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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỬA ĐỔI CƠ BẢN SỐ. 2 

TÓM TẮT CÁC THAY ĐỔI  

TỔNG QUÁT: Kế hoạch hành động Sửa đổi quan trọng số 2 sửa đổi tường thuật chương trình, thay đổi số 

tiền thưởng tối đa và cập nhật ngôn ngữ trong các phần chi tiết tương ứng. 

 

Sửa đổi này được coi là quan trọng vì nó bao gồm các thay đổi đối với lợi ích của chương trình hoặc 

phương pháp phân bổ. Những thay đổi này liên quan đến Kế hoạch Hành động Tổng thể và Bản sửa đổi Kế 

hoạch Hành động Đáng kể Số 1 do tiểu bang đệ trình trước đó.  

 

 

SỬA ĐỔI CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC KẾ  HOẠCH HÀNH ĐỘNG NHÀ 

NƯỚC:  
 

Chương trình cho vay thị trường trung bình:  

• Đơn vị chịu trách nhiệm Chương trình phần đã được sửa đổi để đọc: Tiểu bang Louisiana và/hoặc 

(những) người tiếp nhận phụ của nó) 

o văn bản trước: Cơ quan quản lý - Bang Louisiana 

• Chương trình hỗ trợ tối đa phần đã được sửa đổi để đọc: $15 triệu 

o văn bản trước: 6 triệu USD 

o APA #2 thay đổi hỗ trợ tối đa thành 15 triệu đô la dựa trên việc tăng chi phí dự án ước tính với 

các yếu tố lạm phát.  

 

Chương trình tài trợ GAP thu nhập hỗn hợp có khả năng phục hồi (PRIME):  

• Chương trình hỗ trợ tối đa  phần đã được sửa đổi để đọc: Giải thưởng tối đa 20 triệu đô la không giới 

hạn trên mỗi đơn vị..  

o văn bản trước: 150.000 đô la mỗi đơn vị, không có giải thưởng nào vượt quá 15 triệu đô la.  

o Giới hạn Đơn vị sẽ được quy định trong hướng dẫn chính sách của chương trình, loại bỏ 

150.000 đô la được mô tả trong kế hoạch hành động của tiểu bang dựa trên việc điều chỉnh chi 

phí liên tục tăng.   

 

Chương trình kết hợp toàn cầu HMGP 

• Chương trình hỗ trợ tối đa phần đã được sửa đổi để đọc: Giải thưởng tối đa là 50 triệu đô la.  

o văn bản trước: Giải thưởng tối đa là 15 triệu đô la. 

o APA #2 thay đổi số tiền thưởng tối đa thành 50 triệu đô la.  

 

Chương trình trận đấu không thuộc liên bang 
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• Các cập nhật được thực hiện trong Mục I và Mục II 

• The Chương trình hỗ trợ tối đa phần đã được sửa đổi để đọc: Giải thưởng tối đa là 31 triệu đô la.  

o văn bản trước: Giải thưởng tối đa là 15 triệu đô la.  

o APA #2 thay đổi số tiền thưởng tối đa thành $31 triệu.  

 

Khôi phục Chương trình Hỗ trợ Chủ sở hữu Nhà ở Louisiana  

• Phần Hỗ trợ Tối đa của Chương trình đã được sửa đổi thành: Sẽ được xác định theo phạm vi công 

việc dựa trên vật liệu xây dựng cấp tiêu chuẩn/hạng phổ thông như được tính toán bởi chương trình 

bằng cách sử dụng phần mềm ước tính tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, trừ đi bất kỳ lợi ích trùng lặp nào 

(ví dụ: NFIP, FEMA hoặc SBA) với giải thưởng tối đa là $425.000, không bao gồm bất kỳ chi phí thực 

hiện dự án chương trình nào. Nhân đôi Quyền lợi được xác định rõ hơn trong các chính sách và thủ tục 

của chương trình. Tiểu bang sẽ bao gồm chi tiết về các tiêu chuẩn của chương trình trong các chính 

sách và thủ tục của mình. 

• Tiền thưởng tối đa - Mua lại và Ưu đãi (Giải pháp 4) là 250.000 đô la 

o Văn bản trước: Khoản trợ cấp tối đa – Sẽ được xác định theo phạm vi công việc dựa trên vật 

liệu xây dựng cấp tiêu chuẩn/kinh tế do chương trình tính toán bằng cách sử dụng phần mềm 

ước tính tiêu chuẩn xây dựng quốc gia, trừ đi bất kỳ lợi ích trùng lặp nào (ví dụ: NFIP, FEMA 

hoặc SBA) với giải thưởng tối đa là 350.000 đô la, không bao gồm mọi chi phí thực hiện dự án 

chương trình. Nhân đôi Quyền lợi được xác định rõ hơn trong các chính sách và thủ tục của 

chương trình. Tiểu bang sẽ bao gồm chi tiết về các tiêu chuẩn của chương trình trong các chính 

sách và thủ tục của mình. 

o Phần thưởng tối đa - Mua lại và Ưu đãi (Giải pháp 4) là 250.000 đô la 

o APA #2 thay đổi số tiền thưởng tối đa thành $425.000. 

 

Chương trình cơ sở hạ tầng cộng đồng kiên cường 

• Các cập nhật được thực hiện trong Mục I và Mục II  

• Phần Mô tả Chương trình đã được sửa đổi thành: Mặc dù các chương trình của FEMA nhằm mục đích 

chi trả phần lớn công việc sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng, nhưng dựa trên kinh nghiệm, Bang 

Louisiana biết rằng có những nhu cầu chưa được đáp ứng ngoài mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng và 

trực tiếp. sửa chữa các cơ sở bị hư hỏng, là mục tiêu trong Chương trình PA. 

Tổn thất cơ sở hạ tầng, bao gồm; nhưng không giới hạn ở thiệt hại đối với hoạt động kinh tế, thiệt hại tài 

sản đối với nhà ở, doanh nghiệp và ngành nông nghiệp, vượt xa nhu cầu khắc phục ngay lập tức của 

các cộng đồng bị ảnh hưởng. Những nhu cầu chưa được đáp ứng này chỉ có thể được giải quyết bằng 

việc lập kế hoạch dài hạn và thực hiện các dự án để giải quyết những vấn đề này. Chương trình này sẽ 

cho phép một số khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về cơ sở 

hạ tầng còn lại.   

o văn bản trước: Tiểu bang sẽ tạo ra một chương trình dành cho những người nhận phụ đủ điều 

kiện để hồi sinh các khu thương mại được chỉ định bị hư hại do Bão Ida và/hoặc Bão nghiêm 

trọng tháng 5 năm 2021. 
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Khuyến khích các cơ hội kinh tế, đồng thời hỗ trợ phục hồi các khu vực thương mại, là điều 

cần thiết để đảm bảo rằng người thuê thương mại, khách hàng và việc làm được phục hồi. 

Bằng cách tạo điều kiện cho các khu thương mại và doanh nghiệp hoạt động trở lại có lãi, 

việc làm sẽ được tạo ra hoặc giữ lại trong cộng đồng và cư dân sẽ tiếp tục được tiếp cận với 

các sản phẩm và dịch vụ họ cần trong cộng đồng địa phương của họ. 

o APA #2 xóa hai đoạn gốc và thay thế bằng hai đoạn đã sửa đổi.  

• Chương trình liên quan đến thảm họa/nhu cầu chưa được đáp ứng phần đã được sửa đổi thành: 

Chương trình này giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng nhằm mở 

rộng và cải thiện quy hoạch cộng đồng có khả năng phục hồi ở các MID đủ điều kiện. 

o văn bản trước: Chương trình này giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về tăng trưởng và 

phục hồi kinh doanh tại các khu vực MID đủ điều kiện. Tài liệu về các tác động từ thiên tai sẽ 

được yêu cầu để được coi là đủ điều kiện nhận hỗ trợ 

o APA #2 xóa câu gốc và thay thế bằng câu đã sửa.  

• The Chương trình hỗ trợ tối đa phần đã được sửa đổi để đọc: Số tiền thưởng tối đa là 25 triệu đô la 

o văn bản trước: Số tiền thưởng tối đa là 20 triệu đô la. Khi phương pháp và tiêu chí phân bổ 

được xác định, một bản sửa đổi đáng kể sẽ được đệ trình để mô tả thêm chương trình.  

o APA #2 thay đổi số tiền thưởng tối đa thành 25 triệu đô la. 

o APA #2 xóa câu này: Sau khi phương pháp và tiêu chí phân bổ được xác định, một bản sửa đổi 

quan trọng sẽ được đệ trình để mô tả thêm về chương trình.  

• Phương pháp phân phối chương trình Mô tả/Tổng quan (nếu có)) phần đã được sửa đổi để đọc: 

OCD sẽ phân phối tiền như được xác định theo phương pháp sau:   

• OCD đã nhận được tổng thiệt hại Hỗ trợ Cá nhân và Hỗ trợ Công cộng của FEMA và được tính 

bằng phần trăm tổng số. Tỷ lệ phần trăm Hỗ trợ Công cộng được tính trọng số là 2/3 và Hỗ trợ Cá 

nhân là 1/3. 

• OCD đã áp dụng tỷ lệ phần trăm của tổng số thiệt hại đối với ngân sách chương trình tổng thể là 

50 triệu đô la cho mỗi khoản trợ cấp. 

• OCD thiết lập mức tối thiểu là 600.000 đô la và tối đa là 25 triệu đô la. Các khoản tài trợ rất tốn 

kém để quản lý do các yêu cầu của liên bang đối với khoản tài trợ. Các khoản tài trợ nhỏ hơn sẽ ít 

hiệu quả hơn nhiều về chi phí sử dụng và sẽ lãng phí các nguồn lực vốn đã hạn chế. 

• Bất kỳ HUD MID nào nằm ngoài phạm vi này đều bị giảm xuống mức phân bổ bằng 0 hoặc tối đa 

là 25 triệu đô la. 

• Đối với thành phố được hưởng quyền lợi Laura/Delta nằm giữa mức tối thiểu và tối đa, chúng tôi 

đã thu được tổng thiệt hại cho giáo xứ và thành phố được hưởng quyền lợi và tính toán tỷ lệ phần 

trăm của tổng số. 

• Nếu tiền còn lại, OCD sẽ phân phối lại trên các khu vực HUD MID đáp ứng mức phân bổ tối thiểu 

và tối đa. 

o văn bản trước: N/A 

o APA #2 bổ sung toàn bộ phần Phương thức phân phối chương trình  

 

Chương Trình Hồi Sinh Quê Hương 
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• Các cập nhật được thực hiện trong Mục I và Mục II 

• Mô tả chương trình phần đã được sửa đổi thành: Tiểu bang sẽ tạo ra một chương trình dành cho 

những người nhận phụ đủ điều kiện để hồi sinh các khu thương mại bị thiệt hại do Bão Ida và/hoặc Bão 

nghiêm trọng tháng 5 năm 2021. 

• Khuyến khích các cơ hội kinh tế, đồng thời hỗ trợ phục hồi các khu vực thương mại, là điều cần thiết để 

đảm bảo rằng người thuê thương mại, khách hàng và việc làm được phục hồi. Bằng cách tạo điều kiện 

cho các khu thương mại và doanh nghiệp hoạt động trở lại có lãi, việc làm sẽ được tạo ra hoặc giữ lại 

trong cộng đồng và cư dân sẽ tiếp tục được tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ họ cần trong cộng 

đồng địa phương của họ.  

o văn bản trước: Tiểu bang sẽ tạo ra một chương trình dành cho những người tiếp nhận phụ 

đủ điều kiện để hồi sinh các khu thương mại được chỉ định đã bị thiệt hại do Bão Ida và/hoặc 

Bão nghiêm trọng tháng 5 năm 2021. 

o Khuyến khích các cơ hội kinh tế, đồng thời hỗ trợ phục hồi các khu vực thương mại, là điều 

cần thiết để đảm bảo rằng người thuê thương mại, khách hàng và việc làm được phục hồi. 

Bằng cách tạo điều kiện cho các khu thương mại và doanh nghiệp hoạt động trở lại có lãi, 

việc làm sẽ được tạo ra hoặc giữ lại trong cộng đồng và cư dân sẽ tiếp tục được tiếp cận với 

các sản phẩm và dịch vụ họ cần trong cộng đồng địa phương của họ.  

o APA #2 xóa "được chỉ định" khỏi câu đầu tiên 

• Chương trình hỗ trợ tối đa: phần đã được sửa đổi để đọc: Số tiền thưởng tối đa là 25 triệu đô la 

o văn bản trước: Số tiền thưởng tối đa là 20 triệu đô la. Khi phương pháp và tiêu chí phân bổ 

được xác định, một bản sửa đổi đáng kể sẽ được đệ trình để mô tả thêm về chương trình. 

o APA #2 thay đổi số tiền thưởng tối đa thành 25 triệu đô la. 

o APA #2 xóa câu này: Sau khi phương pháp phân bổ và tiêu chí được xác định, một bản sửa đổi 

đáng kể sẽ được đệ trình để mô tả thêm chương trình.  

•  Phương pháp phân phối chương trình Mô tả/Tổng quan (nếu có) phần đã được sửa đổi để đọc: 

OCD sẽ phân phối tiền như được xác định theo phương pháp sau:   

• OCD đã nhận được tổng thiệt hại Hỗ trợ Cá nhân và Hỗ trợ Công cộng của FEMA và được tính 

bằng phần trăm tổng số. Tỷ lệ phần trăm Hỗ trợ Công cộng được tính trọng số là 2/3 và Hỗ trợ Cá 

nhân là 1/3. 

• OCD đã áp dụng tỷ lệ phần trăm của tổng thiệt hại đối với tổng ngân sách chương trình là 50 triệu 

đô la cho Laura/Delta và 75 triệu đô la cho Ida và các trận Bão lớn vào tháng 5 năm 2021. 

• OCD thiết lập tối thiểu là $600,000 và tối đa là $25 triệu. Các khoản tài trợ rất tốn kém để quản lý 

do các yêu cầu của liên bang đối với khoản tài trợ. Các khoản tài trợ nhỏ hơn sẽ ít hiệu quả hơn 

nhiều về chi phí sử dụng và sẽ lãng phí các nguồn lực vốn đã hạn chế. 

• Bất kỳ HUD MID nào nằm ngoài phạm vi này đều bị giảm xuống mức phân bổ bằng 0 hoặc tối đa 

là 25 triệu đô la. 

• Đối với thành phố được hưởng quyền lợi Laura/Delta nằm giữa mức tối thiểu và tối đa, chúng tôi 

đã thu được tổng thiệt hại cho giáo xứ và thành phố được hưởng quyền lợi và tính phần trăm của 

tổng số. 

• Nếu tiền còn lại, OCD sẽ phân phối lại trên các khu vực HUD MID đáp ứng mức phân bổ tối thiểu 

và tối đa. 
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o văn bản trước: N/A 

o APA #2 bổ sung toàn bộ phần Phương thức phân phối chương trình 

 

 

 

 

 


