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THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI VÀ THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN PHÙ HỢP 

 
QUẬN SAN DIEGO HỢP NHẤT 

KẾ HOẠCH NĂM 2021-22 
SỬA ĐỔI KỀ HOẠCH NĂM 2019-20 

 
TÀI TRỢ CỦA KHỐI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (CDBG), CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐẦU 

TƯ HOME (HOME), TRỢ CẤP GIẢI PHÁP KHẨN CẤP (ESG) VÀ CƠ HỘI NHÀ Ở CHO NGƯỜI 
CÓ AIDS (HOPWA) 

 
 

Văn bản này thông báo về việc Hội đồng Giám sát sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai vào lúc 9:00 sáng 
ngày 16 tháng 03 năm 2021 tại Phòng 310 tại Trung tâm Hành chính Quận, 1600 Pacific Highway, San Diego, 
CA về xem xét Kế Hoạch Năm Tài chính (FY) 2021-2022.  Hội đồng sẽ xem xét việc đề xuất sử dụng ước 
tính: $4,265,959 trong quỹ CDBG; $3.286.351 trong quỹ HOME; $364,738 trong quỹ ESG; và $4,690,917 
trong quỹ HOPWA mà Quận sẽ nhận được từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD).  Dự đoán rằng 
Quận cũng sẽ nhận được tới $500,000 quỹ ESG Tiểu bang từ Bộ Gia cư và Phát triển Cộng đồng California 
(HCD). Hội đồng cũng sẽ xem xét đề xuất sử dụng khoảng $2,000,000 trong FY 2020-21 từ doanh thu CDBG 
và HOME và việc phân bổ lại khoảng ước tính $10,600,000 từ mức HOME, ESG, CDBG và HOPWA của 
những năm trước. Những con số này dựa trên mức tài trợ của năm trước.   
 
Kế hoạch hàng năm mô tả các hoạt động được đề xuất sẽ được tài trợ từ năm tài chính 2021-22 và các quyền 
lợi của năm trước, các hoạt động này phải đáp ứng các mục tiêu được thiết lập trong Kế hoạch hợp nhất 2020-
24.  
 
Hội đồng cũng sẽ xem xét đề xuất sử dụng $5,904,293 quỹ CDBG Coronavirus (CDBG-CV). Quận đang nhận 
quỹ CDBG-CV từ HUD để hỗ trợ khu vực chuẩn bị, ngăn ngừa và ứng phó với đại dịch Coronavirus.  
 
Chương trình CDBG cung cấp tài trợ cho khu vực chưa hợp nhất của Quận và các thành phố Coronado, Del 
Mar, Imperial Beach, Lemon Grove, Poway và Solana Beach. Quỹ CDBG phải: (1) mang lại lợi ích cho những 
người có thu nhập thấp hơn; (2) ngăn ngừa / loại bỏ các khu ổ chuột và nhà hư cũ; hoặc (3) đáp ứng nhu cầu 
phát triển cấp thiết của cộng đồng. Chương trình HOME tài trợ cho các hoạt động nhà ở giá cả phải chăng 
trong Quận HOME Consortium. HOME Consortium bao gồm các khu vực CDBG, cùng với các thành phố 
Carlsbad, Encinitas, La Mesa, San Marcos, Santee và Vista. Chương trình ESG tài trợ hỗ trợ người vô gia cư 
trong các khu vực CDBG và chương trình HOPWA tài trợ nhà ở / dịch vụ cho những người nhiễm HIV / AIDS 
và gia đình của họ trên toàn Quận San Diego. Chương trình STATE ESG tài trợ cho việc trợ giúp người vô 
gia cư trên toàn Quận San Diego. 
 
Bản sao của dự thảo Kế hoạch có sẵn để công chúng xem xét và góp ý, trong thời gian lấy ý kiến 30 ngày từ 
ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 16 tháng 3 năm 2021, trên trang web của Quận tại www.sdhcd.com. 
Những người cần hỗ trợ để tham gia các cuộc họp (ví dụ, người không nói tiếng Anh, khiếm thính, v.v.) nên 
thông báo cho HCDS năm ngày trước cuộc họp. Để biết thông tin, xin gọi (858) 694-8724. Để được trợ giúp 
về người khiếm thính, vui lòng gọi (866) 945-2207. 
 
THÔNG BÁO DỊCH VỤ CÔNG CỘNG COVID-19 
Do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Bệnh Coronavirus (COVID-19), quận San Diego đang 
thực hiện một số thay đổi liên quan đến các cuộc họp của Hội đồng Giám sát để bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
và ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại địa phương. Các thành viên của công chúng có thể xem một số tùy chọn để 
trình bày bình luận công khai của họ trực tuyến: Các Tùy chọn Góp ý kiến Công 

http://www.sdhcd.com/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/cob/bosa.html

