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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 (U.S. Department of Housing and Urban Development, hay “HUD”) cấp phát
cho quỹ Tài Trợ Để Phát Triển Cộng Đồng Katrina (Katrina Community Development Block Grant, hay
“KCDBG”) 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). 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 (Mississippi Development Authority, hay “MDA”) là cơ quan do Thống đốc chỉ định điều
hành những quý này và những nỗ lực phục hồi tại Mississippi.
Bối Cảnh
“Kế Hoạch Hành Động Các Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng” về Nhà Ở Lực Lượng Lao Động Dài Hạn
(Long Term Workforce Housing, hay LTWH) được phê duyệt vào ngày 29 tháng 10 năm 2010 (LTWH
Tu Chỉnh 6-Sửa Đổi 3) đã xây dựng Chương Trình Xây Nhà Láng Giềng (Neighborhood Home Program,
hay NHP). Chương trình này cung cấp các hoạt động đủ tiêu chuẩn bao gồm sửa chữa nhà ở, phục hồi và
tái thiết cho những hộ gia đình đủ tiêu chuẩn có nhu cầu nhà ở do cơn bão Katrina chưa được đáp ứng
trước đây. Ngoài ra, sửa đổi này duy trì khoản dự trữ $40 triệu trong các quỹ CDBG để chi trả cho bất kỳ
khoản phụ trội nào. Số tiền dự trữ này đã được tái phân bổ theo Tu Chỉnh 6 - Sửa Đổi Kỹ Thuật 5 đối với
Kế Hoạch Hành Động LTWH. Số tiền $6.5 triệu bổ sung trong quỹ dự trữ được dành riêng theo Chương
Trình Phục Hồi Cảng Gulfport (Port of Gulfport Restoration Program, hay PGRP) đã được phê duyệt bởi
HUD theo Tu Chỉnh 5 – Sửa Đổi 2 đối với Kế Hoạch Hành Động Chương Trình PGRP vào ngày 05
tháng hai năm 2015.
Mục Đích
Mục đích của sửa đổi kỹ thuật này là nhằm tái phân bổ $4.3 triệu trong quỹ dự trữ cho chương trình NHP
nhằm đảm bảo rằng chương trình có đủ ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu của chương trình. Số tiền này sẽ
được sử dụng để giải quyết các nhu cầu về nhà ở chưa được đáp ứng của những người xin đủ tiêu chuẩn.
Phân bổ được điều chỉnh lại như sau:
Chương Trình
Chương Trình Phục Hồi Cảng Gulfport
Chương Trình Xây Nhà Láng Giềng

Phân Bổ Trước Đó
581,100,000
177,379,644

Số Tiền Tái
Phân Bổ
(4,300,000)
4,300,000

Phân Bổ Sau
Khi Điều Chỉnh
576,800,000
181,679,644

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.	
  

