
THÔNG BÁO 
 
Cơ quan Phát triển Nhà ở Tennessee (THDA, Tennessee Housing Development 
Agency) đã công bố bản phác thảo Kế hoạch Hành động Hàng năm 2018-2019 cho 
Tiểu bang Tennessee. Hàng năm, kế hoạch này được nộp cho Bộ Phát triển Đô thị và 
Nhà ở Hoa Kỳ (U.S. Department of Housing and Urban Development) để đề ra ngân 
sách ước tính và mục tiêu cho các hoạt động phát triển nhà ở và cộng đồng thông qua 
các chương trình CDBG , ESG, HOME, HOPWA và HTF. Công dân được khuyến khích 
xem xét và đưa ra ý kiến về các thông tin có trong bản kế hoạch. Bản tóm tắt kế hoạch 
có sẵn để xem xét và nhận xét công khai tại www.thda.org/about-thda/public-notice-
and-comment. Sử dụng mục "Lựa chọn Ngôn ngữ" ở cuối trang để xem nhiều bản dịch. 
Các liên kết cũng sẽ được cung cấp trên các trang web của Tiểu bang Tennessee, Bộ 
Phát triển Kinh tế và Cộng đồng TN (TN Department of Economic and Community 
Development), Bộ Y tế TN (TN Department of Health) và chín Quận Phát triển của 
Tennessee. Sẽ chấp nhận các nhận xét bằng văn bản gửi qua điện tử trên trang web 
của THDA từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018.  
 
Ngoài ra, Tiểu bang Tennessee đang thăm dò nhận xét của công chúng về nhà ở công 
bằng và Phân tích về Các Trở ngại đối với việc Lựa chọn Nhà ở Công bằng (Analysis of 
Impediments to Fair Housing Choice). Thông tin bổ sung và cuộc khảo sát sẽ được 
cung cấp trên www.thda.org/about-thda/public-notice-and-comment. Sẽ chấp nhận các 
nhận xét bằng văn bản gửi qua điện tử trên trang web của THDA từ ngày 26 tháng 3 
đến ngày 25 tháng 4 năm 2018. 
 
Một phiên điều trần công khai để có được thông tin đầu vào về Kế hoạch Hành động 
Hàng năm 2018-2019 và Phân tích về Các Trở ngại đối với việc Lựa chọn Nhà ở Công 
bằng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 4 năm 2018, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều 
tại Nashville, TN tại Tòa nhà Andrew Jackson, 502 Deaderick St., Ground Floor Public 
Hearing Room (đi vào từ 5th Ave N). Nếu có thắc mắc hoặc cần điều chỉnh hợp lý nào, 
vui lòng gửi email cho Megan Webb tại địa chỉ mwebb@thda.org.  
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