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Tổng Quan
Sửa Đổi Kỹ Thuật này nói về việc thiết lập lại mục tiêu sử dụng khoản tiền $5.058 tỷ do
Bộ Phát Triển Gia Cư và Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban
Development, hay “HUD)” cấp phát cho quỹ Tài Trợ Để Phát Triển Cộng Đồng
(Community Development Block Grant, hay “CDBG”) dưới dạng một phần của $5.48 tỷ
từ ngân sách liên bang theo Đạo Luật Cấp Ngân Sách Bổ Sung Khẩn Cấp cho Quốc
Phòng, Chiến Tranh Toàn Cầu Chống Khủng Bố, và Hồi Phục Sau Cơn Bão
(Emergency Supplemental Appropriation Act for Defense, the Global War on Terror,
and Hurricane Recovery) năm 2006 (Công Luật 109-148) và sử dụng thêm khoản tiền
$423.036.059 do HUD cấp phát cho quỹ CDBG dưới dạng một phần của $5.48 tỷ từ
ngân sách liên bang theo Đạo Luật Cấp Ngân Sách Bổ Sung Khẩn Cấp cho Quốc
Phòng, Chiến Tranh Toàn Cầu Chống Khủng Bố, và Hồi Phục Sau Cơn Bão, năm 2006
(Công Luật 109-234). Quốc Hội chỉ định dùng số tiền này cho “chi tiêu cần thiết liên
quan đến cứu trợ sau thảm họa, phục hồi về lâu dài và khôi phục hạ tầng cơ sở tại các
khu vực bị ảnh hưởng nặng nề và điêu tàn nhất vì các Cơn Bão Katrina, Rita, hay
Wilma”. Cơ Quan Phát Triển Mississippi (“MDA”) quản lý các nguồn ngân quỹ này cho
Tiểu Bang Mississippi.
	
  
Bối Cảnh
	
  
Do thiết kế và thực hiện một nhóm các chương trình phục hồi sau Cơn Bão Katrina
ngay sau Cơn bão Katrina, kế hoạch phục hồi tổng thể của Tiểu bang Mississippi bao
gồm ba ưu tiên tổng thể đó là: phục hồi quỹ nhà ở, duy trì và tuyển dụng việc làm trong
các quận bị ảnh hưởng của bão và xây dựng lại cũng như tăng cường cơ sở hạ
tầng/công trình công cộng trong các khu vực bị thảm họa được chỉ định. Các chương
trình bảo hiểm theo sửa đổi này là Chương trình phát triển kinh tế Katrina và Chương
trình Tái Katrina cộng đồng. Cả hai chương trình được tạo ra trong Kế hoạch hành
động phát triển kinh tế đã được phê duyệt vào ngày 15 tháng 12 năm 2006 như sửa đổi
4.
	
  
Mục Đích
	
  
Bởi vì tiến trình phục hồi tại Mississippi sau khi bão Katrina đi qua cần phải biến đổi,
việc thiết lập lại ngân quỹ CDBG hiện có là cần thiết để thực hiện các nhu cầu cơ sở hạ
tầng hiện còn chưa được đáp ứng. Theo một số dự án của Chương Trình Phát Triển
Kinh Tế đã được hoàn thành theo ngân sách, các khoản tiết kiệm này cũng dành cho
những nhu cầu phục hồi khác tại các vùng bị ảnh hưởng. Tái phân bổ này sẽ không
ảnh hưởng đến các đối tượng thụ hưởng dự định, kế hoạch hoạt động và các dự án
đang làm thuộc Chương trình phát triển kinh tế.

Chương Trình
Phát triển Kinh tế
Cơ quan Hành chính Tiểu
bang - Quản trị viên KED
Tiếp Sức Cộng Đồng

Phân Bổ Trước
Đó
381.685.009,78

Phân Bổ Lại
(5.141.993,75)

Phân Bổ Sau Khi
Điều Chỉnh
376.543.016,03

1.871.000,00

(1.325.527,25)

545.472,75

285.741.319,41

6.467.521,00

292.208.840,41

Sửa Đổi Kỹ Thuật (Không Quan Trọng)
	
  
Tái phân bổ này không thêm hoặc bỏ bớt bất kỳ hoạt động nào từ các kế hoạch hành
động hiện tại hay thay đổi bất kỳ người hưởng lợi dự kiến nào của các hoạt động này.
Do đó, việc tái phân bổ là sửa đổi không quan trọng đối với các kế hoạch hành động và
có hiệu lực ngay lập tức khi đệ trình lên HUD, hiệu quả ngày 01 tháng 3 năm 2016.

