
 

 
 

Thành phố Milpitas - Thông tin Cập nhật về Sunnyhills 
 
 

 
Thành phố Milpitas vẫn cam kết đảm bảo sự ổn định và mức giá phải chăng trong dài hạn về nhà ở 
trong khu chung cư Sunnyhills. Thành phố đã nỗ lực làm việc để loại bỏ mối đe dọa trục xuất liên 
quan đến việc phá hủy các tòa nhà chung cư, hoặc tăng mạnh giá thuê với 149 căn hộ Sunnyhills 
hiện có mà gần đây được trợ giá bởi chương trình phiếu chọn nhà cho thuê của Bộ Gia cư và Phát 
triển Đô thị (HUD) liên bang.  Chúng tôi muốn chia sẻ tiến triển và thành công với thông tin sau đây:  
 
1) Thành phố hiện đang cập nhật Kế hoạch Tổng quát, một tài liệu quy hoạch Thành phố chính 

thức của Thành phố.  Tài liệu này bao gồm các mục tiêu và chính sách chính thức để duy trì các 
khu dân cư như Sunnyhills, vốn là một ưu tiên rất cao của Hội đồng Thành phố.   Không có thay 
đổi hoặc biện pháp khích lệ nào trong tài liệu này khuyến khích chủ sở hữu bất động sản phá bỏ 
hoặc thay thế các tòa nhà chung cư bằng các căn hộ đắt tiền hơn. Hội đồng Thành phố liên tục 
bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc duy trì Sunnyhills như một cộng đồng gia cư có giá cả 
phải chăng. 

 
2) Thành phố đã ký một thỏa thuận với chủ sở hữu bất động sản để thanh toán $1,250,000, cho 

việc bảo trì tòa nhà chung cư và cải thiện sửa chữa đến hết Tháng Hai, 2023.  Đổi lại, chủ sở 
hữu bất động sản đã đồng ý gia hạn phiếu chọn nhà cho thuê HUD hiện có để duy trì mức giá 
phải chăng hiện tại cho 149 căn hộ. Thỏa thuận này hỗ trợ quyết định của chủ sở hữu bất động 
sản là không phá dỡ hoặc thay thế các tòa nhà chung cư bằng các căn hộ đắt tiền hơn. 
 

3) Thành phố sẽ cung cấp thêm $200,000 cho việc thay thế mái nhà trên tòa nhà chung cư 
Sunnyhills hiện có. Điều này sẽ nâng cao an toàn cho cư dân và giúp cho các tòa nhà chung cư 
chịu đựng thời tiết tốt hơn trong 10 đến 15 năm nữa.  Đây là một ví dụ khác về cách Thành phố 
đã làm việc với chủ sở hữu bất động sản để không phá dỡ hoặc thay thế các tòa nhà chung cư 
bằng các căn hộ đắt tiền hơn. 
 

4) Chủ sở hữu bất động sản đã quyết định đề xuất xây dựng 44 căn nhà mới ở Sunnyhills mà 
không cần phá dỡ bất kỳ căn hộ hiện có nào.  Các căn hộ mới và những người hàng xóm mới 
chứng tỏ mục đích của chủ sở hữu trong việc duy trì căn hộ Sunnyhills như chúng đã tồn tại đến 
hôm nay. Các căn hộ mới này sẽ không ảnh hưởng đến 149 phiếu chọn nhà cho thuê HUD hiện 
có. Ủy ban Kế hoạch của Thành phố sẽ họp vào ngày 14 Tháng Mười và chúng tôi hoan nghênh 
các ý kiến đóng góp của công chúng qua email planningdepartment@ci.milpitas.ca.gov. 
 

5) Cuối cùng, khi Giao ước HUD hiện tại hết hạn vào Tháng Hai, 2023, HUD sẽ cho phép chủ sở 
hữu bất động sản gia hạn chương trình trợ giá tiền thuê nhà đến năm 2028 hoặc lâu hơn. Thành 
phố không thấy có lý do để chủ sở hữu bất động sản từ chối một ưu đãi tài chính có lợi liên tục 
như vậy, đảm bảo cho chủ sở hữu có thu nhập tốt ổn định trong tương lai. Quyết định đầu tư 
$1,250,000 cộng thêm $200,000 của Thành phố được đề cập ở trên đã được chứng minh là giải 
pháp tốt nhất có thể để giữ cho các căn hộ Sunnyhills được duy trì và có giá cả phải chăng ở 
hiện tại và tương lai. 
 

Chúng tôi hi vọng thông tin cập nhật này cung cấp câu trả lời cho nhiều câu hỏi của quý vị, và đảm 
bảo cam kết của Thành phố trong việc duy trì và bảo vệ khu dân cư Sunnyhills.  Nếu quý vị có bất kỳ 
câu hỏi nào về sự thành công của những nỗ lực của chúng tôi, quý vị có thể gửi email đến 
housing@ci.milpitas.ca.gov (408-586-3219). Xin cảm ơn. 

 


