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1. Tóm tắt các thay đổi
Sửa đổi Kế hoạch Hành động số 13 (APA 13) điều chỉnh ngân sách và người thụ hưởng chương trình hiện
có và tạo ra một chương trình mới để giải quyết các nhu cầu phục hồi chưa được đáp ứng từ trận Đại hồng
thủy năm 2016. Để đáp ứng các nhu cầu còn lại, Bang Louisiana đang đề xuất những thay đổi sau:
• Thiết lập một chương trình cho thuê giá cả phải chăng mới, Chương trình Nhà cho thuê Giá cả phải chăng
của Bộ Quân sự Louisiana (LMD-ARHP);
• Giảm ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời của RLHP và tạo ngân sách cho Chương trình
Nhà ở cho thuê Giá cả phải chăng của Bộ Quân sự Louisiana (LMD-ARHP).
Một chương trình phục hồi nhà ở giá rẻ mới là rất quan trọng đối với sự phục hồi liên tục của các cộng đồng
bị ảnh hưởng và sẽ giúp ổn định nguồn dự trữ nhà ở của các khu vực bị ảnh hưởng. Do những thay đổi
được đề xuất, những người thuê nhà bị ảnh hưởng sẽ nhận được hỗ trợ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ
dựa trên tình trạng nỗ lực phục hồi của họ, nhà nước sẽ phục vụ tốt hơn những ngành kinh tế có nhu cầu
chưa được đáp ứng và nhà nước sẽ được trang bị tốt hơn để phục hồi một cách phối hợp hơn, dựa trên
dữ liệu và khả năng phục hồi.
APA này được coi là đáng kể vì nó liên quan đến việc chuyển 10.000.000 đô la, tạo ra một chương trình mới
và thay đổi những người thụ hưởng chương trình.
Tổng Phân Bổ CDBG-DR của Tiểu Bang Louisiana
Previous Allocation
Tổng Phân Bổ
Chương Trình Phục Hồi Cho Chủ Sở Hữu Nhà Ở
Louisiana
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Sở Hữu
Nhà
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Bảo Hiểm Lũ Lụt
RLHP
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Nhà Ở Tạm Thời
của RLHP
Chương Trình Nhà Ở Cho Thuê, Hỗ Trợ Nhà Ở
và Chương Trình Ngăn Tình Trạng Vô Gia Cư
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho
Thuê Trong Khu Dân Cư Bị Ảnh Hưởng
Thiên Tai
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Chủ Nhà Cho
Thuê Trong Khu Dân Cư Giai Đoạn II
 ·
Chương Trình Bù Khoản Thiếu Hụt đối
với Tài Sản Cho Thuê của Nhiều Gia Đình
 ·
Chương Trình Kèm Thêm
 ·
Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Nhà Ở
Lâu Dài
 ·
Chương Trình Chuyển Nhà Nhanh
 ·
Chương Trình Kèm Thêm Thu Nhập Dễ
Phục Hồi và Hỗn Hợp
 ·
Sáng Kiến Nhà Ở Ổn Định Khu Dân Cư

Change

Revised Allocation

$ 1,708,407,000

-

$ 1,708,407,000

$1,163,896,906

-

$1,163,896,906

$ 1,000,000-

-

$ 1,000,000

$ 40,000,000

($ 10,000,000)

$ 30,000,000

$ 46,947,884

-

$ 46,947,884

$ 11,000,000

-

$ 11,000,000

$ 22,515,518

-

$ 22,515,518

$ 79,756,303
$ 5,000,000

-

$ 79,756,303
$ 5,000,000

$ 21,000,000
$ 34,810,709

-

$ 21,000,000
$ 34,810,709

$ 10,000,000

-

$ 10,000,000
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·
Chương Trình Thứ Cấp Linh Hoạt
·
Chương Trình Nơi Trú Ẩn An Toàn
Chương trình Nhà cho thuê Giá cả phải
chăng của Bộ Quân sự Louisiana (LMDARHP)
Khôi Phục Chương Trình Khắc Phục Hậu Quả và
Tái Thiết Kinh Tế ở Louisiana
 ·
Chương Trình Cho Vay Hỗ Trợ Doanh
Nghiệp Nhỏ
 ·
Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho
Doanh Nghiệp Nhỏ
 ·
Chương Trình Khôi Phục Nông Nghiệp
Chương Trình Cơ Sở Hạ Tầng
(Phối Hợp FEMA)
Chương Trình Dịch Vụ Công của Những Người
Ứng Phó Đầu Tiên
Quy Hoạch và Lập Mô Hình Lưu Vực
Trợ Cấp Xây Dựng Năng Lực Khu Vực

$ 6,000,000
$ 4,000,000

$10,000,000

$ 6,000,000
$ 4,000,000
$10,000,000

$ 41,200,000

-

$ 41,200,000

$ 200,000

-

$ 200,000

$ 20,000,000
$ 115,000,000
$ 8,000,000
$16,600,800

-

$ 20,000,000
$ 115,000,000
$ 8,000,000
$16,600,800

$ 3,200,000$ 58,278,880

-

$ 3,200,000
$ 58,278,880

2. Đề xuất sử dụng vốn
Chương trình hỗ trợ nhà ở tạm thời
Hoạt động đủ điều kiện

Hỗ trợ thế chấp tạm thời, Hỗ trợ cho thuê cho chủ nhà bị di dời, Phần
HCDA 105 (a) (8), FRTHER 5989 50
Mục tiêu quốc gia
Lợi ích cho người thu nhập thấp đến trung bình và nhu cầu cấp bách
Ngân sách chương trình trước $40,000,000
Thay đổi ngân sách
-$10,000,000
Ngân sách chương trình sửa $30,000,000
đổi
Tóm tắt thay đổi ngân sách: Như được tạo ra trong Kế hoạch hành động 11, Chương trình hỗ trợ nhà ở
tạm thời của RLHP bị giảm 10 triệu đô la vì không được đăng ký. Ngân sách sửa đổi được dự kiến để đáp
ứng tất cả các nhu cầu hiện tại và tương lai. Các giai đoạn khảo sát và ứng dụng cho người nộp đơn trong
tất cả các tầng đã được hoàn thành và tổng số người nộp đơn chủ nhà đã được xác định. Hơn nữa, thời
hạn kết thúc là ngày 17 tháng 1 năm 2020, vì vậy toàn bộ dân số chủ nhà tham gia được xác định.

Chương trình nhà ở cho thuê giá rẻ của Bộ quân sự Louisiana (LMD-ARHP)
Tóm tắt chương trình: Chương trình này sẽ tạo ra nhà ở cho thuê nhiều gia đình giá cả phải chăng mới cho
Cục Bảo vệ và Quân đội Quốc gia Louisiana, nằm tại hoặc gần Camp Beauregard ở Pineville, Louisiana.
Chương trình này sẽ giải quyết các nhu cầu phục hồi nhà ở lâu dài của các nhân viên quân sự Louisiana có
thu nhập thấp đến trung bình và gia đình của họ trong Giáo xứ Rapides bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với nhà ở
giá rẻ luôn có nhu cầu trong các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, chương trình này tương tự như mục
tiêu của Chương trình Piggyback và Chương trình Piggyback Thu nhập hỗn hợp chống lũ lụt ở chỗ nó tìm
cách phục hồi hoặc xây dựng nhà ở chất lượng giá cả phải chăng rất cần cho các cá nhân LMI và các gia đình
trong tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng lũ lụt. Các đơn vị cho thuê LMI trên cơ sở mới được xây dựng này
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cũng sẽ giải phóng các đơn vị cho thuê giá rẻ ngoài căn cứ trước đây do các thành viên quân đội chiếm
đóng, do đó tiếp tục mở rộng kho nhà ở cho thuê giá cả phải chăng.
Hoạt động đủ điều kiện
Mục tiêu quốc gia
Ngân sách chương trình

HCDA Phần 105 (a) (4), Giải phóng mặt bằng, phá hủy, dỡ bỏ, tái thiết,
và cải tạo các tòa nhà và cải tiến
Lợi ích cho người thu nhập thấp đến trung bình và nhu cầu cấp bách
$10,000,000

Thực thể quản lý: Bang Louisiana
Đề xuất sử dụng vốn: Chương trình do nhà nước điều hành này sẽ cấp một khoản tài trợ trực tiếp cho Bộ
quân sự Louisiana để được sử dụng làm nguồn vốn để xây dựng một khu nhà cho thuê nhiều gia đình giá
cả phải chăng để thay thế nhà ở dưới tiêu chuẩn bị hư hỏng và mở rộng cơ hội nhà ở giá rẻ cho các thành
viên của Bộ Quốc phòng và Quân đội Louisiana. Nhà ở hiện tại sẽ bị phá hủy và thay thế bởi ít nhất 40 ngôi
nhà mới được xây dựng sẽ được cho thuê với mức giá phải chăng cho quân nhân và gia đình của họ. Khoản
tài trợ sẽ có một thỏa thuận pháp lý 10 năm theo đó ít nhất 51% đơn vị được xây dựng sẽ được thuê cho
các gia đình quân nhân có thu nhập bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung bình của Khu vực và giới hạn ở
các khoản tiền liên quan đến thu nhập ở mức hoặc dưới 80% AMI.
Người nộp đơn đủ điều kiện: Cấp trực tiếp cho Bộ Quân sự Louisiana
Tiêu chí lựa chọn: Cấp không cạnh tranh được trao cho Bộ quân sự Louisiana
Phương thức phân phối: Đây sẽ là một khoản trợ cấp trực tiếp duy nhất cho Bộ quân sự Louisiana dựa
trên nhu cầu phục hồi của Bang Louisiana
Đủ điều kiện địa lý: Giáo xứ Rapides do thiên tai tuyên bố bị ảnh hưởng bởi Bão và Lũ lụt nghiêm trọng
năm 2016
Giải thưởng tối đa: Giải thưởng tối đa cho Bộ Quân sự theo khoản tài trợ này sẽ là 10.000.000 đô la

3. Nhận xét công khai
Theo kế hoạch hành động ban đầu của tiểu bang, sửa đổi này được coi là đáng kể vì nó đáng kể sửa đổi
ngân sách chương trình và thêm các chương trình mới và người hưởng lợi. Thời gian bình luận chính thức
của công chúng cho việc sửa đổi bắt đầu thứ tư, ngày 01 tháng tư, 2020. Công dân và tổ chức có thể bình
luận về sửa đổi này qua:
• Trang web OCD-DRU: http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx;
• Gửi email nhận xét tới: ocd@la.gov;
• Gửi bình luận tới: Đơn vị khắc phục thảm họa, Disaster Recovery Unit, P.O. Box 94095, 708049095, Attn: Janice Lovett;
• Fax nhận xét tới sự chú ý của Janice Lovett tại (225) 219-9605.
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Kế hoạch hành động và tất cả các sửa đổi kế hoạch hành động đều có sẵn bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban
Nha để tiếp cận những công dân có trình độ tiếng Anh hạn chế trong các khu vực bị ảnh hưởng. Công dân
khuyết tật hoặc những người cần hỗ trợ kỹ thuật khác có thể liên hệ với văn phòng OCD-DRU để được hỗ
trợ thông qua các phương pháp được liệt kê ở trên.

4. Phụ lục



BÌNH LUẬN CÔNG CỘNG
TRẢ LỜI OCD:
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