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TỜ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
ỦY VIÊN - NGƯỜI THUÊ NHÀ 

 
 

Hội đồng Ủy viên là cơ quan quản lý của Cơ quan Quản lý Nhà ở của Quận San Diego (HACSD).   
Là cơ quan quản lý, Hội đồng Ủy viên giám sát việc quản lý chương trình Phiếu Lựa Chọn Nhà ở (HCV) và các 
Chương trình Nhà ở Công và chịu trách nhiệm phê duyệt các hoạt động của chương trình, chẳng hạn như Kế hoạch Cơ 
quan, ngân sách hàng năm, xin kinh phí, những thay đổi trong quản lý chương trình và thực hiện các chương trình nhà ở 
mới. Hội đồng Ủy viên HACSD bao gồm năm thành viên của Hội đồng Giám sát của Quận San Diego và hai Ủy viên 
Người thuê nhà. 

Với tư cách là cư dân của Nhà ở Công hoặc là thành viên tham gia chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở Section 8 
(HCV) trong Cơ quan Quản lý Nhà ở của Quận San Diego (HACSD), quý vị có thể đủ điều kiện để được bổ nhiệm vào 
Hội đồng Ủy viên của HACSD với tư cách là ủy viên - người thuê nhà. 

Nhiệm kỳ làm việc 

Mỗi Ủy viên Thuê nhà phục vụ một nhiệm kỳ hai năm. Nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021.  

Điều kiện cho Lựa chọn Ủy viên - Người thuê nhà 
• Cư dân phải được hỗ trợ trực tiếp trong Chương trình Nhà ở Công cộng hoặc Chương trình 

Section 8 HCV thuộc địa hạt tài phán của HACSD. Điều này bao gồm chương trình Phiếu thưởng 
dựa trên Dự án (Project Based Voucher (PBV)) và VASH. 

• Cư dân phải là người thuê tốt của chương trình Nhà ở Công hoặc thành viên tham gia HCV, tức là 
đáp ứng tất cả các nghĩa vụ gia đình theo chương trình Nhà ở Công hoặc Section 8 và không có 
án phạt vì vi phạm các quy tắc và quy định của Chương trình HCV hoặc Nhà ở Công cộng 
Section 8. 

• Tên của cư dân phải được liệt kê trên hợp đồng thuê 
• Cư dân phải từ 18 tuổi trở lên 
• Cư dân phải sẵn sàng tham gia đào tạo và định hướng 
• Cư dân phải sẵn sàng tham dự các cuộc họp của Hội đồng Ủy viên 
• Cư dân phải tránh xung đột lợi ích và tuân thủ các chính sách của Hội đồng 

Để duy trì tính đủ điều kiện liên tục, Ủy viên - Người thuê nhà phải tuân thủ Tuyên bố về Nguyên tắc giá trị của Quận 
và hỗ trợ sứ mệnh của HACSD là cung cấp hiệu quả các dịch vụ công nhằm xây dựng cộng đồng lâu dài và vững mạnh. 

 
Để duy trì tính đủ điều kiện liên tục, Ủy viên - Người thuê nhà phải tuân thủ Tuyên bố về Nguyên tắc giá trị của Quận 
và hỗ trợ sứ mệnh của HACSD là cung cấp hiệu quả các dịch vụ công nhằm xây dựng cộng đồng lâu dài và vững mạnh. 

 
Tiến trình lựa chọn 
Đơn đăng ký của Ủy viên Thuê nhà từ những người tham gia chương trình Phiếu Lựa chọn Nhà ở Section 8 và cư dân 
Nhà ở Công sẽ được chấp nhận nếu nộp trước 11:59 tối, Thứ Tư, ngày 24 tháng 2 năm 2001. Mỗi đơn đã hoàn thành 
nộp cho HACSD sẽ được đánh giá về kinh nghiệm liên quan, kiến thức thích hợp và sự quan tâm đến việc phục vụ cộng 
đồng. Dựa trên các tiêu chí được liệt kê ở trên, một số ứng viên đủ tiêu chuẩn sẽ được chọn để phỏng vấn. Sau các cuộc 
phỏng vấn, các ứng cử viên hàng đầu sẽ được tiến hành xem xét lý lịch tư pháp, kiểm tra tín dụng và xem xét lý lịch của 
người thuê để xem có vi phạm các quy tắc và quy định hay không. Một ứng cử viên sẽ được chọn và việc lựa chọn sẽ 
được đệ trình lên Ban Giám sát của Quận San Diego để phê duyệt.  

 


