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CHƯƠNG TRÌNH KEEP YOUR HOME CALIFORNIA ĐÃ BẢO TOÀN $2.5 TỶ 

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

Chương trình hỗ trợ tiền thế chấp miễn phí đã bảo toàn 8,100 việc làm, $441 triệu về thu 

nhập cho nhân viên, $81 triệu về thu nhập thuế, và $1.1 tỷ giá trị bất động sản kể từ năm 

2010 

SACRAMENTO – Với mỗi đồng mỹ kim được cấp để trợ giúp chủ nhà qua chương trình 

hỗ trợ chủ nhà Keep Your Home California của Cơ Quan Tài Chánh Gia Cư California 

(California housing Finance Agency - CalHFA), có tổng giá trị hai đồng mỹ kim thuộc 

hoạt động kinh tế được bảo toàn trong nền kinh tế của tiểu bang, theo một bản phúc trình 

mới từ Trường Kinh Doanh Darla Moore (Darla Moore School of Business) thuộc Đại Học 

Nam Carolina (University of South Carolina).  

Tác Động Kinh Tế từ chương trình Keep Your Home California: Một Phân Tích Trên 

Phạm Vi Tiểu Bang và Khu Vực chỉ ra rằng chương trình Keep Your Home California được 

liên bang tài trợ đã có một ảnh hưởng lan rộng lên nền kinh tế California vượt qua mức độ 

trợ giúp chủ nhà, bảo toàn được $2.5 tỷ trị giá hoạt động kinh tế trong suốt sáu năm đầu 

tiên của chương trình bằng cách duy trì việc làm, tạo thu nhập thuế và bảo vệ giá trị tài sản 

của các chủ nhà lân cận. 

Tác giả bản phúc trình, Tiến Sĩ Joseph C. Von Nessen, một Nhà Kinh Tế Nghiên Cứu của 

Đại Học Nam Carolina, Trường Kinh Doanh Darla Moore (Darla Moore School of 

Business) và là một chuyên gia thuộc các chương trình tương tự của chính phủ, nói “Một 

thị trường gia cư mạnh mẽ và đầy sức sống là thành phần cốt yếu của bất kỳ nền kinh tế 

lành mạnh nào. Gia cư không chỉ là một trong những lãnh vực lớn nhất của nền kinh tế, mà 

những người sống trong môi trường gia cư ổn định còn được hưởng nhiều quyền lợi về 

kinh tế và xã hội.” 

Theo bản phúc trình, trên phạm vi tiểu bang, chương trình Keep Your Home California đã 

bảo toàn $1.1 tỷ trị giá tài sản, giữ được khoảng 8,100 việc làm và từ đó tạo ra $441 triệu 

thu nhập cho nhân viên, và bảo vệ được $81.3 triệu thu nhập thuế từ đầu năm 2010 đến 

2015.   
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Giám Đốc Điều Hành Tia Boatman Patterson của CalHFA đã nói, “Chương trình Keep 

Your Home California đang tạo được sự khác biệt cho chủ nhà, cho hàng xóm của họ, và 

cho cộng đồng của họ cũng như các doanh nghiệp của California và toàn tiểu bang.”  “Qua 

hiệu ứng gợn sóng về kinh tế, chương trình Keep Your Home California đã không chỉ trợ 

giúp những người được hỗ trợ trực tiếp từ chương trình, mà còn giúp được nhiều người 

khác – kể cả những nhân viên đã giữ được việc làm và các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng duy 

trì được khách hàng của họ. Tất cả các địa phương, cộng đồng và tiểu bang đều hưởng lợi 

từ chương trình này.” 

Năm chương trình Keep Your Home California  hiện dành cho những chủ nhà gặp khó 

khăn tài chính, được thiết lập nhằm đáp ứng nhiều loại hoàn cảnh. Các lựa chọn bao gồm từ 

việc trả tiền thế chấp cho những chủ nhà bị mất việc làm cho đến việc hạ thấp số dư nợ 

chính, và hoàn trả các khoản nợ quá hạn.  

Mỗi chương trình Keep Your Home California đều trợ giúp các chủ nhà – và nền kinh tế 

của tiểu bang – bằng những phương thức độc đáo. Ví dụ, Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thế 

Chấp Cho Chủ Nhà Thất Nghiệp (Unemployment Mortgage Assistance Program) đã có tác 

động lớn nhất với mức $1.16 tỷ, trong khi Chương Trình Hỗ Trợ Hoàn Trả Tiền Thế Chấp 

(Mortgage Reinstatement Assistance Program) đã mang lại lợi ích kinh tế với $4.35 cho 

mỗi $1 được cấp. Để có một bản chi tiết đầy đủ về tác động của mỗi chương trình, xin xem 

Tờ Dữ Kiện về Tác Động của Chương Trình (Program Impacts Fact Sheet). 

Chương trình Keep Your Home California được thành lập vào năm 2010 sau khi tiểu bang 

nhận được $2 tỷ từ Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính Những Trường Hợp Khó Khăn Nhất (Hardest 

Hit Fund) của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Chương trình đã hỗ trợ hơn 69,000 chủ nhà và đã chi 

$1.58 tỷ để tài trợ cho tới tháng Mười Hai năm 2016. 

Mark McArdle, Phó Trợ Lý Tổng Thư Ký về Bình Ổn Tài Chánh của Bộ Ngân Khố nói, 

“Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính Những Trường Hợp Khó Khăn Nhất đã được thiết lập để phòng 

tránh những trường hợp bị tịch thu nhà có thể tránh được và để bình ổn thị trường gia cư 

trong những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ Cuộc Đại Suy Thoái."  “Bản phúc 

trình này chỉ ra rằng chương trình của California đã hoạt động theo đúng mục đích và chủ 

nhà nào với tài chính lên xuống thất thường thì tốt nhất nên tham gia chương trình.” 

Chương trình Keep Your Home California đã được cấp thêm $383 triệu vào đầu năm 2016. 

Chương trình sẽ kết thúc khi ngân quỹ được chi tiêu hết hoặc vào ngày kết thúc chương 

trình là ngày 31 tháng Mười Hai năm 2020, tính theo ngày nào đến trước. Chương trình 

Keep Your Home California dự đoán rằng tất cả các ngân quỹ của chương trình sẽ được sử 

dụng hết trước cuối năm 2020. 
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Chủ nhà nào muốn tìm thêm thông tin về chương trình Keep Your Home California nên gọi  

888-954-KEEP (5337) vào các ngày thường từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, và các Thứ Bảy từ 

9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hoặc truy cập www.KeepYourHomeCalifornia.org. Nhân viên 

đại diện có thể nhận đơn bằng hầu hết mọi ngôn ngữ thông qua dịch vụ dịch thuật và không 

bao giờ tính phí với bất cứ dịch vụ nào thuộc chương trình Keep Your Home California . 

Một bản tiếng Tây Ban Nha cũng được cung cấp tại trang mạng 

www.ConservaTuCasaCalifornia.org.  

### 

Tiến sĩ Joseph C. Von Nessen là một Nhà Kinh Tế Nghiên Cứu tại Ban Nghiên Cứu của 

Trường Kinh Doanh Darla Moore thuộc Đại Học Nam Carolina nơi ông chuyên nghiên 

cứu về nền kinh tế khu vực, dự đoán về kinh tế khu vực, và nền kinh tế gia cư. Ông thường 

điều hành nhiều loại phân tích về tác động kinh tế, nghiên cứu về tính khả thi, và các dự án 

nghiên cứu thị trường độc lập cho các thân chủ thuộc cả hai lãnh vực công và tư. Nhấn 

vào đây để xem tiểu sử đầy đủ của ông.  
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