: 

 Trang web của OCD-DRU, http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx; 

 Gửi email cho ho ̣theo điạ chi ̉ocd@la.gov; 

 Gửi thư qua đường bưu điện đến Disaster Recovery Unit, P.O. Box 94095, 70804-9095, 
Attn: Janice Lovett; hoăc̣ 

 Gửi fax cho họ qua Janice Lovett theo số (225) 219-9605. 
 
Kế hoac̣h này sẵn có bằng tiếng Viêṭ và tiếng Tây Ban Nha để tiếp câṇ với các công dân có trình 
đô ̣tiếng Anh haṇ chế ở những vùng bi ̣ảnh hưởng. Các công dân bi ̣khuyết tâṭ hoăc̣ những người 
cần hỗ trợ ky ̃thuâṭ khác có thể liên hê ̣với văn phòng OCD-DRU để được hỗ trợ thông qua các 
phương pháp được liêṭ kê phía trên. 
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