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Phó Thống Đốc 

Bản Tóm Tắt Các Thay Đổi 
Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động Số 12 (APA 12) làm rõ phương pháp tiếp cận của Tiểu Bang 
Louisiana với các tính toán trùng lặp trợ cấp (DOB) theo Đạo Luật Cải Cách Khắc Phục Thiên 
Tai năm 2018 (DRRA, P.L. 115-254) và các Thông Báo Công Báo Liên Bang tiếp theo số 84 FR 
28836 và 84 FR 28848 nêu ra hướng dẫn do Bộ Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị (HUD) ban hành 
liên quan đến DRRA. Cụ thể, APA 12 này mô tả các nhu cầu chưa được đáp ứng về nhà ở và 
kinh tế đã được sửa đổi, dựa trên các hoạt động trong chương trình được thực hiện cho đến 
nay thông qua Chương Trình Phục Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà tại Louisiana (RLHP, Chương 
Trình Phục Hồi hoặc Chương Trình), Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân 
Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên Tai tại Louisiana (LNLRP), và Chương Trình Cho Vay Hỗ Trợ Doanh 
Nghiệp Nhỏ. Ngoài ra, APA 12 này mô tả phương pháp theo kế hoạch của tiểu bang để sửa đổi 
các tính toán DOB cho những người nộp đơn đủ điều kiện liên quan đến DRRA, 84 FR 28836 
và 84 FR 28848. Đối với cả nhu cầu chưa được đáp ứng về nhà ở có chủ sở hữu được sửa đổi 
và phương pháp tính toán DOB được sửa đổi, APA 12 này mô tả nhu cầu và tác động theo 
chương trình dự kiến liên quan đến ba nhóm dân cư: 1) những người nộp đơn RLHP đủ điều 
kiện có thu nhập hộ gia đình được ghi nhận ít hơn hoặc bằng 80% thu nhập bình quân khu vực 
(AMI), còn được gọi là những dân cư có thu nhập thấp và trung bình (LMI); 2) những người nộp 
đơn RLHP đủ điều kiện có thu nhập hộ gia đình được ghi nhận từ 80% đến 120% AMI; và 3) 
những người nộp đơn RLHP đủ điều kiện có thu nhập hộ gia đình được ghi nhận vượt quá 
120% AMI. Đối với các tính toán khoản trợ cấp sửa đổi được giải ngân thông qua LNLRP, tất 
cả các khoản trợ cấp bổ sung sẽ chỉ mang lại lợi ích cho dân cư LMI. Đối với các khoản trợ cấp 
sửa đổi được giải ngân thông qua Chương Trình Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ, các 
khoản giải ngân dự kiến sẽ được chia nhỏ theo những khoản được dự đoán là có lợi cho dân 
cư LMI và những khoản giải quyết Nhu Cầu Cấp Thiết (UN). 
 
APA 12 này được coi là có tính chất quan trọng theo hướng dẫn được ban hành trong 84 FR 
28836. Tuy nhiên, APA 12 đề xuất không thay đổi ngân sách chương trình cũng như không đề 
xuất các hoạt động đủ điều kiện mới trong các chương trình được thiết lập trong các sửa đổi kế 
hoạch hành động trước đó. APA 12 này không đề xuất những người nộp đơn bổ sung tuân 
theo DRRA. Về các chương trình được tham chiếu dự kiến phải chịu ảnh hưởng của DRRA, tất 
cả các giai đoạn tiếp nhận đã kết thúc và sẽ không được gia hạn tuân theo DRRA. 
 
Cuối cùng, APA 12 này làm rõ về chương trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời được xây dựng trong 
Bản Sửa Đổi Quan Trọng về Kế Hoạch Hành Động số 11 (APA 11). Cụ thể, việc làm rõ này nêu 
ra phương pháp phân bổ của chương trình. 
 
Về các phần khác nhau của APA 12 này – bao gồm những phần cụ thể đối với các điều chỉnh 
DRRA, các yêu cầu khó khăn được đề xuất cho dân cư có thu nhập vượt quá 120% AMI, và 
làm rõ APA 11 – tiểu bang yêu cầu HUD coi các phần này là có thể tách biệt lẫn nhau nhằm 
mục đích phê duyệt. Trong trường hợp một phần của APA 12 yêu cầu đối thoại hoặc phân tích 
thêm, tiểu bang yêu cầu xem xét mỗi phần tách biệt để phê duyệt một phần cho phép chủ sở 
hữu nhà bị ảnh hưởng tiến hành quá trình khắc phục theo cách hiệu quả và nhanh chóng nhất 
có thể.  

Các Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng 
Dựa trên các thông số và yêu cầu được nêu trong 84 FR 28836 và 84 FR 28848 để đáp ứng 
với DRRA, phải đánh giá nhu cầu nhà ở được cập nhật như một phần của APA 12 này làm 
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điều kiện giải ngân các điều chỉnh khoản trợ cấp dựa trên các hoạt động được các khoản vay 
khắc phục hậu quả thiên tai của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) cung cấp kinh 
phí. Như vậy, phần các nhu cầu chưa được đáp ứng này sẽ giúp đạt được những mục tiêu sau: 
(1) Tóm tắt phân tích các nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng ban đầu của tiểu bang được nêu 
ra do hậu quả của các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016; (2) Tóm tắt phương pháp tiếp cận của 
Louisiana để giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng đã xác định; (3) Tóm tắt các cập nhật 
cho phân tích các nhu cầu chưa được đáp ứng ban đầu được đưa vào như một phần của APA 
11; (4) Nêu ra tổng số nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng còn lại do các Trận Lũ Lụt Lớn năm 
2016, như được xác định thông qua các hoạt động của chương trình phục hồi hiện tại và nêu rõ 
cách thức tiểu bang sẽ giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng này; và (5) Tóm tắt tất cả 
các nhu cầu chưa được đáp ứng còn lại do các khoản vay SBA đã được phê duyệt, như được 
xác định thông qua các hoạt động của chương trình phục hồi hiện tại và theo các điều chỉnh 
cho phép tuân theo DRRA. 
 

1. Đánh Giá Nhu Cầu Nhà Ở Chưa Được Đáp Ứng Ban Đầu cho các Trận Lũ 
Lụt Lớn năm 2016 
Với mục đích của APA 12 này, tiểu bang đang giới hạn thảo luận về các nhu cầu chưa được 
đáp ứng đối với các nhu cầu chưa được đáp ứng bị ảnh hưởng bởi DRRA. Những nhu cầu 
chưa được đáp ứng sửa đổi này đặc biệt chú trọng đến nhu cầu chưa được đáp ứng của hộ 
gia đình là chủ sở hữu nhà ở vì những nhu cầu này bị ảnh hưởng chủ yếu do DRRA. Tuy 
nhiên, phần này cũng sẽ thảo luận về nhu cầu nhà ở cho thuê chưa được đáp ứng. Phân tích 
nhu cầu chưa được đáp ứng ban đầu của tiểu bang đã được đệ trình kèm theo Kế Hoạch Hành 
Động Tổng Thể của tiểu bang vào tháng 1 năm 2017 và được sửa đổi thêm trong Bản Sửa Đổi 
Kế Hoạch Hành Động số 1 (APA 1) vào tháng 2 năm 2017 và trong Bản Sửa Đổi Kế Hoạch 
Hành Động số 3 (APA 3) vào tháng 11 năm 2017. Trong bối cảnh thảo luận này, nội dung trong 
ba tài liệu này được xem chung là “đánh giá nhu cầu chưa được đáp ứng ban đầu” của tiểu 
bang. Phần sau đây sẽ tóm tắt phân tích này, cũng như cách tiểu bang tiếp cận giải quyết các 
nhu cầu này theo chương trình. 
 

Tác Động đến Các Hộ Gia Đình Là Chủ Sở Hữu Nhà Ở và Những Nhu Cầu Chưa 
Được Đáp Ứng Ước Tính 
Tính tới nay, số lượng lớn nhất các trường hợp thiệt hại đáng kể về nhà ở có chủ sở hữu nhà 
cư trú xảy ra ở Khu Vực Thủ Đô Baton Rouge, đặc biệt ở các giáo xứ East Baton Rouge, 
Livingston, Ascension và Tangipahoa. Các trung tâm dân cư khác xung quanh Monroe (Giáo 
Xứ Ouachita) và Lafayette (Giáo Xứ Lafayette) cũng bị thiệt hại đáng kể về nhà ở có chủ sở 
hữu cư trú. 
 
Vì mục đích của mục này, tiểu bang bao gồm tất cả các thiệt hại được ghi chép đối với hộ gia 
đình có chủ sở hữu nhà cư trú tại tất cả các mức thiệt hại theo định dạng bảng. Vì mục đích lập 
bản đồ, phân tích này chỉ bao gồm các hộ gia đình có mức thiệt hại “lớn-thấp,” “lớn-cao” và 
“trầm trọng” tại vùng được điều tra. Bản đồ bên dưới này minh họa những đơn vị nhà ở có nhu 
cầu lớn có khả năng chưa được đáp ứng. 
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Các Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Cư Trú Bị Thiệt Hại 
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình 

4263 Trầm Trọng 675 
Lớn-Cao 2.276 
Lớn-Thấp 3.979 
Nhỏ-Cao 1.503 
Nhỏ-Thấp 8.029 
Tổng 16.462 

4277 Trầm Trọng 11.249 
Lớn-Cao 24.270 
Lớn-Thấp 15.182 
Nhỏ-Cao 3.849 
Nhỏ-Thấp 13.830 
Tổng 68.380 

Tổng Cộng 84.842 
 
Hơn nữa, tiểu bang có ghi chú cụ thể trong phân tích ban đầu về mật độ cao các hộ gia đình là 
chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng nằm bên ngoài các Khu Vực Có Nguy Cơ Lũ Lụt Đặc Biệt 
(SFHA). Theo đó, những người nắm giữ khoản thế chấp của các hộ gia đình này không bắt 
buộc họ phải có bảo hiểm lũ lụt.  
 
Cụ thể, 46.016 hộ gia đình có chủ sở hữu cư trú bị ảnh hưởng nằm bên ngoài SFHA, chiếm 
hơn 54 phần trăm tổng số hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 24.615 các 
hộ gia đình có thể có nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng, có mức độ thiệt hại “lớn-thấp”, “lớn-
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cao” hoặc “trầm trọng”. Chiếm hơn 42 phần trăm số dân cư là chủ sở hữu nhà ở đang cư trú có 
thể có nhu cầu chưa được đáp ứng.  
 

 
 

Các Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Cư Trú Bên Ngoài SFHA 
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình 

4263 Trầm Trọng 292 
Lớn-Cao 1.043 
Lớn-Thấp 2.116 
Nhỏ-Cao 1.031 
Nhỏ-Thấp 6.800 
Tổng 11.282 

4277 Trầm Trọng 2.896 
Lớn-Cao 10.395 
Lớn-Thấp 7.873 
Nhỏ-Cao 2.513 
Nhỏ-Thấp 11.057 
Tổng 34.734 
Tổng Cộng 46.016 

 
Không có gì đáng ngạc nhiên, với tỷ lệ cao các hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng 
nằm ngoài SFHA, một số lượng không đáng kể các hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh 
hưởng đã được báo cáo là thiếu khoản bao trả bảo hiểm lũ lụt thông qua Chương Trình Bảo 
Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia (NFIP). Tổng cộng, 72 phần trăm tất cả các hộ gia đình có chủ sở hữu 
nhà cư trú bị ảnh hưởng, tức là 61.069 hộ gia đình, đã không báo cáo có bảo hiểm. Điều này 
thể hiện tình huống đặc biệt đối với tiểu bang, vì trong các biến cố thiên tai nghiêm trọng trước 
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đó – bão Katrina, Rita, Gustav, Ike và Isaac – đã có dự đoán hợp lý một số thiệt hại có thể là do 
gió hoặc các biến cố khác có thể đã được bao trả bởi hợp đồng bảo hiểm rủi ro của chủ nhà. Vì 
những biến cố này chỉ là trường hợp ngập lụt, tiểu bang không có dự đoán hợp lý nào như vậy 
cho rằng những tổn thất cho số hộ gia đình này đã được đáp ứng bởi các hợp đồng bảo hiểm 
khác.  
 
Ngoài ra, quan trọng là phải lưu ý về nhiều trường hợp các hộ gia đình có chủ sở hữu nhà cư 
trú có mức độ thiệt hại đáng kể không có bảo hiểm. 36.510 hộ gia đình trong tổng số 61.069 
không có bảo hiểm có mức độ thiệt hại “lớn-thấp”, “lớn-cao” hoặc “trầm trọng”, chiếm hơn 59 
phần trăm dân cư là chủ sở hữu nhà ở đang cư trú bị ảnh hưởng và không có bảo hiểm. 

 
 

Các Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Cư Trú Không Có Bảo Hiểm Lũ Lụt 
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình Tổng Số Phần Trăm Bị Thiệt Hại 

4263 Trầm Trọng            481  71% 
Lớn-Cao         1.448  64% 
Lớn-Thấp         3.079  77% 
Nhỏ-Cao         1.258  84% 
Nhỏ-Thấp         7.563  94% 
Tổng       13.829  84% 

4277 Trầm Trọng         6.071  54% 
Lớn-Cao       14.470  60% 
Lớn-Thấp       10.961  72% 
Nhỏ-Cao         3.130  81% 
Nhỏ-Thấp       12.608  91% 
Tổng       47.240  69% 
Tổng Cộng       61.069  72% 
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Với mục đích của phân tích này, điều quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ đáng kể các hộ gia đình là 
chủ sở hữu nhà ở với những người nộp đơn từ 62 tuổi trở lên. Trong phân tích các nhu cầu 
chưa được đáp ứng ban đầu, tiểu bang đã xác định có tối thiểu 26.783 hộ gia đình có thành 
viên từ 62 tuổi trở lên trong hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng, lý giải cho số lượng 
hạn chế rằng dữ liệu IA chỉ bao gồm ngày sinh của người nộp đơn đăng ký đại diện toàn bộ hộ 
gia đình. Tuy nhiên nếu sử dụng số liệu này như là mức cơ sở, thì tối thiểu 31 phần trăm số hộ 
gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng có thành viên từ 62 tuổi trở lên. Tách riêng chỉ các 
hộ gia đình có thể có các nhu cầu không được đáp ứng này, tối thiểu 18.997 hộ gia đình có 
thành viên từ 62 tuổi trở lên. Số liệu này chiếm tối thiểu 32 phần trăm số hộ gia đình là chủ sở 
hữu nhà ở có thể có các nhu cầu không được đáp ứng. 
 

 
Các Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Cư Trú có Người Nộp Đơn từ 62 Tuổi Trở Lên

Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình 
4263 Trầm Trọng 262  

Lớn-Cao 927  
Lớn-Thấp 1.363  
Nhỏ-Cao 478  
Nhỏ-Thấp 2.491  
Tổng 5.521  

4277 Trầm Trọng 4.069  
Lớn-Cao 8.132  
Lớn-Thấp 4.244  
Nhỏ-Cao 1.139  
Nhỏ-Thấp 3.678  
Tổng 21.262  
Tổng Cộng 26.783  
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Dựa trên phân tích ban đầu về nhu cầu chưa được đáp ứng của hộ gia đình là chủ sở hữu nhà 
ở, tiểu bang đã báo cáo khoảng cách nhu cầu hơn $2,4 tỷ trên tổng dân cư ước tính là 57.631 
(chỉ bao gồm các hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở có các ước tính thiệt hại trầm trọng, lớn-cao 
và lớn-thấp. 
 

Tính Toán Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng của các Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Cư Trú
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình Nhu Cầu Ước Tính 

4263 Trầm Trọng            675   $      40.157.775  
Lớn-Cao         2.276   $    103.985.888  
Lớn-Thấp         3.979  $    109.243.445  
Nhỏ-Cao         1.503   $                   -    
Nhỏ-Thấp         8.029   $                   -    
Tổng       16.462   $    253.387.108  

4277 Trầm Trọng       11.249   $    669.236.757  
Lớn-Cao       24.270   $ 1.108.847.760  
Lớn-Thấp       15.182   $    416.821.810  
Nhỏ-Cao         3.849  $                   -    
Nhỏ-Thấp       13.830   $                   -    
Tổng       68.380   $ 2.194.906.327  
Tổng Cộng       84.842   $ 2.448.293.435  

 
Điều đặc biệt quan trọng cần lưu ý là tiểu bang đã trì hoãn phương pháp được công bố của 
HUD, để tính toán các nhu cầu chưa được đáp ứng dự đoán cho những hộ gia đình là chủ sở 
hữu nhà ở. Như vậy, phương pháp này đã không dự tính thêm các nguồn được giải ngân thông 
qua Fema, SBA hoặc NFIP. Tuy nhiên, tiểu bang đã đưa phương pháp này vào thống kê báo 
cáo phân tích ban đầu liên quan đến các Khoản Vay Mua Nhà Ở Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai 
của SBA được phê duyệt. 
 
Các Khoản Vay Mua Nhà Ở Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai của SBA được phê duyệt (tính 

đến ngày 6 tháng 6 năm 2017) 
Thiên Tai Các Khoản Vay Được Phê Duyệt Số Tiền Được Phê Duyệt 

4263 1.678 $59.947.200 

4277 13.202 $642.577.300 

Tổng 14.880 $702.524.500 
 
Để kết thúc phân tích này cho các mục đích của APA 12 này, tiểu bang ghi chú các thuyết minh 
thống kê được đề cập ở trên về các điều kiện bất lợi cụ thể hiện có do các Trận Lũ Lụt Lớn 
năm 2016 có thể buộc các hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở bị ảnh hưởng phải chấp nhận các 
Khoản Vay Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai SBA khi họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc 
làm như vậy. Những điều kiện này bao gồm: (1) mật độ cao các hộ gia đình bị ảnh hưởng nằm 
ngoài SFHA được xác định; (2) mật độ cao các hộ gia đình bị ảnh hưởng được báo cáo là 
không có bảo hiểm lũ lụt; và, (3) số lượng lớn các hộ gia đình bị ảnh hưởng được đại diện bởi 
những người nộp đơn từ 62 tuổi trở lên, và do đó có nhiều khả năng dựa vào thu nhập cố định.  
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Ảnh Hưởng đối với các Hộ Gia Đình Là Người Thuê Nhà và Những Nhu Cầu Chưa 
Được Đáp Ứng Ước Tính 
Mặc dù dự đoán DRRA sẽ chỉ có tác động nhỏ đến các nhu cầu chưa được đáp ứng cho thuê 
còn lại, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các tác động đáng kể trên toàn tiểu bang đối với các 
hộ gia đình là người thuê nhà do hậu quả của các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. Số lượng lớn 
nhất về các trường hợp thiệt hại đối với các hộ gia đình là người thuê nhà đã xảy ra tại các giáo 
xứ Ouachita (DR-4263), East Baton Rouge và Livingston (cả hai nơi đều phải chịu DR-4277). 
Các giáo xứ khác chịu mức ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình là người thuê nhà bao gồm các 
giáo xứ Ascension và Tangipahoa. 
 
Vì mục đích của mục này, tiểu bang đã bao gồm tất cả các thiệt hại được ghi chép đối với hộ 
gia đình là người thuê nhà tại tất cả các mức thiệt hại theo định dạng bảng. Vì mục đích lập bản 
đồ, phân tích này chỉ bao gồm các hộ gia đình có mức thiệt hại “lớn-thấp”, “lớn-cao” và “trầm 
trọng”.  
 

 
 

Hộ Gia Đình Là Người Thuê Nhà Bị Thiệt Hại
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình 

4263 Trầm Trọng 279 
Lớn-Cao 1.204 
Lớn-Thấp 1.309 
Nhỏ-Cao 876 
Nhỏ-Thấp 1.554 
Tổng 5.222 
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4277 Trầm Trọng 3.838 
Lớn-Cao 8.097 
Lớn-Thấp 6.182 
Nhỏ-Cao 1.818 
Nhỏ-Thấp 3.313 
Tổng 23.248 
Tổng Cộng 28.470 

 
Ngoài ra, cần lưu ý thêm rằng phần lớn các hộ gia đình là người thuê nhà bị ảnh hưởng là LMI, 
hoặc hơn 76 phần tram (%) tổng số hộ gia đình thuê nhà bị ảnh hưởng. 
 

Hộ Gia Đình Là Người Thuê Nhà LMI 
Thiên Tai Mức Thiệt Hại Hộ Gia Đình

4263 Trầm Trọng 205 
Lớn-Cao 916 
Lớn-Thấp 1.037 
Nhỏ-Cao 737 
Nhỏ-Thấp 1.350 
Tổng 4.245 

4277 Trầm Trọng 2.850 
Lớn-Cao 5.822 
Lớn-Thấp 4.717 
Nhỏ-Cao 1.441 
Nhỏ-Thấp 2.731 
Tổng 17.561 
Tổng Cộng 21.806 

 

2. Phương Pháp Tiếp Cận của Louisiana để Giải Quyết Các Nhu Cầu Chưa 
Được Đáp Ứng 
Hộ Gia Đình Có Chủ Sở Hữu Nhà 
Để xử lý các nhu cầu nhà ở chưa được đáp ứng đã xác định, tiểu bang đã xây dựng nên 
Chương Trình Phục Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà tại Louisiana (RLHP, Chương Trình Phục Hồi 
hoặc Chương Trình). Chương Trình Phục Hồi được dành riêng để giúp đỡ các chủ sở hữu nhà 
bị ảnh hưởng bởi các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016 sửa chữa và phục hồi lại ngôi nhà bị hư hại 
của họ, hoặc nhận bồi hoàn cho công việc đã hoàn thành.  
 
Ban đầu, tiểu bang đã sử dụng dữ liệu nhu cầu chưa được đáp ứng được đề cập ở trên để 
nhắm mục tiêu vào các nỗ lực tiếp cận và tham gia – bao gồm mở các trung tâm tiếp nhận ở 
Baton Rouge, Hammond, Lafayette, và Monroe – đảm bảo các dân cư bị ảnh hưởng có tối đa 
cơ hội tìm kiếm và nhận hỗ trợ theo chương trình thông qua Chương Trình Phục Hồi. Các sự 
kiện tiếp cận và tham gia này được tóm tắt dưới đây (tất cả dữ liệu về Chương Trình Phục Hồi 
được trình bày tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2019): 
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Tổng Quan về Việc Tiếp Cận và Tham Gia Chương 
Trình Phục Hồi 
Loại Số 

Các Cuộc Gọi Đã Hoàn Thành 329.848 

Các Cuộc Hẹn Đã Tổ Chức 82.516 

Các Sự Kiện Được Tổ Chức/Đã Tham Gia 411 
 
Cùng với quy trình tiếp nhận của Chương Trình Phục Hồi, tất cả các chủ sở hữu nhà bị ảnh 
hưởng – bất kể những hộ gia đình đó được dự đoán là có nhu cầu chưa được đáp ứng xuất 
phát từ những thiệt hại lớn hay trầm trọng được ghi nhận – được khuyến khích hoàn thành một 
cuộc khảo sát ngắn để thu thập thông tin về các nhu cầu chưa được đáp ứng tiềm năng liên 
quan đến sửa chữa hoặc xây dựng lại ngôi nhà bị ngập lụt của họ. Những nỗ lực tiếp cận ban 
đầu khuyến khích các chủ sở hữu nhà có khả năng bị ảnh hưởng điền vào bản khảo sát bao 
gồm bưu thiếp, e-mail và các cuộc gọi điện thoại cho hơn 84.000 chủ sở hữu nhà được cho là 
bị thiệt hại. Thông báo về dịch vụ công trên đài phát thanh và truyền hình được đưa vào tất cả 
các thị trường truyền thông quan trọng trên toàn tiểu bang khuyến khích các chủ sở hữu nhà bị 
ảnh hưởng bởi lũ lụt nộp bản khảo sát ban đầu. Nhân viên của Chương Trình Phục Hồi đã 
được cử đến tận nhà hộ gia đình trong các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để thu thập 
thông tin Chương Trình hoặc gặp tiếp trực chủ sở hữu nhà để hoàn thành khảo sát.  
 
Khi thời hạn khảo sát ban đầu đến gần vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, Chương Trình đã phát 
động chiến dịch tiếp cận toàn diện thứ hai khuyến khích các chủ sở hữu nhà hoàn thành khảo 
sát trước thời hạn. Thông điệp của Chương Trình được nhấn mạnh một cách cụ thể, “Chương 
Trình sẽ không thể xem xét những chủ sở hữu nhà chưa nộp bản khảo sát chậm nhất là vào 
thời hạn mới, ngay cả khi mở rộng các quy tắc của Chương Trình. Ví dụ: theo hướng dẫn của 
liên bang hiện tại, nhiều người đã được phê duyệt để nhận các khoản vay Cơ Quan Quản Trị 
Doanh Nghiệp Nhỏ để sửa chữa nhà của họ cho dù họ đã sử dụng tất cả, một phần hoặc 
không sử dụng khoản vay nào, không thể tiếp cận hỗ trợ từ Chương Trình vì khoản vay SBA 
được coi là trùng lặp trợ cấp. Tuy nhiên, nếu Quốc Hội thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với quy 
định này thì chỉ những chủ sở hữu nhà đã hoàn thành khảo sát mới được xem xét.”  
 
Vào ngày 24 tháng 9 năm 2018, tiểu bang đã mở một giai đoạn khảo sát thứ hai cho đến ngày 
19 tháng 10 năm 2018 để đáp ứng với luật pháp DRRA đang chờ xử lý. Từ ngày 24 tháng 9 
năm 2018 đến ngày 16 tháng 11 năm 2018, Chương Trình đã thực hiện chiến dịch tiếp cận 
toàn diện thứ ba nhắm mục tiêu vào các chủ sở hữu nhà chưa bao giờ nộp khảo sát hoặc đơn 
đăng ký, nhưng rất có thể đủ tiêu chuẩn và đủ điều kiện dựa trên phân tích dữ liệu Fema IA của 
tiểu bang. Những nỗ lực này bao gồm qua hình thức e-mail, thư, cuộc gọi điện thoại và tin nhắn 
văn bản. Chương Trình cũng đã thực hiện nhiều thông báo trên phương tiện truyền thông qua 
đài phát thanh và truyền hình trên khắp các giáo xứ bị ảnh hưởng. Tin nhắn liên quan đến các 
hoạt động này một lần nữa nhấn mạnh, “Chương Trình sẽ không thể xem xét những chủ sở 
hữu nhà chưa nộp bản khảo sát chậm nhất là vào thời hạn mới, ngay cả khi mở rộng các quy 
tắc của Chương Trình.”  
 
Sau đó, các phản hồi cho cuộc khảo sát đã được sử dụng để xác định các lời mời theo giai 
đoạn cho chủ sở hữu nhà để hoàn thành đơn đăng ký chính thức, dựa trên mong muốn của 
tiểu bang để ưu tiên LMI, người cao tuổi và những dân cư có nhu cầu đặc biệt để được hỗ trợ. 
Thời hạn cuối cùng để nộp bản khảo sát ban đầu cho chương trình Phục Hồi là ngày 19 tháng 
10 năm 2018 và thời hạn cuối cùng để nộp đơn chính thức là ngày 16 tháng 11 năm 2018. Hơn 
nữa, chủ sở hữu nhà được mời để hoàn thành đơn được yêu cầu thêm để đáp ứng các tiêu chí 
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đủ điều kiện dưới đây: 
 

• Người cư trú là chủ sở hữu nhà vào thời điểm xảy ra biến cố thiên tai; 
• Nhà ở bị thiệt hại là nơi cư trú chính của người xin tài trợ tại thời điểm xảy ra biến cố 

thiên tai; 
• Người nộp đơn bị thiệt hại do các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016; 
• Cấu trúc này đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu của chương trình, bao gồm các đơn vị 

nhà ở một gia đình, nhà song công, nhà lưu động và nhà chung cư; 
• Địa chỉ nhà ở bị thiệt hại nằm ở một trong 51 giáo xứ được tuyên bố đủ điều kiện nhận 

Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA. 
 
Chủ nhà đủ tiêu chuẩn đủ điều kiện nhận hỗ trợ được phép chọn từ ba tùy chọn chương trình 
dựa trên sự tiến bộ trong nỗ lực phục hồi và khả năng hoàn thành công việc còn lại của họ: Giải 
Pháp 1 (xây dựng do chương trình quản lý), Giải Pháp 2 (xây dựng do chủ sở hữu nhà quản lý) 
và/hoặc Giải Pháp 3 (bồi hoàn cho công việc đã hoàn thành). Cho đến nay, đã hoàn thành 99% 
quyết định trợ cấp và chương trình hiện chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ chủ sở hữu nhà hoàn 
thành các dự án xây dựng của họ. Số liệu thống kê quan trọng liên quan đến quy trình tiếp 
nhận của Chương Trình Phục Hồi được bao gồm bên dưới: 
 

Tổng Quan về Việc Tiếp Nhận Chương Trình Phục Hồi 

Số Liệu Số 

Các Hộ Gia Đình Là Chủ Sở Hữu Nhà Ở Ước Tính Bị Thiệt Hại 84.842
Các Hộ Gia Đình Là Chủ Sở Hữu Nhà Ở Ước Tính Có Nhu Cầu Chưa Được Đáp 
Ứng (Thiệt Hại Lớn/Nghiêm Trọng theo FEMA) 

57.631

Các Khảo Sát Được Nộp cho Chương Trình 56.262

Các Hộ Gia Đình Được Mời Nộp Đơn Đăng Ký 45.874

Đơn Đăng Ký Được Nộp cho Chương Trình 43.206

Quyết Định Trợ Cấp Đã Đưa Ra 43.182

Trợ Cấp Được Trao Đã Cung Cấp 15.348

Không Nhận Được Khoản Trợ Cấp 11.460

Quyết Định Không Đủ Điều Kiện 10.584

Người Nộp Đơn Rút Đơn 5.790
 
Những hoạt động này đã dẫn đến các khoản đầu tư đáng kể vào những nỗ lực phục hồi phù 
hợp với hộ gia đình là chủ sở hữu nhà ở, được tóm tắt dưới đây: 
 

Tóm Tắt Khoản Trợ Cấp của Chương Trình Phục Hồi 

Tình Trạng Số Số Tiền 

Trợ Cấp Được Trao Đã Cung Cấp 15.348 $553.398.583  

Trợ Cấp Được Trao Đã Trao Bắt Buộc 13.985 $500.244.049  

Tổng Số Tiền Giải Ngân 12.849 $397.738.564  
  
Liên quan cụ thể đến APA 12 này, phần lớn những người nộp đơn đủ điều kiện nhận khoản trợ 
cấp được trao đã đủ điều kiện nhận hỗ trợ bồi hoàn thông qua Giải Pháp 3, cho thấy một tỷ lệ 
đáng kể các hộ gia đình chọn tận dụng bất kỳ nguồn lực nào theo ý họ, bao gồm cả các Khoản 
Vay Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai SBA, để thực hiện các hoạt động phục hồi trước khi được 
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cung cấp các nguồn lực CDBG-DR. Trong tổng số 10.960 khoản trợ cấp bắt buộc, hơn 78% tất 
cả các khoản trợ cấp bao gồm hỗ trợ bồi hoàn đủ điều kiện. 
 
 

Tóm Tắt về Khoản Trợ Cấp Được Trao Bắt Buộc 

Loại Số % Tổng Cộng Số Tiền Bắt Buộc 

Chỉ Giải Pháp 1 636 5% $50.808.731  

Chỉ Giải Pháp 2 2.389 17% $89.182.480  

Chỉ Giải Pháp 3 2.805 20% $73.948.093  

Giải Pháp 3 và 1 1.943 14% $78.681.217  

Giải Pháp 3 và 2 6.212 44% $207.623.528  
 

Các Hộ Gia Đình Là Người Thuê Nhà 
Cho đến nay, tiểu bang đã sử dụng ba cơ chế chương trình riêng biệt để giải quyết các nhu cầu 
nhà ở cho thuê chưa được đáp ứng: 
 

• Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng Thiên 
Tai tại Louisiana (LNLRP): Cung cấp hỗ trợ tài chính dưới dạng một khoản vay vĩnh 
viễn để cấp kinh phí cho các hoạt động xây dựng cần thiết nhằm tái thiết, cải tạo và xây 
dựng mới các cơ sở phát triển cho thuê gồm 7 đơn vị nhà ở trở xuống; 

• Chương Trình Bù Khoản Thiếu Hụt Phục Hồi Cơ Sở Nhiều Gia Đình (MRGP): Cung 
cấp hỗ trợ tài chính để sửa chữa và phục hồi các đơn vị nhà ở bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 
trong các cơ sở phát triển gồm 20 đơn vị nhà ở trở lên; 

• Chương Trình Kèm Thêm Nhiều Gia Đình: Cung cấp kinh phí cho việc xây dựng mới 
hoặc mua lại/cải tạo các cơ sở phát triển nhà ở giá rẻ cho nhiều gia đình sử dụng hình 
thức cung cấp tài chính kết hợp tận dụng các nguồn lực CDBG-DR với các Tín Dụng 
Thuế Nhà Ở Thu Nhập Thấp (LIHTC). 

 
Với các mục đích của APA 12 này, chỉ có LNLRP có khả năng bị ảnh hưởng thông qua DRRA. 
Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2019, chương trình đã phát triển một kênh liên lạc tiếp nhận 
gồm 344 đơn vị nhà ở cho thuê trên khắp các khu vực của tiểu bang bị ảnh hưởng bởi các Trận 
Lũ Lụt Lớn năm 2016. Trong số 344 đơn vị nhà ở cho thuê, 65 đơn vị đã sẵn sàng nhận kinh 
phí CDBG, 47 đơn vị đã được ban hành thông báo tiến hành thực hiện hoặc đang được xây 
dựng, 17 đơn vị đã hoàn thiện xây dựng, và 215 đơn vị còn lại đang trong quá trình tiến tới thời 
điểm kết thúc gần kề. 
 

Doanh Nghiệp 
Để xử lý các nhu cầu chưa được đáp ứng của các doanh nghiệp, tiểu bang đã xây dựng 
Chương Trình Trợ Cấp và Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ cho các doanh nghiệp nhỏ bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai đối với các chi phí không liên quan đến xây dựng.  
 
Thông qua chương trình này, tiểu bang đã tiến hành tiếp cận mở rộng với cộng đồng doanh 
nghiệp bao gồm: 
 

• Các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và qua đài phát thanh do tiểu bang tài trợ và 
thông cáo báo chí; 
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• Tiếp cận trực tiếp với các phòng thương mại, giáo xứ và các quan chức được bầu 
tại địa phương, Hiệp Hội Thành Phố Louisiana và Trung Tâm Hoạt Động Khẩn Cấp 
của Doanh Nghiệp tại Louisiana; 

• Các sự kiện tiếp cận cộng đồng LA trong Chương Trình Phục Hồi do tiểu bang tài 
trợ; 

• Các trung tâm tiếp nhận do đại diện tiếp nhận trợ cấp tổ chức trên khắp các khu vực 
dịch vụ được chỉ định của họ; 

• Các chiến dịch tiếp thị cá nhân của các đại diện tiếp nhận trợ cấp (bảng quảng cáo, 
quảng cáo trên đài phát thanh, tận nhà, phương tiện truyền thông xã hội, điện thoại); 

• Các cuộc họp do đại diện tiếp nhận trợ cấp tổ chức với các phòng thương mại tại 
những giáo xứ, ngân hàng địa phương, ủy ban phát triển kinh tế và hiệp hội doanh 
nghiệp được chỉ định; 

• Các bài thuyết trình do đại diện tiếp nhận trợ cấp tổ chức tại các hội nghị, ngân hàng 
thương mại và các cuộc họp của tòa thị chính; 

• Phỏng vấn với các đài truyền hình và phát thanh.  
 

Do kết quả của các hoạt động này, những người nộp đơn đủ điều kiện đã được trao khoản trợ 
cấp lên đến $150.000. Cho đến nay chương trình đã hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp nhỏ. 

 

Tóm Tắt về Các Khoản Trợ Cấp của Chương Trình Trợ 
Cấp và Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp 

Tình Trạng Số Tiền 

Người Nộp Đơn xin Khoản Vay 602 

Các khoản vay bị người nộp đơn hủy hoặc 
bị từ chối do không đáp ứng các yêu cầu 
của chương trình hoặc bảo hiểm 

302 

Khoản Vay Được Cấp Kinh Phí Tính Đến 
Nay 

300 

Tổng Giá Trị Được Cấp Kinh Phí Tính 
Đến Nay 

$34.861.266 

 

3. Sửa Đổi Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng trong APA 11 
Phản ánh nhu cầu chuyển đổi do kết quả của các hoạt động tiếp nhận và khoản trợ cấp theo 
chương trình của Chương Trình Phục Hồi, APA 11 đã chuyển các nguồn lực sang các nhu cầu 
chưa được đáp ứng bổ sung ban đầu không được dự đoán trước trong phân tích nhu cầu 
không được đáp ứng của tiểu bang. Cụ thể, APA 11 lưu ý nhu cầu phải mở rộng tính linh hoạt 
đối với người nhận trợ cấp của Chương Trình Phục Hồi đủ điều kiện để nhận thêm nguồn lực 
đối với việc mua khoản bao trả bảo hiểm lũ lụt cần thiết trước khi kết thúc. Hơn nữa, APA 11 
cũng lưu ý các rào cản cụ thể cho các hộ gia đình để hoàn thành việc sửa chữa do không có 
khả năng thanh toán chi phí nhà ở tạm thời trong khi đang tiến hành các sửa chữa. Do đó, APA 
11 cung cấp hỗ trợ cho các nhu cầu chưa được đáp ứng liên quan đến chi phí cho thuê hoặc 
thế chấp đủ điều kiện bổ sung, trong tối đa 20 tháng, đối với các hộ gia đình ở mức hoặc dưới 
120% AMI cũng là hộ gia đình người nộp đơn chủ động trong Chương Trình Phục Hồi. Ngoài 
ra, APA 11 chuyển các nguồn lực sang nhiều chương trình cho thuê, hỗ trợ sở hữu nhà và các 
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chương trình phòng chống vô gia cư, tất cả đều mang lại lợi ích chủ yếu cho dân cư LMI, để ghi 
nhận cả nhu cầu không được đáp ứng đã giảm bớt về nhu cầu phục hồi nhà ở có chủ sở hữu 
và nhu cầu không được đáp ứng đã tăng lên trong các khu vực chương trình nhà ở khác.  
 
Liên quan cụ thể đến APA 12 này, APA 11 lưu ý đến độ chênh lệch đáng kể – và bất ngờ – 
giữa các đơn đăng ký trong Chương Trình Phục Hồi nhận được (43.205 tính đến ngày 31 tháng 
5 năm 2019) và số lượng khoản trợ cấp được cấp (15.434 tính đến ngày 31 tháng 5 năm 
2019). Ngoài ra, APA 11 đã tham chiếu ước tính tại một thời điểm gồm hơn 6.200 người nộp 
đơn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ trợ cấp bổ sung dựa trên phân tích các đơn đăng ký 
Chương Trình Phục Hồi có hỗ trợ Khoản Vay Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai SBA được liệt kê 
là một trùng lặp của phần tính toán trợ cấp ban đầu. 
 

4. Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng Còn Lại 
Với mục đích của APA 12, phân tích này nhấn mạnh cụ thể vào nhu cầu chưa được đáp ứng 
của hộ gia đình do người cư trú sở hữu còn lại cần được phục vụ thông qua Chương Trình 
Phục Hồi Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu Nhà tại Louisiana và $1.163.896.906 hiện được phân bổ cho 
Chương Trình. Như vậy, APA 12 không cung cấp sửa đổi thêm cho nhu cầu nhà ở chưa được 
đáp ứng được mô tả trong APA 11. Do đó, APA 11 vẫn là đánh giá cập nhật nhất về các nhu 
cầu chưa được đáp ứng của tiểu bang liên quan đến hỗ trợ bảo hiểm lũ lụt, nhà ở tạm thời, 
chương trình cho thuê, chương trình nhà ở hỗ trợ lâu dài, các sáng kiến ổn định khu dân cư, và 
các hoạt động phòng chống vô gia cư được cấp kinh phí bằng các nguồn trợ cấp CDBG-DR 
được chỉ định cho các nỗ lực phục hồi các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. 
 
Theo APA 12 này, tiểu bang tin rằng vẫn còn bốn loại nhu cầu chưa được đáp ứng của hộ gia 
đình do người cư trú sở hữu: (1) Các khoản trợ cấp đang chờ quyết định trợ cấp; (2) Các 
khoản trợ cấp có thể là kết quả của việc kháng cáo đang diễn ra; (3) Các khoản trợ cấp được 
cấp hoặc bắt buộc và đang chờ giải ngân; và, (4) Các khoản trợ cấp được điều chỉnh hoặc 
hoàn trả đủ điều kiện tuân theo DRRA. Các loại này được tóm tắt ngắn gọn dưới đây: 
 

Tóm Tắt Các Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng Của 
Người Cư Trú Là Chủ Sở Hữu Nhà 

Loại Số 

Các Khoản Trợ Cấp Đang Chờ Quyết Định 
Trợ Cấp 

24 

Các Khoản Trợ Cấp Có Thể là Kết Quả của 
Việc Kháng Cáo 

8 

Các Khoản Trợ Cấp Được Cấp/Bắt Buộc 
Đang Chờ Giải Ngân 

2.499 

Các Khoản Trợ Cấp Được Điều Chỉnh/Đủ 
Điều Kiện Cho Mỗi DRRA 

6.592 

 
Điều quan trọng cần lưu ý là tiểu bang không lường trước các nhu cầu chưa được đáp ứng của 
hộ gia đình do người cư trú sở hữu ngoài những nhu cầu được nêu ở đây. Để ghi nhận các nỗ 
lực tiếp cận và tham gia mở rộng đề cập ở trên được Chương Trình Phục Hồi sử dụng, tiểu 
bang đã sử dụng hết mọi nỗ lực hợp lý để thu hút các người nộp đơn hộ gia đình do chủ sở 
hữu nhà cư trú đủ điều kiện tham gia chương trình. Do đó, khi trích dẫn những nỗ lực này và 
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khoảng thời gian giữa các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016 đến nay, tiểu bang khẳng định rằng bất 
kỳ nhu cầu của hộ gia đình do người cư trú sở hữu nào khác bắt nguồn từ hai biến cố thiên tai 
song song này có thể được giải quyết hợp lý thông qua RLHP đã được đáp ứng. 
 
Ngoài các nhu cầu chưa được đáp ứng của người cư trú sở hữu nhà này, tiểu bang đã xác 
định hai khu vực chương trình bổ sung liên quan đến nhà ở cho thuê và hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ bị ảnh hưởng bởi DRRA. Những nhu cầu này đặc trưng cho LNLRP và Chương Trình Trợ 
Cấp và Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ. Những nhu cầu này đã được tóm tắt cùng nhau 
dưới đây: 
 

Những Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng Bổ Sung Bị Ảnh Hưởng bởi DRRA 

Loại Số

Chủ Nhà Đủ Điều Kiện Nhận Điều Chỉnh Khoản Trợ Cấp thông qua LNLRP 2

Các Doanh Nghiệp Nhỏ Đủ Điều Kiện nhận Điều Chỉnh Khoản Trợ Cấp 41
 
APA 11 ghi lại nhu cầu ít hơn dự kiến về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Do đó, tương tự như nhu 
cầu của hộ gia đình do người cư trú sở hữu và trích dẫn các nỗ lực của tiểu bang trong việc 
quảng cáo chương trình, tiểu bang khẳng định nhu cầu chưa được đáp ứng về kinh tế cho các 
doanh nghiệp nhỏ đã được đáp ứng trong thời gian chờ phê duyệt APA 12 và giải ngân các 
điều chỉnh khoản trợ cấp DRRA được đề xuất này. 
 
Tuy nhiên, APA 11 cũng lưu ý nhu cầu liên tục để đáp ứng các nhu cầu nhà ở cho thuê sau các 
Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016. Ngoài hai điều chỉnh đang chờ phê duyệt của APA 12, tiểu bang sẽ 
tiếp tục tìm kiếm các con đường để mở rộng tính sẵn có của nhà ở cho thuê giá rẻ trên toàn 
khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Sau khi giải ngân các điều chỉnh khoản trợ cấp DRRA để 
đáp ứng các nhu cầu còn lại của doanh nghiệp nhỏ và chủ sở hữu nhà cư trú, tiểu bang có thể 
kiểm tra việc lên chương trình lại các nguồn lực còn lại theo nhu cầu nhà ở cho thuê giá rẻ. 
 

5. Điều Chỉnh DRRA Khoản Trợ Cấp Được Trao 
Cụ thể đối với 6.592 người nộp đơn là người cư trú sở hữu nhà có thể đủ điều kiện nhận khoản 
trợ cấp được trao được điều chỉnh thông qua RHLP, phân tích này ước tính các khoản trợ cấp 
này là nhu cầu chưa được đáp ứng chưa được công nhận trước đây, được chia nhỏ theo nhóm 
thu nhập dựa trên mức độ ưu tiên của người nộp đơn ở mức hoặc dưới 80% AMI, tiếp theo là 
người nộp đơn từ 80% AMI đến 120% AMI và người nộp đơn vượt quá 120% AMI. Lưu ý, 
không có hướng dẫn chính sách bổ sung nào khác của RHLP – cụ thể là các giới hạn khoản 
trợ cấp nêu ra và yêu cầu đủ điều kiện – sẽ bị ảnh hưởng thông qua APA 12 này hoặc bị ảnh 
hưởng bởi DRRA. Một bản tóm tắt các hướng dẫn chính sách DOB của RHLP bị ảnh hưởng 
bởi DRRA đã được đưa vào bản đệ trình APA 12 này làm Phụ Lục A. 
 

Tóm Tắt Các Điều Chỉnh Khoản Trợ Cấp của RHLP 

Ưu Tiên Số Lượng Gia Tăng Trợ Cấp 

<80%AMI    1.394  $       48.152.948  

80%-120% AMI       971  $       33.809.200  

>120%AMI    4.227  $    155.864.843  

Tổng    6.592  $    237.826.991  
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Ngoài những điều chỉnh này thông qua RHLP, đang chờ phê duyệt APA 12, tiểu bang dự kiến 
sẽ thực hiện hai điều chỉnh đối với các khoản trợ cấp cho chủ nhà thông qua LNLRP. Cả hai 
điều chỉnh sẽ chủ yếu mang lại lợi ích cho dân cư LMI. 
 

Tóm Tắt Các Điều Chỉnh Khoản Trợ Cấp của LNLRP 

Số Gia Tăng Trợ Cấp 

2 $                                                    117.500 
 
Cuối cùng, tiểu bang dự kiến sẽ thực hiện 41 điều chỉnh thông qua Chương Trình Trợ Cấp và 
Cho Vay Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ.  
 

Tóm Tắt Các Khoản Trợ Cấp Tiềm Năng trên mỗi DRRA 

Ưu Tiên Người Nộp Đơn Số Tiền Tiềm Năng

Các doanh nghiệp đáp ứng Mục Tiêu 
Quốc Gia LMI 

29 $1.273.351

Các doanh nghiệp đáp ứng Mục Tiêu 
Quốc Gia về Nhu Cầu Cấp Thiết 

12 $827.029

Tổng 41 $2.100.380

 

Quy Trình Điều Chỉnh Khoản Trợ Cấp của RLHP 
Giai Đoạn I: Các Khoản Vay Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai SBA Bị Từ Chối và 
Không Được Giải Ngân 
DRRA bắt buộc tiểu bang lập tức điều chỉnh các tính toán khoản trợ cấp cho các hộ gia đình, 
bất kể thu nhập, trong các tình huống số tiền cho vay được phê duyệt Khắc Phục Hậu Quả 
Thiên Tai SBA bị từ chối (không có thỏa thuận ủy quyền cho vay đã ký) và không được giải 
ngân (thỏa thuận ủy quyền cho vay đã ký, nhưng không rút kinh phí) được bao gồm là DOB. Do 
đó, đối với các dân cư đủ điều kiện này, Chương Trình Phục Hồi sẽ lập tức sửa đổi các hướng 
dẫn DOB, cập nhật các tính toán khoản trợ cấp được trao của chủ sở hữu nhà và giải ngân 
tiền, bất kể APA 12 này.  Ước tính có 1.168 chủ sở hữu nhà hiện có số tiền cho vay SBA được 
tính là DOB không bao giờ giải ngân từ SBA vì khoản vay đã bị từ chối (863) hoặc khoản vay, 
mặc dù được chấp nhận, không có số tiền được giải ngân (305).   
 

Cư Dân Không Nhận Được Giải Ngân SBA 

Ưu Tiên Số Lượng Gia Tăng Trợ Cấp

<80%AMI       172  $         5.744.232  

80%-120% AMI       198  $         6.413.567  

>120%AMI       798  $       26.502.908  

Tổng    1.168  $       38.660.707  

 
Ngoài ra, có một số chủ sở hữu nhà đã chọn giải ngân một phần khoản vay SBA đã được phê 
duyệt của họ. Đối với dân cư này, các điều chỉnh khoản trợ cấp trước APA 12 sẽ chỉ tính phần 
giải ngân là DOB, làm tăng hiệu quả các khoản trợ cấp này. Có khoảng 11 hộ gia đình dự kiến 
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sẽ nhận được tiền bổ sung do điều chỉnh này.  
 

Dân Cư Thanh Toán Một Phần của SBA (Gia Tăng Trợ Cấp) 

Ưu Tiên Số Lượng Số Tiền 

<80%AMI                      2  $             59.864  

80%-120% AMI                      2  $             48.239  

>120%AMI                      7  $          112.770  

Tổng                   11  $          220.873  

 
Đối với các dân cư Giai Đoạn I với các khoản vay SBA bị từ chối và chưa được giải ngân, vì 
tiền chưa bao giờ nhận được từ SBA, nên SBA sẽ không phải là một bên để giải ngân liên quan 
đến các điều chỉnh khoản trợ cấp này. Việc nhận các khoản tiền này được quy định khi chủ sở 
hữu nhà đồng ý hủy bỏ các phần chưa được giải ngân của các khoản vay SBA đã được phê 
duyệt của họ. Chương Trình Phục Hồi sẽ đưa ra thông báo cho SBA về các điều chỉnh khoản 
trợ cấp này theo các chính sách và quy trình của Chương Trình Phục Hồi hiện tại và các quy 
trình hiện có trong chương trình Phục Hồi. Việc giải ngân các khoản tiền trợ cấp bổ sung liên 
quan đến các điều chỉnh này đối với các khoản vay SBA bị từ chối và không được giải ngân sẽ 
tuân theo các chính sách và thủ tục của chương trình Phục Hồi hiện tại yêu cầu các thỏa thuận 
cấp phép và thế quyền được thực hiện và dựa trên việc kiểm tra mức độ công việc được thực 
hiện. Cuối cùng, bất kỳ chủ sở hữu nhà nào chưa nhận khoản trợ cấp được trao trong Chương 
Trình Phục Hồi của họ sẽ nhận được một tính toán trợ cấp được điều chỉnh dựa trên DRRA. 
 
Về Giai Đoạn I, phương pháp đề cập ở trên đòi hỏi phải thay đổi cách tính khoản trợ cấp theo 
các kế hoạch hành động và chính sách cũng như thủ tục trước đây quản lý Chương Trình. Do 
đó, Giai Đoạn I được nêu ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và dự kiến sẽ được 
tiến hành trước khi phê duyệt APA 12 này. 
  

Giai Đoạn II: Các Điều Chỉnh Khoản Cho Vay của SBA Đã Giải Ngân 
Trong khi chờ phê duyệt APA 12 này, các điều chỉnh khoản trợ cấp tiếp theo sẽ được thực hiện 
thông qua Chương Trình Phục Hồi cho chủ sở hữu nhà đã nhận được tiền từ SBA (đã giải 
ngân) hiện đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý trợ cấp của Chương Trình Phục Hồi 
dưới dạng DOB. Hướng dẫn DRRA cho phép Chương Trình gỡ bỏ các Khoản Vay Khắc Phục 
Hậu Quả Thiên Tai dưới dạng kinh phí DOB được giải ngân thông qua SBA cho tất cả người 
dân là chủ sở hữu nhà có thu nhập thấp hơn hoặc bằng 120% AMI. Chương Trình trước hết sẽ 
ưu tiên dân cư chủ sở hữu nhà LMI để điều chỉnh khoản trợ cấp. Chương Trình đã xác định 
ước tính 1.138 hộ gia đình đủ điều kiện nhận khoảng $42.480.893 để điều chỉnh khoản trợ cấp. 
Trong trường hợp kiểm tra đã được hoàn thành thông qua chương trình Phục Hồi xác nhận 
công việc đã hoàn thành và do các khoản giải ngân của SBA, chi phiếu hai bên sẽ được phát 
hành và phải trả cho cả chủ sở hữu nhà lẫn SBA. Tiểu bang dự đoán quá trình giải ngân tiền 
của chương trình Phục Hồi bổ sung cho dân cư LMI đủ điều kiện sẽ mất dưới 30 ngày sau khi 
APA 12 được phê duyệt. Đối với các dân cư chưa hoàn thành việc kiểm tra, lịch trình này có 
thể được gia hạn. 
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Điều Chỉnh LMI Giai Đoạn II (LMI) 

Loại Số Lượng Số Tiền 

Dân Cư Thanh Toán Một Phần của SBA (Bồi hoàn cho SBA)                   6   $          321.790 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Gia Tăng Trợ Cấp)               544   $       8.858.421 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Bồi hoàn cho SBA)            1.132   $    33.300.682 

Tổng  $    42.480.893 

 
Sau khi điều chỉnh dân cư LMI, Chương Trình sẽ bắt đầu tính toán lại và điều chỉnh khoản trợ 
cấp cho dân cư là chủ sở hữu nhà với thu nhập từ 80% đến 120% AMI. Chương Trình đã xác 
định được khoảng 725 hộ gia đình trong nhóm thu nhập thứ hai này đủ điều kiện nhận khoảng 
$27.389.800 để điều chỉnh khoản trợ cấp. Giống như phương pháp được mô tả ở trên và áp 
dụng cho dân cư LMI, trong trường hợp kiểm tra đã được thực hiện thông qua chương trình 
Phục Hồi xác nhận công việc đã hoàn thành và do các khoản giải ngân của SBA, chi phiếu hai 
bên sẽ được phát hành và phải trả cho cả chủ sở hữu nhà lẫn SBA. 
 

Điều Chỉnh LMI Giai Đoạn II (80%-120% AMI) 

Loại Số Lượng Số Tiền 

Dân Cư Thanh Toán Một Phần của SBA (Bồi hoàn cho SBA)                   3   $          125.500 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Gia Tăng Trợ Cấp)               367   $       5.916.248 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Bồi hoàn cho SBA)               722   $    21.348.052 

Tổng  $    27.389.800 

 
Cuối cùng, sau khi điều chỉnh khoản trợ cấp đã được tính toán và tiền đã được giải ngân cho 
những người tham gia chương trình Phục Hồi đủ điều kiện trong LMI và 80%-120% nhóm dân 
cư AMI, Chương Trình sẽ thực hiện theo các bước tương tự được đề xuất ở trên cho dân cư 
có thu nhập hộ gia đình vượt quá 120% AMI. Ngoài ra, theo hướng dẫn của DRRA, các dân cư 
này sẽ phải tuân theo các tiêu chí về tình trạng khó khăn được đề xuất, như được nêu dưới đây 
và tuân theo phê duyệt của HUD. Theo phê duyệt tiêu chí về tình trạng khó khăn, Chương 
Trình đã xác định tối đa 3.422 hộ gia đình trong nhóm thu nhập ưu tiên thứ ba này đủ điều kiện 
nhận khoảng $129.074.719 để điều chỉnh khoản trợ cấp, nếu những điều chỉnh đó được giải 
ngân trên cơ sở đồng đô la. 
 

Điều Chỉnh LMI Giai Đoạn II (>120% AMI) 

Loại Số Lượng Số Tiền 

Dân Cư Thanh Toán Một Phần của SBA (Bồi hoàn cho SBA)                   12   $         469.333 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Gia Tăng Trợ Cấp)             1.507   $    23.613.028 

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA (Bồi hoàn cho SBA)             3.253   $  104.992.358 

Tổng  $  129.074.719 

 
Tuy nhiên, để duy trì yêu cầu của trợ cấp rằng 55% tổng nguồn lực có lợi cho dân cư LMI, APA 
12 này đề xuất giải ngân tiền cho dân cư có thu nhập vượt quá 120% AMI bằng số nhân 0,50. 
Do đó, các điều chỉnh khoản trợ cấp tiềm năng cho nhóm thu nhập ưu tiên thứ ba này có khả 
năng thay đổi theo các mục sau: 



20 
 
 
 

 
 

Điều Chỉnh LMI Giai Đoạn II (>120% AMI - có số nhân 0,5) 

Loại 
Số 

Lượng
Tổng Số Tiền 

Cho Vay 
Tổng Số Tiền Được 

Sửa Đổi 

Dân Cư Thanh Toán Một Phần của SBA 
(Bồi hoàn cho SBA) 

 
12  $          469.333  $        234.667  

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA  
(Gia Tăng Trợ Cấp)    1.507  $     23.613.028  $   11.806.514  

Dân Cư Thanh Toán 100% của SBA  
(Bồi hoàn cho SBA)    3.253  $   104.992.358  $   52.496.179  

Tổng  $  129.074.719   $   64.537.360  

 
Phụ thuộc vào tỷ lệ người nộp đơn có thu nhập vượt quá 120% AMI, đồng thời cũng đáp ứng 
một hoặc nhiều tiêu chí về tình trạng khó khăn được phê duyệt, tiểu bang có quyền điều chỉnh 
số nhân này cho phù hợp nếu có thể làm như vậy và vẫn nằm trong các thông số trợ cấp LMI 
tổng thể được yêu cầu.  
 
Tất cả các điều chỉnh khoản trợ cấp được tính là kết quả của các thay đổi phương pháp DOB 
được quy định trong DRRA hiện có sẵn để giải ngân với ngân sách chương trình hiện có. Như 
vậy, không có thay đổi nào đối với ngân sách chương trình hiện tại được đề xuất thông qua 
APA 12 này. Ngoài ra, các chi tiết liên quan đến các hoạt động trong chương trình của Chương 
Trình Phục Hồi và các yêu cầu lưu trữ hồ sơ được nêu rõ hơn trong các chính sách và quy 
trình của Chương Trình.  
 

Các Tiêu Chí về Tình Trạng Khó Khăn cho Dân Cư là Chủ Sở Hữu Nhà với Thu Nhập 
Vượt Quá 120% AMI 
Tiểu bang đề xuất các tiêu chí về tình trạng khó khăn dưới đây đại diện cho các tình huống có 
thể vừa cần thiết vừa hợp lý để cung cấp cho các hộ gia đình hỗ trợ CDBG-DR có thu nhập 
vượt quá 120% AMI đã rút kinh phí SBA: 
 
• Tình trạng khó khăn bởi gánh nặng chi phí nhà ở. Các cá nhân dành hơn 30% tổng thu 

nhập hàng tháng của họ cho chi phí nhà ở được dự kiến sẽ gặp tình trạng khó khăn trong 
việc khắc phục do có nguồn tài chính hạn chế; 

• Tình trạng khó khăn bởi hoàn trả khoản vay của SBA. Các cá nhân dành hơn 15% thu 
nhập tùy ý hàng tháng của họ để hoàn trả khoản vay SBA dự kiến sẽ gặp tình trạng khó 
khăn trong việc khắc phục do có nguồn tài chính hạn chế;  

• Tình trạng khó khăn bởi tuổi cao. Các cá nhân cao tuổi và đã nghỉ hưu hoặc dự kiến 
nghỉ hưu trong thời gian hoàn trả khoản vay của SBA. Thu nhập giảm hoặc thu nhập dự 
kiến giảm đi kèm với nghỉ hưu có thể gây ra tình trạng khó khăn trong thời gian hoàn trả 
khoản vay; 

• Tình trạng khó khăn bởi chi phí chăm sóc người phụ thuộc. Chủ sở hữu nhà chịu 
trách nhiệm chăm sóc cho cha mẹ, con cái, cháu chắt và những người phụ thuộc khác cần 
phải cân nhắc các cam kết tài chính dài hạn khi dự tính phát sinh nợ bổ sung. Nợ bổ sung 
sẽ tạo gánh nặng và giới hạn các nguồn lực cần thiết cần cung cấp cho người phụ thuộc; 

• Tình trạng khó khăn bởi người làm công ăn lương bị bệnh nặng và/hoặc tử vong. 
Các hộ gia đình đã trải qua việc người làm công ăn lương trong nhà bị bệnh nặng hoặc tử 
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vong được dự kiến sẽ gặp tình trạng khó khăn trong việc trả các khoản vay SBA và hoàn 
thành việc khắc phục; 

• Tình trạng khó khăn bởi các chi phí liên quan đến giáo dục đại học cho bản thân 
hoặc người phụ thuộc. Học phí và chi phí sinh hoạt cho người phụ thuộc học đại học tạo 
nhu cầu tài chính đáng kể cho chủ sở hữu nhà. Các nguồn lực hộ gia đình bị sử dụng quá 
mức để đáp ứng các chi phí liên quan đến giáo dục và chủ sở hữu nhà có thể không có đủ 
dòng tiền hàng tháng để hỗ trợ thêm một tín phiếu; 

• Tình trạng khó khăn bởi mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Mất thu nhập hoặc công 
việc sau biến cố thiên tai đủ tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả khoản 
vay; 

• Tình trạng khó khăn bởi chi phí liên quan đến khuyết tật và/hoặc nhu cầu đặc biệt. 
Các chi phí bổ sung liên quan đến sơ tán, tái định cư và xây dựng lại cho một hộ gia đình 
có nhu cầu đặc biệt/khuyết tật đặt gánh nặng gia tăng lên các nguồn tài chính mà lẽ ra có 
thể được đóng góp cho việc khắc phục; 

• Tình trạng khó khăn bởi cạn kiệt tài khoản hưu trí. Các hộ gia đình rút kinh phí từ (các) 
tài khoản hưu trí của họ sau thiên tai đủ tiêu chuẩn được dự kiến sẽ gặp tình trạng khó 
khăn trong thời gian hoàn trả khoản vay SBA của họ do mất thu nhập hưu trí trong tương 
lai. 

 
Có thể thêm hoặc xem xét tiêu chí bổ sung trên cơ sở từng trường hợp. Nếu tình huống này 
phát sinh, tiểu bang sẽ tham khảo ý kiến của các đại diện HUD thích hợp để được hướng dẫn 
trước khi tính toán bất kỳ điều chỉnh khoản trợ cấp nào. 
 
Ngưỡng Đủ Tiêu Chuẩn  
Nếu chủ sở hữu nhà cho biết họ rơi vào một hoặc nhiều loại tình trạng khó khăn được liệt kê ở 
trên, Chương Trình sẽ phân tích tài liệu được cung cấp bởi người nộp đơn để đảm bảo giải 
ngân bổ sung là cần thiết và hợp lý. Chương Trình đề xuất các ngưỡng sau cho mỗi người đủ 
tiêu chuẩn: 
  
Người Đủ Tiêu 
Chuẩn 

Ngưỡng và Phương Pháp Xác Định 

Chi Phí Nhà Ở Phải 
Chịu Gánh Nặng 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn chi hơn 30% tổng thu nhập 
hộ gia đình cho chi phí nhà ở. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hoàn thành bảng tính ngân sách hộ gia đình với tài liệu về (các) khoản 
thanh toán nhà ở. 

 

Gánh Nặng Hoàn 
Trả Khoản Vay của 
SBA 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn chi hơn 15% thu nhập tùy ý 
(theo quy định của Sở Giáo Dục Hoa Kỳ) cho việc hoàn trả khoản vay 
SBA. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hoàn thành bảng tính ngân sách hộ gia đình với các tài liệu về chi phí 
nhà ở. 
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Tuổi của người nộp 
đơn hoặc người 
đồng nộp đơn 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn 50 tuổi trở lên tại thời điểm 
lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định: 

ID chính phủ của người nộp đơn và/hoặc người đồng nộp đơn được 
thu thập trong khi nộp đơn. 

Người phụ thuộc 
trong nhà 

Ngưỡng: 

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có người phụ thuộc 
(người vị thành niên hoặc người lớn) trong hộ gia đình của họ. 

Phương Pháp Xác Định: 

Đánh giá người phụ thuộc được liệt kê trên tờ khai thuế của người nộp 
đơn/đồng nộp đơn. 

Người Làm Công 
Ăn Lương bị Bệnh 
Nặng và/hoặc Tử 
Vong 

Ngưỡng: 

Người làm công ăn lương trong hộ gia đình nộp đơn bị bệnh nghiêm 
trọng hoặc tử vong sau biến cố lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hồ sơ y tế và/hoặc giấy chứng tử. 

Người phụ thuộc 
học đại học 

Ngưỡng: 

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có người phụ thuộc 
(người vị thành niên hoặc người lớn) trong gia đình đang học đại học. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hồ sơ học phí và tờ khai thuế phản ánh người phụ thuộc. 

Mất việc hoặc giảm 
thu nhập sau biến 
cố lũ lụt 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải mất việc hoặc bị giảm 
thù lao sau lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định:  

Thông báo chấm dứt việc làm, hết thời gian làm việc, cuống lương 
hoặc lịch sử việc làm. 

Thành viên trong 
hộ gia đình bị 
khuyết tật/có nhu 
cầu đặc biệt 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có một thành viên trong 
hộ gia đình bị khuyết tật. 

Phương Pháp Xác Định: 

Việc xác minh thành viên hộ gia đình khuyết tật sẽ được tiến hành như 
một phần của sàng lọc đủ điều kiện cho chương trình. 
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Suy Giảm Tiết 
Kiệm Hưu Trí 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải rút kinh phí dưới dạng 
phân bổ sớm từ tài khoản hưu trí (IRA, 401k, 403b, v.v.) sau biến cố lũ 
lụt có thể áp dụng. 

Phương Pháp Xác Định: 

Báo cáo từ tài khoản hưu trí cho thấy phân bổ kinh phí sớm. 

 

Cập Nhật Trợ Cấp LMI 
Theo 84 FR 28836, những bên hưởng trợ cấp phải cung cấp bản cập nhật cho các dự báo lợi 
ích trợ cấp tổng thể của họ để đảm bảo ít nhất 55% nguồn lực sẽ có lợi cho dân cư LMI đối với 
các tính toán DOB được điều chỉnh cho phép bởi DRRA. Trong khi chờ phê duyệt APA 12 này, 
Tiểu Bang Louisiana vẫn dự kiến đáp ứng yêu cầu này.  
 
 
 
 

Phân Tích Trợ Cấp Tổng Thể Đang Chờ Phê Duyệt APA 12 

Loại Chương Trình Tổng Phân Bổ Trợ Cấp LMI Dự Kiến % Trợ Cấp LMI

Chương Trình Nhà Ở  $    1.445.927.320  $        854.625.826  59,11%

Chương Trình Kinh Doanh & Nông Nghiệp  $         61.400.000  $          44.016.000  71,69%

Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng  $       115.000.000  $                           -  0,00%

Chương Trình Người Ứng Phó Đầu Tiên  $           8.000.000  $            2.000.000  25,00%

Lập kế Hoạch/Quản Trị  $         78.079.680  Không áp dụng  Không áp dụng 

Tổng  1.708.407.000  $        900.641.826  55,24%

Làm Rõ APA 11 
HUD đã phê duyệt APA 11 của tiểu bang vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Là một phần của APA 
11, RLHP đã được sửa đổi để bao gồm Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời. Chương trình 
này nhằm cung cấp hỗ trợ thế chấp tạm thời trong tối đa 20 tháng cho những người nộp đơn 
RLHP đủ điều kiện di dời khỏi nhà của họ có thu nhập hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 120% 
AMI. Hỗ trợ này dành cho những chủ sở hữu nhà đang tích cực làm việc thông qua RLHP và 
hiện đang phát sinh thêm chi phí thế chấp và/hoặc tiền thuê ngoài chi phí thế chấp liên quan 
đến bất động sản bị thiệt hại của họ và được thiết lập trước các Trận Lũ Lụt Lớn năm 2016.    
 
Hỗ trợ thế chấp tạm thời có thể được cung cấp cho đến khi hoàn tất hoạt động sửa chữa 
và/hoặc xây dựng lại ngôi nhà bị thiệt hại của người nộp đơn, trong tối đa là 20 tháng. Hỗ trợ 
thế chấp được giới hạn ở các hộ gia đình hiện đang phải di dời khỏi ngôi nhà bị lũ lụt và đang 
trả thêm một khoản thanh toán nhà ở. Hỗ trợ được giới hạn ở mức thấp hơn của khoản thanh 
toán hàng tháng thực tế cho một công ty thế chấp hoặc số tiền thuê nhà hợp lý trên thị trường 
của một khu vực nhất định, dựa trên quy mô hộ gia đình và phòng ngủ của công trình bị hư hại. 
Mặc dù việc cấp kinh phí này không dành cho hỗ trợ tiền thuê nhà, nhưng để duy trì tính thống 
nhất của quy trình và số tiền cấp kinh phí, chương trình sẽ tuân theo quy trình tính trợ cấp cho 
hỗ trợ thế chấp để phản ánh quy trình chuẩn trong việc tính hỗ trợ cho thuê. Hỗ trợ thế chấp 
được quy cho các ngôi nhà trong khu vực có nguy cơ lũ lụt đặc biệt sẽ yêu cầu chủ sở hữu nhà 
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duy trì bảo hiểm lũ lụt cho đơn vị nhà ở đó vĩnh viễn. Đối với những người nộp đơn đủ điều kiện 
nhận hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng, khoản trợ cấp được giới hạn ở mức thấp hơn chi phí 
thực tế của tiền thuê thêm hoặc số tiền thuê nhà hợp lý trên thị trường trong một khu vực nhất 
định, dựa trên quy mô hộ gia đình và phòng ngủ của nhà ở tạm thời.   
 
Nhiều chủ sở hữu nhà đủ điều kiện nhận hỗ trợ này đã được trả thêm tiền thế chấp hoặc tiền 
thuê nhà do nơi cư trú chính của họ vẫn không thể ở được kể từ các Trận Lũ Lụt Lớn năm 
2016. RLHP yêu cầu chủ sở hữu nhà gửi ký quỹ tất cả số tiền DOB (Giải Pháp 1) hoặc hoàn 
thành sửa chữa với số tiền DOB do chủ sở hữu nhà chi trả trong Giải Pháp 2. Do dân cư chủ 
sở hữu nhà này chịu chi phí nhà ở trùng lặp, nên việc sửa chữa của họ đã bị trì hoãn do không 
thể nhận khoản trợ cấp và tiếp cận với các khoản trợ cấp RLHP của họ vì họ không thể đáp 
ứng yêu cầu trách nhiệm ký kinh phí hoặc chủ sở hữu nhà của họ. Là một phần của chương 
trình hỗ trợ thế chấp tạm thời, chính sách chương trình và thỏa thuận tài trợ yêu cầu chủ sở 
hữu nhà sử dụng tất cả các khoản trợ cấp để đáp ứng yêu cầu trách nhiệm ký kinh phí hoặc 
chủ sở hữu nhà của họ. Hơn nữa, số tiền trợ cấp hỗ trợ thế chấp tạm thời sẽ được giới hạn ở 
mức DOB. Bằng cách áp dụng hỗ trợ hồi tố để hoàn trả cho các chủ sở hữu nhà này các khoản 
thanh toán đã được thực hiện và yêu cầu như một phần hỗ trợ mà chủ sở hữu nhà ký kinh phí 
các khoản tiền được trợ cấp này hoặc đưa chúng vào dự án cải tạo nhà của họ, điều này sẽ 
cho phép chủ sở hữu nhà tiếp cận nhanh hơn với số tiền khoản trợ cấp được trao RLHP của 
họ. Điều này cũng sẽ cho phép chủ sở hữu nhà hoàn thành dự án của họ sớm hơn nếu hỗ trợ 
thế chấp chỉ được tính toán trong tương lai. 
 
Bằng cách thay đổi chương trình hỗ trợ thế chấp tạm thời, sẽ không có người hưởng lợi 
mới. Dân cư đủ điều kiện sẽ vẫn là những người có công trình bị hư hại từ các Trận Lũ Lụt Lớn 
năm 2016, những người có thu nhập hộ gia đình thấp hơn hoặc bằng 120% AMI, và đã trả tiền 
thế chấp trùng lặp hoặc thế chấp và cho thuê do bất động sản của họ bị hư hại và không thể ở 
được. Số tiền trợ cấp cũng sẽ giống như được nêu trong các điều khoản đã nêu ở trên để tính 
toán. Hơn nữa, hỗ trợ được giới hạn ở số tiền DOB cho khoản trợ cấp RLHP cơ bản. Do đó, 
tiểu bang thực hiện làm rõ này cho ngôn ngữ chương trình hỗ trợ thế chấp tạm thời được phê 
duyệt trong APA 11 để áp dụng tương tự cho các khoản thanh toán thế chấp hồi tố lên đến số 
tiền DOB của chủ sở hữu nhà.   

Ý Kiến Công Chúng 
APA 12 này được coi là có tính chất quan trọng dựa trên các thông số được nêu trong 84 FR 
28836 để đáp ứng Đạo Luật Cải Cách Khắc Phục Thiên Tai năm 2018 (DRRA). Thời gian thu 
thập ý kiến công chúng chính thức đối với sửa đổi bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2019 đến 5 
giờ chiều ngày 6 tháng 8 năm 2019. Các công dân và tổ chức có thể góp ý về bản sửa đổi này 
thông qua: 
 

• Trang web của OCD, http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx; 
• Gửi email cho họ theo địa chỉ  ocd@la.gov; 
• Gửi thư cho Office of Community Development (Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng), 

P.O. Box 94095, 70804-9095, Attn: Janice Lovett; hoặc 
• Gửi fax cho họ qua Janice Lovett theo số (225) 219-9605. 

 
Kế hoạch này sẵn có bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha để tiếp cận với các công dân có 
trình độ tiếng Anh hạn chế ở những vùng bị ảnh hưởng. Các công dân bị khuyết tật hoặc 
những người cần hỗ trợ kỹ thuật khác có thể liên hệ với văn phòng OCD để được hỗ trợ thông 
qua các phương pháp được liệt kê phía trên.



Phụ Lục A: Trích Xuất Chính Sách Phục Hồi Chủ Sở Hữu Nhà LA Hiện Tại V7.0—Phần Trùng 
Lặp Trợ Cấp 

25 
 

j.   Tính Toán Trùng Lặp Trợ Cấp 
Sau đây là các nguồn hỗ trợ kinh phí được cung cấp cho thiệt hại và tổn thất về kết cấu 
được xem là trùng lặp trợ cấp và theo luật pháp liên bang phải được khấu trừ từ khoản tiền 
hỗ trợ trợ cấp: 

1. FEMA 

a. Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA (FEMA IA) 

Định Nghĩa: Có thể cung cấp hỗ trợ FEMA IA để sửa chữa nhà ở. Trong trường 
hợp người nộp đơn đã nhận được hỗ trợ để sửa chữa nhà ở, số tiền đó sẽ được 
xem là số tiền trùng lặp trợ cấp theo Chương Trình này.  

 
Xác minh: FEMA IA sẽ được quyết định và xác minh bởi RLHP thông qua cơ sở dữ 
liệu NEMIS của FEMA. Nếu RLHP không thể xác minh số tiền FEMA IA thông qua 
cơ sở dữ liệu NEMIS của FEMA, RLHP sẽ sử dụng số tiền thanh toán do người nộp 
đơn cung cấp tại thời điểm nộp đơn.  Nếu người nộp đơn có thể cung cấp tài liệu 
chứng minh rằng số tiền FEMA IA do cơ sở dữ liệu NEMIS của FEMA cung cấp bao 
gồm số tiền không được thanh toán để bù đắp tổn thất về kết cấu, RLHP sẽ sử dụng 
tài liệu do người nộp đơn cung cấp để điều chỉnh số tiền thanh toán của FEMA IA.  
Tài liệu do người nộp đơn cung cấp phải đến từ FEMA. 

 
b. Bảo Hiểm của Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia của FEMA (NFIP) 

Định Nghĩa: Khoản thanh toán cho tổn thất đối với nơi cư ngụ theo các chính sách 
bảo hiểm NFIP được khấu trừ từ khoản trợ cấp mà người nộp đơn đủ điều kiện 
nhận. Những khoản thanh toán cho tài sản trong nhà hoặc các chi phí khác không 
được khấu trừ từ khoản hỗ trợ kinh phí của người nộp đơn.  
 
Xác minh: Chương Trình sẽ thu thập thông tin thanh toán bảo hiểm lũ lụt từ người 
nộp đơn thông qua quy trình đăng ký. Ngoài ra, Chương Trình sẽ làm việc trực tiếp 
với NFIP để xác minh thông tin do người nộp đơn cung cấp.  
 
Ngoại lệ: Khoản tiền bảo hiểm được thực hiện bởi một công ty thế chấp như một 
khoản thanh toán thế chấp bắt buộc sẽ không được tính là trùng lặp trợ cấp miễn là 
tài liệu từ công ty thế chấp chứng minh việc chi trả là không tự nguyện. Người nộp 
đơn sẽ cần cung cấp một lá thư từ người cho vay trên tiêu đề thư của công ty nêu 
rằng khoản thanh toán thế chấp đã được thanh toán bắt buộc hoặc không tự nguyện 
trực tiếp từ công ty bảo hiểm cho người cho vay.  
 

2. SBA 

Vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, HUD đã ban hành hướng dẫn cập nhật liên quan đến 
các khoản vay của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) dưới hình thức trùng 
lặp trợ cấp. Trùng lặp trợ cấp SBA được xác định dưới đây theo FR-6169-N-01. Nếu 
bạn muốn xem định nghĩa ban đầu về trùng lặp trợ cấp của SBA, vui lòng xem các 
phiên bản trước của hướng dẫn RLHP được công bố. 
Định Nghĩa: Luật liên bang yêu cầu các khoản vay SBA để sửa chữa nhà ở bị hư hại 
phải được tính là một trùng lặp trợ cấp chỉ trong những trường hợp hạn chế. Khoản vay 
được SBA phê duyệt để sửa chữa nhà ở bị hư hại sẽ được tính là một trùng lặp trợ cấp, 
ngoại trừ trong các trường hợp sau:  

• Khoản Vay SBA đã Từ Chối. Số tiền cho vay đã từ chối là số tiền cho vay được 
người cho vay chấp thuận hoặc cung cấp để đáp ứng đơn xin cho vay, nhưng đã bị 
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người nộp đơn từ chối, có nghĩa là người nộp đơn chưa bao giờ ký vào các tài liệu 
cho vay để nhận được khoản tiền cho vay. Nếu người nộp đơn được chấp thuận 
cho vay nhưng không thực hiện hợp đồng cho vay, số tiền cho vay sẽ không được 
coi là một trùng lặp trợ cấp. 

• Khoản Vay SBA đã Hủy Bỏ. Các khoản vay bị hủy bỏ là các khoản vay (hoặc một 
phần các khoản vay) ban đầu được chấp nhận, nhưng vì nhiều lý do, tất cả hoặc 
một phần của khoản vay đã không được giải ngân và không còn được cung cấp cho 
người nộp đơn. Số tiền cho vay bị hủy bỏ là số tiền không còn được cung cấp nữa. 

 Nếu người nộp đơn hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay SBA liên quan đến việc 
sửa chữa nhà ở, chỉ số tiền cho vay được chấp nhận sẽ được coi là một trùng lặp 
trợ cấp. Số tiền cho vay chưa được giải ngân sẽ không được coi là DOB. Người nộp 
đơn không được yêu cầu rút tiền tiếp từ phần khoản vay chưa được giải ngân. 
RLHP sẽ tính toán lại các khoản trợ cấp cho tất cả các ứng viên trước khi hoàn tất 
đã từ chối khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay. Những người 
đăng ký Sau Hoàn Tất đã từ chối khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần 
khoản vay sẽ được ghi có theo số tiền phần khoản vay SBA chưa được giải ngân 
được tính trong khoản trợ cấp được trao dưới dạng DOB.  
Tất cả các điều khoản và điều kiện của RLHP phải được đáp ứng trước khi ban 
hành khoản hoàn trả cho phần khoản vay chưa được giải ngân. Chẳng hạn, những 
người đăng ký Giải Pháp 2 phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng đầy đủ trách nhiệm 
của chủ sở hữu nhà trước khi nhận được tiền hoàn trả cho SBA DOB. Ngoài ra, 
bằng chứng về bảo hiểm lũ lụt đầy đủ phải được cung cấp cho Chương Trình theo 
hướng dẫn của RLHP.  
Các hướng dẫn của HUD yêu cầu Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động (APA) để giải 
quyết việc hoàn trả bất kỳ khoản tiền SBA nào đã giải ngân và cũng cho phép thực 
hiện thủ tục xác định tình trạng khó khăn cho bất kỳ ai có trên 120% AMI. Các quy 
tắc liên quan đến những người dân đó đang chờ APA và sẽ được xác định trong 
một công bố trong tương lai.  
Xác minh: RLHP sẽ thu thập thông tin SBA do người nộp đơn cung cấp thông qua 
quy trình nộp đơn. Ngoài ra, RLHP sẽ lấy một nguồn cấp dữ liệu do SBA cung cấp 
để xác minh tất cả các khoản tiền được phê duyệt cho các khoản vay SBA. Chương 
Trình sẽ thu thập thông tin cụ thể từ SBA để phân chia số tiền vay của SBA đã được 
phê duyệt thành các loại hình hỗ trợ khác nhau (ví dụ: bất động sản, tài sản cá 
nhân, xe cộ, v.v.). Bất kỳ số tiền nào được giải ngân cho sửa chữa bất động sản từ 
SBA đều được coi là một trùng lặp trợ cấp và được tính vào phần tính toán khoản 
trợ cấp. {Đang chờ các sửa đổi trong tương lai cho chính sách này như đề cập ở 
trên trong phần này}  

 
3. Bảo hiểm tư nhân 

Định Nghĩa: Tất cả các bảo hiểm tài sản hoặc tai nạn, bao gồm lũ lụt, các khoản 
quyết toán cho mất mát nơi cư ngụ đều được khấu trừ từ khoản trợ cấp tài trợ kinh 
phí của người nộp đơn. Khoản thanh toán bảo hiểm cá nhân đối với nội dung hoặc 
các khoản chi khác không được khấu trừ từ khoản trợ cấp tài trợ kinh phí của người 
nộp đơn.  
 
Xác minh: Những khoản tiền thu được của bảo hiểm ban đầu được xác định bởi RLHP 
thông qua thông tin do người nộp đơn cung cấp.  Người nộp đơn vào chương trình sẽ 
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cho phép Chương Trình liên hệ với các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân bên thứ ba để 
xác minh thông tin do những người nộp đơn cung cấp trong đơn của họ. Việc xác minh 
lại bên thứ ba chỉ xảy ra nếu người nộp đơn tự chứng minh yêu cầu bồi thường đã 
được nộp và người nộp đơn không thể cung cấp bản tóm tắt yêu cầu bồi thường. 
 
Ngoại lệ: Khoản tiền bảo hiểm được thực hiện bởi một công ty thế chấp như là một 
khoản thanh toán thế chấp bắt buộc sẽ không được tính là một trùng lặp trợ cấp miễn là 
người nộp đơn cung cấp đầy đủ tài liệu. Người nộp đơn sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ 
chứng minh việc thanh toán thế chấp là không tự nguyện và RLHP sẽ cố gắng xác minh 
thông tin này với công ty thế chấp của người nộp đơn. Khoản thanh toán thế chấp tự 
nguyện sử dụng số tiền bảo hiểm là một trùng lặp trợ cấp sẽ được tính trong phần tính 
toán khoản trợ cấp của người nộp đơn. 
 
4. Tài Trợ Khác  

Tài trợ đã nhận được cho cùng một mục đích của khoản trợ cấp RLHP như tài trợ do 
một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp để hỗ trợ người nộp đơn xây dựng lại nhà của họ 
phải được người nộp đơn báo cáo thông qua quy trình nộp đơn và phải được Chương 
Trình hạch toán và xác minh. Ngoài ra, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến các nguồn trợ 
cấp trùng lặp khác sẽ được người nộp đơn cung cấp và được xác minh và áp dụng như 
trùng lặp trợ cấp của Chương Trình này.  
 
5. Tính Toán Khoản Trợ Cấp  

Người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi Một Biến Cố Lũ Lụt (Vào tháng 3 năm 2016 hoặc 
tháng 8 năm 2016). Công thức dưới đây là cách Chương Trình sẽ tính toán một khoản 
trợ cấp cho người nộp đơn nếu người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi các biến cố lũ lụt vào 
tháng 3 hoặc tháng 8 năm 2016.  

1) Xác Định Phạm Vi Đủ Điều Kiện của Công Trình Xây Dựng Đã Hoàn Thành 
2) Xác định tất cả các Hỗ Trợ Trùng Lặp Tiềm Năng cần được Khấu Trừ ngoài 

Công Trình Đã Hoàn Thành 
3) Khấu Trừ Hỗ Trợ Được Xác Định là Trùng Lặp 
4) Xác Định Trợ Cấp Bồi Hoàn Được Cho Phép Tối Đa của CDBG-DR 
5) Xác định Chi Phí Sửa Chữa/Nhu Cầu Đủ Điều Kiện cho Công Việc Sắp Tới 
6) Xác định tất cả Hỗ Trợ Có Thể Trùng Lặp còn lại 
7) Khấu Trừ Hỗ Trợ Được Xác Định là Trùng Lặp 
8) Xác Định Số Tiền Trợ Cấp Được Cho Phép Tối Đa của CDBG-DR  

 
Chi Phí Sửa Chữa/Nhu Cầu Đủ Điều Kiện:  
Chương Trình sẽ quyết định ước tính sửa chữa đủ điều kiện bằng cách sử dụng thông 
tin từ việc kiểm tra. Ước tính sửa chữa sẽ được đánh giá dựa trên vật liệu kinh tế / tiêu 
chuẩn và các chi phí lao động của tiêu chuẩn ngành. Nếu hợp đồng nhà ở giữa người 
nộp đơn và nhà thầu xây dựng nhà dựa trên các tiêu chuẩn cao hơn so với nhà thầu do 
tiểu bang đánh giá, tiểu bang sẽ sử dụng giá trị đánh giá của Chương Trình làm cơ sở 
cho ước tính sửa chữa đủ điều kiện. 
 
Tính Toán Trùng Lặp Trợ Cấp Tiềm Ẩn: 
Nếu người nộp đơn yêu cầu bồi hoàn từ Chương Trình này, tất cả số tiền trùng lặp trợ 
cấp đã tiêu đến trước khi bồi hoàn sẽ được tính vào và trừ khỏi trợ cấp bồi hoàn.  
 
Nếu người nộp đơn yêu cầu bồi hoàn và phục hồi, tất cả số tiền trùng lặp trợ cấp đã tiêu 
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sẽ bị khấu trừ từ trợ cấp bồi hoàn. Nếu số tiền trùng lặp trợ cấp đã chi tiêu lớn hơn trợ 
cấp bồi hoàn, thì số tiền còn lại trong số tiền trùng lặp trợ cấp sẽ được trừ khỏi trợ cấp 
phục hồi.  
 
Nếu người nộp đơn chỉ nộp đơn xin trợ cấp phục hồi, thì toàn bộ số tiền trùng lặp trợ 
cấp sẽ được tính vào thời điểm tính toán số tiền trợ cấp phục hồi. Kiểm tra trùng lặp trợ 
cấp sẽ được hoàn tất trước khi thi hành thỏa thuận tài trợ và trước khi xử lý rút kinh phí 
cuối cùng. 
 
Tất cả tài trợ trùng lặp trợ cấp cần được tính đến trước khi người nộp đơn nhận được 
số tiền trợ cấp của RLHP. Những người nộp đơn tham gia vào Giải Pháp 1, phải đưa 
toàn bộ tài trợ trùng lặp trợ cấp vào tài khoản ký quỹ của Chương Trình. Hướng dẫn 
thêm về các tài khoản ký quỹ sẽ do Chương Trình cung cấp.  
 
Người Nộp Đơn Bị Ảnh Hưởng Bởi Cả Hai Biến Cố Lũ Lụt (Vào tháng 3 năm 2016 
và tháng 8 năm 2016). Những người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi cả hai sự cố lũ lụt vào 
tháng 3 và tháng 8 năm 2016 phải nộp yêu cầu bảo hiểm lên RLHP đối với trận lũ lụt 
tháng 3. Những người nộp đơn trong tình huống này sẽ có hai tính toán khoản trợ cấp 
trong tài liệu sao lưu tập tin RLHP của họ, một tính toán cho trận lũ lụt tháng 3 và một 
tính toán cho trận lũ lụt tháng 8. Tuy nhiên, chỉ có một khoản trợ cấp sẽ được ban hành 
dựa trên tổng số cả hai cơn bão.  
Người nộp đơn cần cung cấp bằng chứng về thiệt hại liên quan đến trận lũ lụt tháng 3 
năm 2016 thông qua các biên lai vật liệu xây dựng hoặc sửa chữa, séc bị hủy đối với 
các nhà thầu và/hoặc hóa đơn đã thanh toán để thiết lập giá trị sửa chữa hoàn thiện đã 
chi trong trận lũ lụt thứ hai vào tháng 8 năm 2016. RLHP sẽ sử dụng dữ liệu FEMA để 
xác minh mức độ thiệt hại. Nếu chiều cao cơn lũ lụt từ một trong hai cơn bão bằng hoặc 
lớn hơn 12 inch, hoặc nếu FEMA tích lũy xác minh thiệt hại của cả hai cơn bão bằng 
hoặc lớn hơn $ 8.000,00, thì thiệt hại sẽ được coi là lớn/trầm trọng. 
Ngoài ra, những người nộp đơn nhận được hỗ trợ của liên bang từ trận lũ lụt tháng 3 
năm 2016 và những người không nhận được bảo hiểm lũ lụt trước trận lũ lụt tháng 8 
năm 2016, có thể được FEMA coi là không tuân thủ NFIP. Không tuân thủ NFIP có 
nghĩa là người nộp đơn không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản kinh phí cứu trợ thiên tai 
liên bang nào trong tương lai. Ghi nhận tình huống duy nhất do hai sự cố lũ lụt xảy ra 
cách nhau trong vòng vài tháng, RLHP cho rằng một số người nộp đơn trong tình trạng 
không tuân thủ NFIP sẽ không có cơ hội phục hồi hoàn toàn ngôi nhà bị hư hại của họ 
và có được bảo hiểm trong khung thời gian này. Những người nộp đơn đã không hoàn 
thiện xây dựng và không nhận được bảo hiểm lũ lụt do sự hư hỏng của ngôi nhà, tại 
thời điểm xảy ra sự cố lũ lụt tháng 8 phải cung cấp bằng chứng rằng ngôi nhà bị hư hại 
không được bảo hiểm kể từ ngày xảy ra trận lũ lụt tháng 8. 

6. Hoàn Trả Hỗ Trợ Có Thể Trùng Lặp (Thế Quyền) 

Tất cả các khoản tài trợ trùng lặp nhận được phải được nộp và tính, bất kể thời gian 
người nộp đơn nhận được. Nếu những người nộp đơn được nhận thêm kinh phí cho 
cùng một mục đích với khoản trợ cấp RLHP (sửa chữa thường xuyên cho nhà ở bị thiệt 
hại do bão) thậm chí sau đó và khi thực hiện khoản trợ cấp RLHP, người nộp đơn được 
yêu cầu báo cáo kinh phí bổ sung cho Chương Trình.  Bằng việc chấp nhận khoản trợ 
cấp, người nộp đơn đồng ý rằng họ sẽ báo cáo bất kỳ khoản kinh phí trùng lặp nào cho 
Chương Trình, bất cứ khi nào họ nhận được. Khi nhận được báo cáo rằng các trợ cấp 
đã nhận không được báo cáo trong tính toán trợ cấp, Chương Trình sẽ tính toán lại 
khoản trợ cấp của người nộp đơn và cung cấp hướng dẫn về việc liệu các khoản tiền đó 
có phải được sử dụng cho xây dựng trước khi Chương Trình cấp thêm kinh phí không 
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(Giải Pháp 1 và 2), liệu khoản trợ cấp của người nộp đơn có bị giảm bởi số tiền đó 
không (Giải Pháp 3) hay liệu người nộp đơn có phải nộp số tiền đó cho Chương Trình 
không. Có thể xem bản sao thỏa thuận thế quyền của Chương Trình trong Phụ Lục C. 



Phụ Lục: Trích Xuất Chính Sách Phục Hồi Chủ Sở Hữu Nhà LA Được Đề Xuất V8.0—Phần 
Trùng Lặp Trợ Cấp 
 
 
 

j.   Tính Toán Trùng Lặp Trợ Cấp 
Sau đây là các nguồn hỗ trợ kinh phí được cung cấp cho thiệt hại và tổn thất về kết cấu 
được xem là trùng lặp trợ cấp và theo luật pháp liên bang phải được khấu trừ từ khoản tiền 
hỗ trợ trợ cấp: 

1. FEMA 
a. Hỗ Trợ Cá Nhân FEMA (FEMA IA) 

Định Nghĩa: Có thể cung cấp hỗ trợ FEMA IA để sửa chữa nhà ở. Trong trường 
hợp người nộp đơn đã nhận được hỗ trợ để sửa chữa nhà ở, số tiền đó sẽ được 
xem là số tiền trùng lặp trợ cấp theo Chương Trình này.  

 
Xác minh: FEMA IA sẽ được quyết định và xác minh bởi RLHP thông qua cơ sở dữ 
liệu NEMIS của FEMA. Nếu RLHP không thể xác minh số tiền FEMA IA thông qua 
cơ sở dữ liệu NEMIS của FEMA, RLHP sẽ sử dụng số tiền thanh toán do người nộp 
đơn cung cấp tại thời điểm nộp đơn.  Nếu người nộp đơn có thể cung cấp tài liệu 
chứng minh rằng số tiền FEMA IA do cơ sở dữ liệu NEMIS của FEMA cung cấp bao 
gồm số tiền không được thanh toán để bù đắp tổn thất về kết cấu, RLHP sẽ sử dụng 
tài liệu do người nộp đơn cung cấp để điều chỉnh số tiền thanh toán của FEMA IA.  
Tài liệu do người nộp đơn cung cấp phải đến từ FEMA. 

 
b. Bảo Hiểm của Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia của FEMA (NFIP) 

Định Nghĩa: Khoản thanh toán cho tổn thất đối với nơi cư ngụ theo các chính sách 
bảo hiểm NFIP được khấu trừ từ khoản trợ cấp mà người nộp đơn đủ điều kiện 
nhận. Những khoản thanh toán cho tài sản trong nhà hoặc các chi phí khác không 
được khấu trừ từ khoản hỗ trợ kinh phí của người nộp đơn.  
 
Xác minh: Chương Trình sẽ thu thập thông tin thanh toán bảo hiểm lũ lụt từ người 
nộp đơn thông qua quy trình đăng ký. Ngoài ra, Chương Trình sẽ làm việc trực tiếp 
với NFIP để xác minh thông tin do người nộp đơn cung cấp.  
 
Ngoại lệ: Khoản tiền bảo hiểm được thực hiện bởi một công ty thế chấp như một 
khoản thanh toán thế chấp bắt buộc sẽ không được tính là trùng lặp trợ cấp miễn là 
tài liệu từ công ty thế chấp chứng minh việc chi trả là không tự nguyện. Người nộp 
đơn sẽ cần cung cấp một lá thư từ người cho vay trên tiêu đề thư của công ty nêu 
rằng khoản thanh toán thế chấp đã được thanh toán bắt buộc hoặc không tự nguyện 
trực tiếp từ công ty bảo hiểm cho người cho vay.  
 

2. SBA 
Vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, HUD đã ban hành hướng dẫn cập nhật liên quan đến 
các khoản vay của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA) dưới hình thức trùng 
lặp trợ cấp. Trùng lặp trợ cấp SBA được xác định dưới đây theo FR-6169-N-01. Nếu 
bạn muốn xem định nghĩa ban đầu về trùng lặp trợ cấp của SBA, vui lòng xem các 
phiên bản trước của hướng dẫn RLHP được công bố. 
Định Nghĩa: Luật liên bang yêu cầu các khoản vay SBA để sửa chữa nhà ở bị hư hại 
phải được tính là một trùng lặp trợ cấp chỉ trong những trường hợp hạn chế. Khoản vay 
được SBA phê duyệt để sửa chữa nhà ở bị hư hại sẽ được tính là một trùng lặp trợ cấp, 
ngoại trừ trong các trường hợp sau:  
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• Khoản Vay SBA đã Từ Chối. Số tiền cho vay đã từ chối là số tiền cho vay được 
người cho vay chấp thuận hoặc cung cấp để đáp ứng đơn xin cho vay, nhưng đã bị 
người nộp đơn từ chối, có nghĩa là người nộp đơn chưa bao giờ ký vào các tài liệu 
cho vay để nhận được khoản tiền cho vay. Nếu người nộp đơn được chấp thuận 
cho vay nhưng không thực hiện hợp đồng cho vay, số tiền cho vay sẽ không được 
coi là một trùng lặp trợ cấp. 

• Khoản Vay SBA đã Hủy Bỏ. Các khoản vay bị hủy bỏ là các khoản vay (hoặc một 
phần các khoản vay) ban đầu được chấp nhận, nhưng vì nhiều lý do, tất cả hoặc 
một phần của khoản vay đã không được giải ngân và không còn được cung cấp cho 
người nộp đơn. Số tiền cho vay bị hủy bỏ là số tiền không còn được cung cấp nữa. 

 Nếu người nộp đơn hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay SBA liên quan đến việc 
sửa chữa nhà ở, chỉ số tiền cho vay được chấp nhận sẽ được coi là một trùng lặp 
trợ cấp. Số tiền cho vay chưa được giải ngân sẽ không được coi là DOB. Người nộp 
đơn không được yêu cầu rút tiền tiếp từ phần khoản vay chưa được giải ngân. 
RLHP sẽ tính toán lại các khoản trợ cấp cho tất cả các ứng viên trước khi hoàn tất 
đã từ chối khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay. Những người 
đăng ký Sau Hoàn Tất đã từ chối khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần 
khoản vay sẽ được ghi có theo số tiền phần khoản vay SBA chưa được giải ngân 
được tính trong khoản trợ cấp được trao dưới dạng DOB.  
Tất cả các điều khoản và điều kiện của RLHP phải được đáp ứng trước khi ban 
hành khoản hoàn trả cho phần khoản vay chưa được giải ngân. Chẳng hạn, những 
người đăng ký Giải Pháp 2 phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng đầy đủ trách nhiệm 
của chủ sở hữu nhà trước khi nhận được tiền hoàn trả cho SBA DOB. Ngoài ra, 
bằng chứng về bảo hiểm lũ lụt đầy đủ phải được cung cấp cho Chương Trình theo 
hướng dẫn của RLHP.  
Các hướng dẫn của HUD yêu cầu Sửa Đổi Kế Hoạch Hành Động (APA) để giải 
quyết việc hoàn trả bất kỳ khoản tiền SBA nào đã giải ngân và cũng cho phép thực 
hiện thủ tục xác định tình trạng khó khăn cho bất kỳ ai có trên 120% AMI. Các quy 
tắc liên quan đến những người dân đó đang chờ APA và sẽ được xác định trong 
một công bố trong tương lai.  
Xác minh: RLHP sẽ thu thập thông tin SBA do người nộp đơn cung cấp thông qua 
quy trình nộp đơn. Ngoài ra, RLHP sẽ lấy một nguồn cấp dữ liệu do SBA cung cấp 
để xác minh tất cả các khoản tiền được phê duyệt cho các khoản vay SBA. Chương 
Trình sẽ thu thập thông tin cụ thể từ SBA để phân chia số tiền vay của SBA đã được 
phê duyệt thành các loại hình hỗ trợ khác nhau (ví dụ: bất động sản, tài sản cá 
nhân, xe cộ, v.v.). Bất kỳ số tiền nào được giải ngân cho sửa chữa bất động sản từ 
SBA đều được coi là một trùng lặp trợ cấp và được tính vào phần tính toán khoản 
trợ cấp.  
 

Các Điều Chỉnh Khoản Cho Vay của SBA Đã Giải Ngân 
Các điều chỉnh khoản trợ cấp tiếp theo sẽ được thực hiện cho chủ sở hữu nhà đã nhận được 
tiền từ SBA (đã giải ngân) hiện đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý trợ cấp của Chương 
Trình Phục Hồi dưới dạng DOB. Hướng dẫn DRRA cho phép Chương Trình gỡ bỏ các Khoản 
Vay Khắc Phục Hậu Quả Thiên Tai dưới dạng kinh phí DOB được giải ngân thông qua SBA 
cho tất cả người dân là chủ sở hữu nhà có thu nhập thấp hơn hoặc bằng 120% AMI. Chương 
Trình sẽ ưu tiên dân cư chủ sở hữu nhà LMI để điều chỉnh khoản trợ cấp. Trong trường hợp 
kiểm tra đã được hoàn thành thông qua chương trình Phục Hồi xác nhận công việc đã hoàn 
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thành và do các khoản giải ngân của SBA, chi phiếu hai bên sẽ được phát hành và phải trả cho 
cả chủ sở hữu nhà lẫn SBA. Sẽ không thực hiện giải ngân cho đến khi hoàn tất kiểm tra xác 
minh công việc và hoàn thành việc quy cho các kinh phí SBA.  
Sau khi điều chỉnh dân cư LMI, Chương Trình sẽ bắt đầu tính toán lại và điều chỉnh khoản trợ 
cấp cho dân cư là chủ sở hữu nhà với thu nhập từ 80% đến 120% AMI. Giống như phương 
pháp được mô tả ở trên và áp dụng cho dân cư LMI, trong trường hợp kiểm tra đã được thực 
hiện thông qua chương trình Phục Hồi xác nhận công việc đã hoàn thành và do các khoản giải 
ngân của SBA, chi phiếu hai bên sẽ được phát hành và phải trả cho cả chủ sở hữu nhà lẫn 
SBA. 
Cuối cùng, sau khi điều chỉnh khoản trợ cấp đã được tính toán và tiền đã được giải ngân cho 
những người tham gia chương trình Phục Hồi đủ điều kiện trong LMI và 80% -120% nhóm dân 
cư AMI, Chương Trình sẽ thực hiện theo các bước tương tự được nêu ra ở trên cho dân cư có 
thu nhập hộ gia đình vượt quá 120% AMI. Ngoài ra, theo hướng dẫn của DRRA, các dân cư 
này sẽ phải tuân theo các tiêu chí về tình trạng khó khăn được đề xuất, như được nêu dưới 
đây.  
RLHP sẽ tính toán lại các khoản trợ cấp cho tất cả các ứng viên trước khi hoàn tất đã từ chối 
khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay. Những người đăng ký Sau Hoàn Tất 
đã từ chối khoản vay hoặc hủy bỏ tất cả hoặc một phần khoản vay sẽ được ghi có theo số tiền 
phần khoản vay SBA chưa được giải ngân được tính trong khoản trợ cấp được trao dưới dạng 
DOB.  
Tất cả các điều khoản và điều kiện của RLHP phải được đáp ứng trước khi ban hành khoản 
hoàn trả cho phần khoản vay chưa được giải ngân. Chẳng hạn, những người đăng ký Giải 
Pháp 2 phải chứng minh rằng họ đã đáp ứng đầy đủ trách nhiệm của chủ sở hữu nhà trước khi 
nhận được tiền hoàn trả cho SBA DOB. Ngoài ra, bằng chứng về bảo hiểm lũ lụt đầy đủ phải 
được cung cấp cho Chương Trình theo hướng dẫn của RLHP.  

 
 

Xác minh: RLHP sẽ thu thập thông tin SBA do người nộp đơn cung cấp thông qua quy trình 
nộp đơn. Ngoài ra, RLHP sẽ lấy một nguồn cấp dữ liệu do SBA cung cấp để xác minh tất cả 
các khoản tiền được phê duyệt cho các khoản vay SBA. Chương Trình sẽ thu thập thông tin cụ 
thể từ SBA để phân chia số tiền vay của SBA đã được phê duyệt thành các loại hình hỗ trợ 
khác nhau (ví dụ: bất động sản, tài sản cá nhân, xe cộ, v.v.). Bất kỳ số tiền nào được giải ngân 
cho sửa chữa bất động sản từ SBA đều được coi là một trùng lặp trợ cấp và được tính vào 
phần tính toán khoản trợ cấp.  
 
 

c. Các Tiêu Chí về Tình Trạng Khó Khăn cho Dân Cư là Chủ Sở Hữu Nhà với Thu 
Nhập Vượt Quá 120% AMI 

Các tiêu chí về tình trạng khó khăn dưới đây đại diện cho các tình huống có thể vừa 
cần thiết vừa hợp lý để cung cấp cho các hộ gia đình hỗ trợ CDBG-DR có thu nhập 
vượt quá 120% AMI đã rút kinh phí SBA: 
• Tình trạng khó khăn bởi gánh nặng chi phí nhà ở. Các cá nhân dành hơn 

30% tổng thu nhập hàng tháng của họ cho chi phí nhà ở được dự kiến sẽ gặp 
tình trạng khó khăn trong việc khắc phục do có nguồn tài chính hạn chế; 

• Tình trạng khó khăn bởi hoàn trả khoản vay của SBA. Các cá nhân dành 
hơn 15% thu nhập tùy ý hàng tháng của họ để hoàn trả khoản vay SBA dự kiến 
sẽ gặp tình trạng khó khăn trong việc khắc phục do có nguồn tài chính hạn chế;  

• Tình trạng khó khăn bởi tuổi cao. Các cá nhân cao tuổi và đã nghỉ hưu hoặc 
dự kiến nghỉ hưu trong thời gian hoàn trả khoản vay của SBA. Thu nhập giảm 
hoặc thu nhập dự kiến giảm đi kèm với nghỉ hưu có thể gây ra tình trạng khó 
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khăn trong thời gian hoàn trả khoản vay; 
• Tình trạng khó khăn bởi chi phí chăm sóc người phụ thuộc. Chủ sở hữu 

nhà chịu trách nhiệm chăm sóc cho cha mẹ, con cái, cháu chắt và những người 
phụ thuộc khác cần phải cân nhắc các cam kết tài chính dài hạn khi dự tính 
phát sinh nợ bổ sung. Nợ bổ sung sẽ tạo gánh nặng và giới hạn các nguồn lực 
cần thiết cần cung cấp cho người phụ thuộc; 

• Tình trạng khó khăn bởi người làm công ăn lương bị bệnh nặng và/hoặc 
tử vong. Các hộ gia đình đã trải qua việc người làm công ăn lương trong nhà bị 
bệnh nặng hoặc tử vong được dự kiến sẽ gặp tình trạng khó khăn trong việc trả 
các khoản vay SBA và hoàn thành việc khắc phục; 

• Tình trạng khó khăn bởi các chi phí liên quan đến giáo dục đại học cho 
bản thân hoặc người phụ thuộc. Học phí và chi phí sinh hoạt cho người phụ 
thuộc học đại học tạo nhu cầu tài chính đáng kể cho chủ sở hữu nhà. Các 
nguồn lực hộ gia đình bị sử dụng quá mức để đáp ứng các chi phí liên quan 
đến giáo dục và chủ sở hữu nhà có thể không có đủ dòng tiền hàng tháng để 
hỗ trợ thêm một tín phiếu; 

• Tình trạng khó khăn bởi mất việc làm hoặc giảm thu nhập. Mất thu nhập 
hoặc công việc sau biến cố thiên tai đủ tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng đến khả 
năng hoàn trả khoản vay; 

• Tình trạng khó khăn bởi chi phí liên quan đến khuyết tật và/hoặc nhu cầu 
đặc biệt. Các chi phí bổ sung liên quan đến sơ tán, tái định cư và xây dựng lại 
cho một hộ gia đình có nhu cầu đặc biệt/khuyết tật đặt gánh nặng gia tăng lên 
các nguồn tài chính mà lẽ ra có thể được đóng góp cho việc khắc phục; 

• Tình trạng khó khăn bởi cạn kiệt tài khoản hưu trí. Các hộ gia đình rút kinh 
phí từ (các) tài khoản hưu trí của họ sau thiên tai đủ tiêu chuẩn được dự kiến sẽ 
gặp tình trạng khó khăn trong thời gian hoàn trả khoản vay SBA của họ do mất 
thu nhập hưu trí trong tương lai. 

 
Ngưỡng Đủ Tiêu Chuẩn  

Nếu chủ sở hữu nhà cho biết họ rơi vào một hoặc nhiều loại tình trạng khó khăn được liệt kê ở 
trên, Chương Trình sẽ phân tích tài liệu được cung cấp bởi người nộp đơn để đảm bảo giải 
ngân bổ sung là cần thiết và hợp lý. Chương Trình sẽ sử dụng các ngưỡng sau cho mỗi người 
đủ tiêu chuẩn: 
  
Người Đủ Tiêu 
Chuẩn 

Ngưỡng và Phương Pháp Xác Định 

Chi Phí Nhà Ở Phải 
Chịu Gánh Nặng 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn chi hơn 30% tổng thu nhập 
hộ gia đình cho chi phí nhà ở. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hoàn thành bảng tính ngân sách hộ gia đình với tài liệu về (các) khoản 
thanh toán nhà ở. 

 

Gánh Nặng Hoàn 
Trả Khoản Vay của 
SBA 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn chi hơn 15% thu nhập tùy ý 
(theo quy định của Sở Giáo Dục Hoa Kỳ) cho việc hoàn trả khoản vay 
SBA. 

Phương Pháp Xác Định: 
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Hoàn thành bảng tính ngân sách hộ gia đình với các tài liệu về chi phí 
nhà ở. 

Tuổi của người nộp 
đơn hoặc người 
đồng nộp đơn 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn 50 tuổi trở lên tại thời điểm 
lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định: 

ID chính phủ của người nộp đơn và/hoặc người đồng nộp đơn được 
thu thập trong khi nộp đơn. 

Người phụ thuộc 
trong nhà 

Ngưỡng: 

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có người phụ thuộc 
(người vị thành niên hoặc người lớn) trong hộ gia đình của họ. 

Phương Pháp Xác Định: 

Đánh giá người phụ thuộc được liệt kê trên tờ khai thuế của người nộp 
đơn/đồng nộp đơn. 

Người Làm Công 
Ăn Lương bị Bệnh 
Nặng và/hoặc Tử 
Vong 

Ngưỡng: 

Người làm công ăn lương trong hộ gia đình nộp đơn bị bệnh nghiêm 
trọng hoặc tử vong sau biến cố lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hồ sơ y tế và/hoặc giấy chứng tử. 

Người phụ thuộc 
học đại học 

Ngưỡng: 

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có người phụ thuộc 
(người vị thành niên hoặc người lớn) trong gia đình đang học đại học. 

Phương Pháp Xác Định: 

Hồ sơ học phí và tờ khai thuế phản ánh người phụ thuộc. 

Mất việc hoặc giảm 
thu nhập sau biến 
cố lũ lụt 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải mất việc hoặc bị giảm 
thù lao sau lũ lụt. 

Phương Pháp Xác Định:  

Thông báo chấm dứt việc làm, hết thời gian làm việc, cuống lương 
hoặc lịch sử việc làm. 

Thành viên trong 
hộ gia đình bị 
khuyết tật/có nhu 
cầu đặc biệt 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải có một thành viên trong 
hộ gia đình bị khuyết tật. 

Phương Pháp Xác Định: 

Việc xác minh thành viên hộ gia đình khuyết tật sẽ được tiến hành như 
một phần của sàng lọc đủ điều kiện cho chương trình. 
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Suy Giảm Tiết 
Kiệm Hưu Trí 

Ngưỡng:  

Người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn phải rút kinh phí dưới dạng 
phân bổ sớm từ tài khoản hưu trí (IRA, 401k, 403b, v.v.) sau biến cố lũ 
lụt có thể áp dụng. 

Phương Pháp Xác Định: 

Báo cáo từ tài khoản hưu trí cho thấy phân bổ kinh phí sớm. 

 
Theo 84 FR 28836, Tiểu Bang bắt buộc phải đáp ứng các dự báo lợi ích trợ cấp tổng thể của 
họ để đảm bảo ít nhất 55% nguồn lực CDBG sẽ có lợi cho dân cư LMI khi tính toán DOB được 
điều chỉnh cho phép bởi DRRA. Để tuân thủ yêu cầu này, Tiểu Bang Louisiana sẽ giải ngân tiền 
cho dân cư có thu nhập vượt quá 120% AMI bằng cách sử dụng số nhân 0,50. 
Xác minh: RLHP sẽ thu thập giải trình về tình trạng khó khăn để xem xét khi chương trình xác 
định rằng đã đáp ứng ngưỡng khó khăn áp dụng, chương trình sẽ chuyển tiếp yêu cầu về tình 
trạng khó khăn được phê duyệt cho HUD để xác nhận. Chương Trình không xử lý khoản bồi 
hoàn nào cho đến khi nhận được phê duyệt cho mỗi yêu cầu từ HUD.   

 
 

3. Bảo hiểm tư nhân 
Định Nghĩa: Tất cả các bảo hiểm tài sản hoặc tai nạn, bao gồm lũ lụt, các khoản quyết 
toán cho mất mát nơi cư ngụ đều được khấu trừ từ khoản trợ cấp tài trợ kinh phí của 
người nộp đơn. Khoản thanh toán bảo hiểm cá nhân đối với nội dung hoặc các khoản 
chi khác không được khấu trừ từ khoản trợ cấp tài trợ kinh phí của người nộp đơn.  
 
Xác minh: Những khoản tiền thu được của bảo hiểm ban đầu được xác định bởi RLHP 
thông qua thông tin do người nộp đơn cung cấp.  Người nộp đơn vào chương trình sẽ 
cho phép Chương Trình liên hệ với các nhà cung cấp bảo hiểm tư nhân bên thứ ba để 
xác minh thông tin do những người nộp đơn cung cấp trong đơn của họ. Việc xác minh 
lại bên thứ ba chỉ xảy ra nếu người nộp đơn tự chứng minh yêu cầu bồi thường đã 
được nộp và người nộp đơn không thể cung cấp bản tóm tắt yêu cầu bồi thường. 
 
Ngoại lệ: Khoản tiền bảo hiểm được thực hiện bởi một công ty thế chấp như là một 
khoản thanh toán thế chấp bắt buộc sẽ không được tính là một trùng lặp trợ cấp miễn là 
người nộp đơn cung cấp đầy đủ tài liệu. Người nộp đơn sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ 
chứng minh việc thanh toán thế chấp là không tự nguyện và RLHP sẽ cố gắng xác minh 
thông tin này với công ty thế chấp của người nộp đơn. Khoản thanh toán thế chấp tự 
nguyện sử dụng số tiền bảo hiểm là một trùng lặp trợ cấp sẽ được tính trong phần tính 
toán khoản trợ cấp của người nộp đơn. 
 
4. Tài Trợ Khác  
Tài trợ đã nhận được cho cùng một mục đích của khoản trợ cấp RLHP như tài trợ do 
một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp để hỗ trợ người nộp đơn xây dựng lại nhà của họ 
phải được người nộp đơn báo cáo thông qua quy trình nộp đơn và phải được Chương 
Trình hạch toán và xác minh. Ngoài ra, các tài liệu hỗ trợ liên quan đến các nguồn trợ 
cấp trùng lặp khác sẽ được người nộp đơn cung cấp và được xác minh và áp dụng như 
trùng lặp trợ cấp của Chương Trình này.  
 
5. Tính Toán Khoản Trợ Cấp  
Người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi Một Biến Cố Lũ Lụt (Vào tháng 3 năm 2016 hoặc 
tháng 8 năm 2016). Công thức dưới đây là cách Chương Trình sẽ tính toán một khoản 
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trợ cấp cho người nộp đơn nếu người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi các biến cố lũ lụt vào 
tháng 3 hoặc tháng 8 năm 2016.  

9) Xác Định Phạm Vi Đủ Điều Kiện của Công Trình Xây Dựng Đã Hoàn Thành 
10) Xác định tất cả các Hỗ Trợ Trùng Lặp Tiềm Năng cần được Khấu Trừ ngoài 

Công Trình Đã Hoàn Thành 
11) Khấu Trừ Hỗ Trợ Được Xác Định là Trùng Lặp 
12) Xác Định Trợ Cấp Bồi Hoàn Được Cho Phép Tối Đa của CDBG-DR 
13) Xác định Chi Phí Sửa Chữa/Nhu Cầu Đủ Điều Kiện cho Công Việc Sắp Tới 
14) Xác định tất cả Hỗ Trợ Có Thể Trùng Lặp còn lại 
15) Khấu Trừ Hỗ Trợ Được Xác Định là Trùng Lặp 
16) Xác Định Số Tiền Trợ Cấp Được Cho Phép Tối Đa của CDBG-DR  

 
Chi Phí Sửa Chữa/Nhu Cầu Đủ Điều Kiện:  
Chương Trình sẽ quyết định ước tính sửa chữa đủ điều kiện bằng cách sử dụng thông 
tin từ việc kiểm tra. Ước tính sửa chữa sẽ được đánh giá dựa trên vật liệu kinh tế / tiêu 
chuẩn và các chi phí lao động của tiêu chuẩn ngành. Nếu hợp đồng nhà ở giữa người 
nộp đơn và nhà thầu xây dựng nhà dựa trên các tiêu chuẩn cao hơn so với nhà thầu do 
tiểu bang đánh giá, tiểu bang sẽ sử dụng giá trị đánh giá của Chương Trình làm cơ sở 
cho ước tính sửa chữa đủ điều kiện. 
 
Tính Toán Trùng Lặp Trợ Cấp Tiềm Ẩn: 
Nếu người nộp đơn yêu cầu bồi hoàn từ Chương Trình này, tất cả số tiền trùng lặp trợ 
cấp đã tiêu đến trước khi bồi hoàn sẽ được tính vào và trừ khỏi trợ cấp bồi hoàn.  
 
Nếu người nộp đơn yêu cầu bồi hoàn và phục hồi, tất cả số tiền trùng lặp trợ cấp đã tiêu 
sẽ bị khấu trừ từ trợ cấp bồi hoàn. Nếu số tiền trùng lặp trợ cấp đã chi tiêu lớn hơn trợ 
cấp bồi hoàn, thì số tiền còn lại trong số tiền trùng lặp trợ cấp sẽ được trừ khỏi trợ cấp 
phục hồi.  
 
Nếu người nộp đơn chỉ nộp đơn xin trợ cấp phục hồi, thì toàn bộ số tiền trùng lặp trợ 
cấp sẽ được tính vào thời điểm tính toán số tiền trợ cấp phục hồi. Kiểm tra trùng lặp trợ 
cấp sẽ được hoàn tất trước khi thi hành thỏa thuận tài trợ và trước khi xử lý rút kinh phí 
cuối cùng. 
 
Tất cả tài trợ trùng lặp trợ cấp cần được tính đến trước khi người nộp đơn nhận được 
số tiền trợ cấp của RLHP. Những người nộp đơn tham gia vào Giải Pháp 1, phải đưa 
toàn bộ tài trợ trùng lặp trợ cấp vào tài khoản ký quỹ của Chương Trình. Hướng dẫn 
thêm về các tài khoản ký quỹ sẽ do Chương Trình cung cấp.  
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Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng-Ban Khắc Phục Hậu 
Quả Thiên Tai 

Chính Sách Trùng Lặp Trợ Cấp 
Đạo Luật Hỗ Trợ Khẩn Cấp và Cứu Trợ Thiên Tai Robert T. Stafford (Đạo Luật Stafford) yêu 
cầu những người nhận kinh phí khắc phục thiên tai liên bang phải chắc chắn rằng “người, 
doanh nghiệp liên quan hoặc thực thể khác” sẽ không nhận được hỗ trợ có thể trùng lặp1. Vì hỗ 
trợ phục hồi thiên tai cho mỗi người/thực thể khác nhau tùy theo khoản bao trả bảo hiểm và 
tính đủ điều kiện nhận kinh phí của liên bang, bên hưởng trợ cấp không thể tuân thủ Đạo Luật 
Stafford mà không hoàn thành phân tích trùng lặp trợ cấp (DOB) cụ thể cho từng người nộp 
đơn. 
DOB xảy ra khi:  

• Một người thụ hưởng nhận được hỗ trợ, và 
• Hỗ trợ đến từ nhiều nguồn, và 
• Số tiền hỗ trợ vượt quá nhu cầu cho một mục đích phục hồi cụ thể. 

Để ứng phó với nhiều thiên tai thiên nhiên trong vài năm, Tiểu Bang Louisiana đã nhận được 
hỗ trợ phục hồi thiên tai bổ sung thông qua Chương Trình Khoản Trợ Cấp Cả Gói cho Phát 
Triển Cộng Đồng (CDBG) của HUD. Hỗ trợ này nhằm bổ sung, chứ không thay thế cho các 
nguồn lực khu vực công, tư nhân và phi lợi nhuận khác đã được cung cấp cho cùng một nhu 
cầu hoặc thiệt hại và được yêu cầu về mặt pháp lý để tạo thành một nguồn hỗ trợ tài chính có 
thể trùng lặp. Ví dụ: nếu một ngôi nhà bị hư hại của gia đình tốn $100.000 để sửa chữa và chủ 
sở hữu nhà đã nhận được số tiền bảo hiểm bằng với số tiền đó, chủ sở hữu nhà cũng không 
thể nhận được kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai liên bang để sửa chữa nhà. Bên hưởng trợ 
cấp phải đảm bảo rằng mỗi chương trình chỉ cung cấp hỗ trợ cho một người hoặc thực thể 
trong chừng mực mà người hoặc thực thể đó có nhu cầu khắc phục hậu quả thiên tai chưa 
được các kinh phí đáp ứng đầy đủ đã hoặc sẽ được thanh toán từ một nguồn khác.  
Mục đích của tài liệu này là nêu ra cách Văn Phòng Phát Triển Cộng Đồng Ban Khắc Phục Hậu 
Quả Thiên Tai (OCD-DRU) của Tiểu Bang Louisiana đảm bảo rằng tất cả các đơn xin hỗ trợ từ 
các chương trình do OCD-DRU cấp kinh phí (cả nhà ở và không phải nhà ở), cũng như tất cả 
các dự án được những bên hưởng trợ cấp, nhà thầu và đại diện tiếp nhận trợ cấp của OCD-
DRU thực hiện, sẽ được xem xét để nhận trùng lặp trợ cấp. Các quy trình được mô tả dưới đây 
cũng có thể áp dụng cho tất cả những bên hưởng trợ cấp và đại diện tiếp nhận trợ cấp của 
OCD-DRU và phải được kết hợp trong thiết kế và quản lý các chương trình/dự án do họ thực 
hiện.  Tài liệu này nêu chi tiết chính sách Trùng Lặp Trợ Cấp chung của OCD-DRU.  Các 
chương trình riêng lẻ có thể phải tuân theo các chính sách cụ thể của chương trình thực hiện 
các yêu cầu hoặc quy trình Trùng Lặp Trợ Cấp bổ sung, chiếu theo chính sách bao quát này.  
Người Quản Lý Chương Trình OCD-DRU chịu trách nhiệm đảm bảo các bước sau đây được 
thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu hợp lý nhất được Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn 
Cấp Liên Bang (FEMA), Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), Chương Trình Bảo Hiểm 
Lũ Lụt Quốc Gia, các công ty bảo hiểm và các nguồn hỗ trợ khác cung cấp để xác minh tất cả 
các nguồn hỗ trợ phục hồi có thể xác định hợp lý mà người nộp đơn nhận được hoặc được 
cung cấp trước khi nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào. 
Bước đầu tiên của việc xác định (tính toán) DOB là xác định số lượng hỗ trợ cần thiết và số tiền 
nhận được trước đó hoặc sẽ được nhận cho một hoạt động khắc phục thiên tai. Điều này trước 
tiên được thực hiện bằng cách xác định nhu cầu thiên tai sau bão của người nộp đơn trước khi 
nhận được các khoản kinh phí tiềm năng khác. Tiếp theo, khi nhận được tất cả các nguồn hỗ 

                                                 
1 Đạo Luật Stafford, Tiêu Đề III, Mục 312, (a) 
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trợ phục hồi khác, hoặc được cung cấp để nhận, phải được tiết lộ trong quá trình đăng ký và 
phải được xác minh khi có thể. Các nguồn kinh phí khác có thể bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở: bảo hiểm tư nhân, Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang, Cơ Quan Quản Trị 
Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA), Chương Trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia, kinh phí địa phương và 
tiểu bang, các chương trình liên bang khác và các tổ chức phi lợi nhuận và tư nhân.  Hỗ trợ cấu 
thành một nguồn trùng lặp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng cho mục đích nó được 
cung cấp hay không và miễn trừ cụ thể có thể được cung cấp theo luật, quy định hay không, 
hoặc từ bỏ, chẳng hạn như được quy định trong Đạo Luật Cải Cách Khắc Phục Thiên Tai, Luật 
Công 115-254, tác động đến các khoản vay SBA cho một số thiên tai được tuyên bố chính 
thức. 
Bước tiếp theo là xác định hỗ trợ không có sẵn cho hoạt động. Điều này bao gồm: các khoản 
tiền nhận được không cùng mục đích với (các) hoạt động CDBG; kinh phí không có sẵn cho 
người nộp đơn, ví dụ: khoản thanh toán thế chấp bắt buộc, gian lận nhà thầu, v.v..; kinh phí từ 
các khoản vay tư nhân không được phụ cấp (các khoản vay có thể bỏ qua là loại trùng lặp); và 
bất kỳ tài sản hoặc hạn mức tín dụng nào có sẵn cho người nộp đơn, chẳng hạn như tài khoản 
tiết kiệm và séc, cổ phiếu, v.v. Những khoản kinh phí này không được coi là trùng lặp và có thể 
được loại trừ và không được khấu trừ giống trùng lặp trợ cấp.  Cuối cùng, sau khi trừ đi chi phí 
hoạt động được đề xuất, các khoản tiền trùng lặp nhận được, hoặc có sẵn để nhận được, hãy 
tính khoản trợ cấp CDBG tối đa. 
Khi đã xác định được khoản trợ cấp CDBG tối đa, người nộp đơn sẽ được yêu cầu ký một thỏa 
thuận có trong thỏa thuận trợ cấp/đại diện tiếp nhận trợ cấp hoặc một công cụ thế quyền riêng, 
yêu cầu họ nộp lại cho OCD-DRU2 mọi hỗ trợ nhận được phục vụ cùng mục đích như kinh phí 
khắc phục hậu quả thiên tai CDBG. Thỏa thuận này sẽ được nhân viên chương trình OCD-
DRU, bên hưởng trợ cấp và đại diện tiếp nhận trợ cấp giám sát theo hướng dẫn cụ thể của 
Chương Trình. Trừ khi thiết lập nhu cầu bổ sung, các kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai nên 
được thu hồi ở mức vượt quá nhu cầu và trả lại các hỗ trợ khác mà người thụ hưởng nhận 
được cho cùng một mục đích. 

 

Sau đây là một ví dụ về các bước quy trình được mô tả ở trên để xác định DOB: 
 
1. Xác định Tổng Số Nhu Cầu của Người Đăng Ký Trước Khi Có Bất Kỳ Sự Trợ Giúp Nào……………….… $ 100.000 
2. Xác Định Tất Cả Hỗ Trợ Có Thể Trùng Lặp……………………………………………………………………… $   35.000 
3. Khấu Trừ Hỗ Trợ Được Xác Định là Trùng Lặp………………………………………………………………..… $   30.000 
4. Khoản Trợ Cấp Đủ Điều Kiện Tối Đa (Khoản 1 trừ Khoản 3)………………………………………………….. $   70.000 
5. Giới Hạn của Chương Trình (nếu có)……………………………………………………………………………... $   50.000 
6. Khoản Trợ Cấp Cuối Cùng (Khoản 4 hoặc 5 tùy theo khoản nào ít hơn)………………………………….…. $   50.000 

 
Các Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng 
Nhu cầu hỗ trợ phục hồi thiên tai được tính toán tại một thời điểm. Do đó, các trường hợp tiếp 
theo có thể xảy ra ảnh hưởng đến nhu cầu. Nếu, sau khi đã tính toán được hỗ trợ và/hoặc thực 
hiện khoản trợ cấp CDBG, người nộp đơn có thể chứng minh sự thay đổi trong hoàn cảnh, việc 
tính toán khoản trợ cấp có thể được đánh giá lại sau đó để xem xét nhu cầu gia tăng. Những 
thay đổi trong hoàn cảnh bao gồm: hành vi cố ý phá hoại, gian lận nhà thầu, tăng chi phí vật 
liệu và/lao động, thay đổi luật quy hoạch địa phương hoặc các đạo luật xây dựng hoặc thiệt hại 
sau đó đối với nhà hoặc doanh nghiệp đã được sửa chữa một phần. Tuy nhiên, phải thực hiện 
đánh giá lại trước khi đáp ứng toàn bộ nhu cầu ban đầu được cấp được hỗ trợ (ví dụ: trước khi 
một ngôi nhà bị hư hỏng được sửa chữa toàn bộ). 
Quy định của liên bang liên quan đến chính sách và thủ tục OCD-DRU này để xác định Trùng 
Lặp Trợ Cấp được tìm thấy trong 76FR 71060, ngày 16 tháng 11 năm 2011, được sửa đổi bởi 

                                                 
2 Thỏa thuận thế quyền trong các chương trình do các đại diện tiếp nhận trợ cấp điều hành sẽ yêu cầu 
hoàn trả cho đại diện tiếp nhận trợ cấp. 



Phụ Lục: Trích Xuất Hướng Dẫn QUẢN LÝ VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BAN 
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI (OCD DRU) Được Đề Xuất—Phần Trùng Lặp Trợ Cấp 
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4 84 FR 28836 và 28848 ngày 20 tháng 6 năm 2019, cần được xem xét như một phần trong 
việc xác định Trùng Lặp Trợ Cấp.  Cần thận trọng trong việc xác định khả năng áp dụng các 
thông báo liên bang này đối với việc cấp kinh phí cho một chương trình cụ thể của một phân bổ 
vì một số thông báo này có những hạn chế về thời gian. 
 
Theo Dõi DOB 
Quá trình xác định và sau đó bắt đầu theo dõi DOB bằng việc xem xét từng đơn xin trợ cấp, 
cho dù đó là cho một dự án cụ thể hay một người thụ hưởng cá nhân của các kinh phí CDBG 
khắc phục hậu quả thiên tai. Người nộp đơn phải cung cấp thông tin chi tiết về các nguồn kinh 
phí khác đã nhận được hoặc có thể nhận được liên quan đến hoạt động mà kinh phí CDBG 
đang được yêu cầu.  OCD-DRU hoặc nhân viên quản lý chương trình ký hợp đồng xem xét và 
xác minh các khoản kinh phí khác để xác định xem chúng có dành cho cùng một hoạt động 
không và có vượt quá nhu cầu hỗ trợ phục hồi không. Khi các kinh phí CDBG được trao, trừ bất 
kỳ quyết định nào là DOB, người nộp đơn phải thông báo cho OCD-DRU về việc nhận bất kỳ 
khoản tiền bổ sung nào nhận được cho cùng một hoạt động. Nhân viên chương trình xem xét 
các yêu cầu thanh toán cá nhân và sửa đổi dự án để xác định xem các khoản kinh phí khác đã 
được nhận có đại diện cho DOB hay không. Trong trường hợp các kinh phí bổ sung được xác 
định là DOB, các khoản kinh phí sẽ bị rút khỏi các yêu cầu thanh toán trong tương lai và ngân 
sách dự án được phê duyệt sẽ được sửa đổi. Trong trường hợp đã sử dụng tất cả các khoản 
kinh phí và xác định được DOB, người nộp đơn sẽ phải hoàn trả số tiền đó cho OCD-DRU để 
trả về cho Kho Bạc Hoa Kỳ.  
 
Việc theo dõi trùng lặp trợ cấp cũng sẽ được đưa vào các chính sách và quy trình theo dõi của 
OCD-DRU. 
 
 

 


