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Hướng dẫn
Vui lòng xem lại phần giới thiệu, thông tin cơ bản của PCEF, và các nguyên tắc hướng dẫn 
dự thảo. Sau đó điền vào bản khảo sát, bắt đầu bằng các câu hỏi không bắt buộc về người 
quý vị đại diện cũng như thông tin nhân khẩu học. Sau đây là các câu hỏi về các nguyên 
tắc hướng dẫn dự thảo và chương trình PCEF. Vui lòng dành ít nhất 15 phút để hoàn thành 
khảo sát này.

Quý vị muốn tổ chức sự kiện của riêng mình để thu thập ý kiến công chúng? Có một bộ 
công cụ hỗ trợ tại www.bit.ly/pcef-facilitate, bao gồm các đề xuất để hỗ trợ cho sự kiện 
hoặc cuộc họp của quý vị.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Quỹ Lợi ích Cộng đồng Năng lượng Sạch 
Portland (Portland Clean Energy Community Benefits Fund, PCEF)!  
Tài liệu này nhằm giúp các thành viên cộng đồng hoặc các tổ chức quan tâm đến 
chương trình xem xét và đóng góp ý kiến về các Nguyên tắc Hướng dẫn Dự thảo 
của PCEF.

Các nguyên tắc hướng dẫn này bao gồm một tập hợp các giá trị chung để hướng 
dẫn về cách tổ chức và triển khai chương trình PCEF. Các quyết định về sau sẽ được 
kiểm tra lại theo các nguyên tắc hướng dẫn này để đảm bảo chúng phù hợp với 
tầm nhìn của Hội đồng PCEF và cộng đồng. 

Xin lưu ý: Hội đồng PCEF và các nhân viên luôn đón nhận các ý kiến đóng góp của 
công chúng vào bất cứ thời điểm nào, giai đoạn lấy ý kiến công chúng về các nguyên 
tắc hướng dẫn dự thảo này sẽ được mở từ ngày 3 đến ngày 22 Tháng Ba, 2020. 

Quỹ Lợi ích Cộng đồng 
Năng lượng Sạch 
Portland (Portland Clean 
Energy Community 
Benefits Fund, PCEF)

Cách Đóng góp Ý kiến Công chúng 
về các Nguyên tắc Hướng dẫn Dự 
thảo của PCEF

interpretation or other services, please contact at 503-823-7700 or use City TTY 503-823-6868, or Oregon Relay Service 711.

http://www.bit.ly/pcef-facilitate
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Giới thiệu
Hội đồng PCEF, được hỗ trợ bởi các nhân viên Thành phố, đang phát triển các hướng dẫn, quy 
trình, và tiêu chí đánh giá chương trình tài trợ của PCEF để đưa ra yêu cầu đề xuất ban đầu 
(RFP) cho khoản tài trợ đầu tiên trị giá 6 - 8 triệu đô la. Các nguyên tắc hướng dẫn dự thảo 
được xây dựng dựa trên các quy định trong luật được cử tri thông qua vào Tháng 11 năm 2018. 

Xin lưu ý rằng:
• Các nguyên tắc hướng dẫn không nhằm mục đích trình bày lại bộ luật Thành phố. 
• Không có nguyên tắc nào quan trọng hơn nguyên tắc nào; tất cả các nguyên tắc được 

phối hợp để mang lại hiệu quả. 
• Các nguyên tắc phải phản ánh các giá trị cộng đồng về cách chương trình nên được  

thực hiện.

Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được sử dụng như thế nào?
Nhân viên sẽ tổng hợp các ý kiến công chúng và thảo luận về chúng với Hội đồng PCEF 
vào ngày 31 Tháng Ba. Thành viên hội đồng có thể đưa ra đề xuất để sửa đổi và phê duyệt 
các nguyên tắc hướng dẫn tại cuộc họp này. Các nguyên tắc hướng dẫn cuối cùng sẽ thông 
báo cho tất cả các thành phần của chương trình PCEF, bao gồm xây dựng các tiêu chí chấm 
điểm tài trợ. 

Cơ hội đóng góp ý kiến tiếp theo là khi nào?
• Các tiêu chí chấm điểm tài trợ dự thảo dự kiến sẽ được đưa ra để lấy ý kiến công chúng từ 

ngày 12 đến 25 Tháng Năm, 2020.
• Công chúng được hoan nghênh đóng góp ý kiến tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng 

PCEF và vào bất cứ lúc nào thông qua cleanenergyfund@portlandoregon.gov.

Thông tin Cơ bản

Cách chia sẻ ý kiến của quý vị
• Điền vào khảo sát ý kiến công chúng trước ngày 22 Tháng Ba, 2020:  

• Trực tuyến tại http://bit.ly/pcef-gp-survey
• Khảo sát giấy: 

• Gửi thư bưu điện đến: PCEF, 1900 SW 4th Ave, Suite 710, Portland, OR
• Email: cleanenergyfund@portlandoregon.gov

• Để đóng góp ý kiến công chúng trực tiếp:
• Hãy đến cuộc họp của Hội đồng PCEF vào ngày 10 Tháng Ba, 2020 để đóng góp ý 

kiến công chúng, dự kiến vào lúc 6:10pm
• Đến phiên họp tự do: 

• Ngày 13 Tháng Ba, 9:00 - 11:00 a.m. tại Billy Webb Elks Lodge
• Ngày 19 Tháng Ba, 4:30 - 6:30 p.m. tại East Portland Community Office

• Điện thoại: để lại ý kiến bằng lời nói được ghi âm theo số 503-823-7713

mailto:cleanenergyfund%40portlandoregon.gov?subject=
http://bit.ly/pcef-gp-survey
mailto:cleanenergyfund%40portlandoregon.gov?subject=
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Thông tin cơ bản về PCEF
PCEF là gì?
Quỹ Lợi ích Cộng đồng Năng lượng Sạch Portland (Portland Clean Energy Community Benefits 
Fund, PCEF) là một quỹ công cộng cung cấp các khoản tài trợ do cộng đồng quyết định để 
giải quyết các nguyên nhân và tác động của biến đổi khí hậu, chú trọng vào các cộng đồng 
chịu ảnh hưởng của đợt biến đổi khí hậu đầu tiên và tồi tệ nhất. Quỹ được thành lập nhờ vào 
giải pháp bỏ phiếu tại địa phương (#26-201) - được thông qua bởi 65% số phiếu bầu - để trở 
thành sáng kiến môi trường đầu tiên của Oregon được thành lập và lãnh đạo bởi các cộng 
đồng da màu. PCEF dự kiến sẽ mang lại 44 - 61 triệu đô la doanh thu mới hàng năm cho các 
chương trình năng lượng sạch, công việc xanh, và nhà ở tốt cho sức khỏe cho tất cả người 
dân Portland. 

Chương trình được tài trợ thông qua phụ phí 1% doanh số bán lẻ của một số nhà bán lẻ lớn 
hoạt động tại Portland. Các chương 
trình tài chính của quỹ đáp ứng các ưu 
tiên sau: 
• Các dự án năng lượng sạch, bao 

gồm các dự án năng lượng tái tạo 
và các dự án hiệu quả năng lượng. 

• Nông nghiệp tái tạo và các dự án 
cơ sở hạ tầng xanh. 

• Đào tạo việc làm về năng lượng 
sạch. 

• Các chương trình vừa giảm khí nhà 
kính vừa thúc đẩy lợi ích kinh tế,  
xã hội và môi trường.

Biến đổi khí hậu có tác động đặc biệt lớn đến các cộng đồng da màu và các cư dân có thu 
nhập thấp. Quỹ ưu tiên các cộng đồng này, là các cộng đồng đang phải đương đầu với biến 
đổi khí hậu. 

Ví dụ về các dự án có thể được PCEF tài trợ bao gồm các nâng cấp đối với các tấm pin mặt 
trời và hiệu quả năng lượng tại nhà của nhiều gia đình, các chương trình đào tạo lực lượng lao 
động mới trong sản xuất và lắp đặt năng lượng sạch, các vườn trồng thực phẩm dùng chung, 
và tăng các tán cây che mát trong các khu dân cư có nhiều bê tông. 

Quỹ PCEF được quản lý như thế nào?
Quỹ được giám sát bởi Hội đồng Lợi ích Cộng đồng Năng lượng Sạch Portland có chín thành 
viên gồm các chuyên gia và các thành viên cộng đồng. Hội đồng PCEF sẽ đưa ra các khuyến 
nghị tài trợ cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố và đánh giá tính hiệu quả của quỹ trong 
việc đạt được các mục tiêu của sáng kiến.

Đổi mớiCơ sở Hạ tầng Xanh & 
Nông nghiệp Tái tạo

Tập huấn Nhà thầu & Hỗ trợ 
Phát triển Lực lượng Lao động

Các Chương trình Năng lượng Sạch

Khu vực 
Tài trợ 
PCEF

5%
10% -  
15%

40% -  
60%

20% -  
25%
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Các Nguyên tắc Hướng dẫn Dự thảo

Quỹ Lợi ích Cộng đồng Năng lượng Sạch Portland ( Portland Clean Energy Community 
Benefits Fund, PCEF) sẽ ...

Hướng tới sự Công bằng. Thúc đẩy thay đổi của các hệ thống trong việc giải quyết tình 
trạng phân biệt đối xử trước đây và hiện nay. Tập trung vào tất cả các nhóm yếu thế và 
chịu nhiều thiệt thòi – đặc biệt là Người Da Đen và người bản địa.  

Có Trách nhiệm. Thực hiện quá trình tài trợ và giám sát minh bạch nhằm thúc đẩy học 
tập thường xuyên và cải tiến liên tục. Chứng minh thành tựu về công bằng trong lợi ích 
xã hội, kinh tế và môi trường. Tiếp tục có trách nhiệm với những người thụ hưởng mục 
tiêu, người được tài trợ, và tất cả người dân Portland.

Do Cộng đồng Lãnh đạo. Tin tưởng vào kiến thức, kinh nghiệm, sự đổi mới, và khả năng 
lãnh đạo của cộng đồng. Tôn vinh và tiếp tục xây dựng trên các công việc và quan hệ đối 
tác hiện có. Tham gia và tài trợ cho các phương pháp tiếp cận hướng tới cộng đồng trong 
đó thừa nhận và tăng cường sức mạnh cộng đồng để tạo ra thay đổi có ý nghĩa.

Tập trung vào các đồng lợi ích của địa phương. Đầu tư vào con người, các địa điểm, 
và quy trình trong đó xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và tài sản của cộng 
đồng, thúc đẩy các cộng đồng lành mạnh, và hỗ trợ các hệ thống tái tạo. Tránh và giảm 
thiểu sự thay đổi chỗ ở.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn này mô tả các giá trị mà qua đó chương trình PCEF 
sẽ được tổ chức và triển khai để đảm bảo rằng Kế hoạch Hành động vì Khí hậu 
của Thành phố Portland được thực hiện khẩn trương để hỗ trợ các lợi ích xã hội, 
kinh tế và môi trường cho tất cả người dân Portland.

Hướng tới sự 
Công bằng 

Có
 Tr

ác
h 

nh
iệ

m
Do Cộng đồng

Lãnh đạo Tập trung vào các 

đồng lợi ích của 

địa phương
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Khảo sát Ý kiến Công chúng: 
Các Nguyên tắc Hướng dẫn Dự thảo của PCEF

I. Thông tin Cơ bản
1. Quý vị đóng góp ý kiến với tư cách cá nhân hay thay mặt một nhóm?

a) Nếu quý vị đóng góp ý kiến với tư cách cá nhân, quý vị xác định bản thân mình thuộc 
(các) nhóm nào? Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp (không bắt buộc): 

(Các) cộng đồng ưu tiên được xác định trong biện pháp bỏ phiếu:
  Cộng đồng thu nhập thấp     Các cộng đồng da màu 
  Nữ giới        Người khuyết tật
  Thất nghiệp bán phần kéo dài 

Và/hoặc nhóm của các bên liên quan khác:
  Cư dân    Chủ doanh nghiệp       Chính phủ 

     Tôi muốn mô tả chi tiết _____________________________________________

b) Nếu quý vị đóng góp ý kiến thay mặt cho một nhóm:
Nhóm của quý vị có phục vụ bất kỳ (các) cộng đồng ưu tiên nào được xác định trong  
biện pháp bỏ phiếu không? Chọn tất cả các câu trả lời phù hợp:
  Cộng đồng thu nhập thấp    Các cộng đồng da màu 
  Nữ giới      Người khuyết tật
  Thất nghiệp bán phần kéo dài    Không, tôi không phục vụ các cộng đồng này

Mục nào mô tả đúng nhất về nhóm của quý vị? Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp:
  Phi lợi nhuận   Doanh nghiệp   Chính phủ
  Nhóm cộng đồng không được đăng ký như là tổ chức phi lợi nhuận
  Tôi muốn mô tả chi tiết _________________________________________________

2. Nếu quý vị đã chọn một trong những cộng đồng ưu tiên trong câu hỏi số 1, chúng tôi có thể 
đưa một bản tóm tắt ý kiến của quý vị vào trong một mục được xác định như là phản hồi từ một 
trong các cộng đồng ưu tiên không?

  Có      Không   
3. Cung cấp tên của quý vị và/hoặc tên của doanh nghiệp/tổ chức mà quý vị đại diện. (Lưu ý: 
Thông tin này sẽ được sử dụng để tìm hiểu về phạm vi của các tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến 
công chúng; ý kiến đóng góp sẽ không được gán trực tiếp cho các cá nhân hoặc tổ chức.)

Tên: _________________________________________________________________________________________________

Doanh nghiệp/tổ chức: _____________________________________________________________________________

Thực hiện khảo sát này trực tuyến: http://bit.ly/pcef-gp-survey

http://bit.ly/pcef-gp-survey
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II. Thông tin Nhân khẩu học* (không bắt buộc)

4. Dân tộc (hoặc chủng tộc). Vui lòng chọn tất cả các câu trả lời phù hợp (không bắt buộc)
  Gốc Phi/ Người Nhập cư Gốc Phi    Da đen hoặc Người Mỹ gốc Phi
  Thổ dân Mỹ hoặc Người Alaska Bản địa 
  Người Hawaii Bản địa hoặc Người đảo Thái Bình Dương
  Gốc Ả Rập hoặc Trung Đông     Latinh hoặc Gốc Văn hóa Tây Ban Nha
  Châu Á       Da Trắng
  Tôi muốn mô tả chi tiết ________________________________________________________________

5. Mô tả đúng nhất về thu nhập hộ gia đình của quý vị là gì?
  Dưới $10,000    $35,000 - $49,999
  $10,000 - $14,999    $50,000 - $74,999
  $15,000 - $24,999    $75,000 - $99,999
  $25,000 - $34,999    Trên $100,000

6. Ngôn ngữ ưa thích của quý vị là gì? ________________________________________________

7. Số mã vùng (zip code) của quý vị là gì? ___________________________________

8. Giới tính của quý vị là gì?  
  Nữ        Nam        Tôi muốn mô tả chi tiết: ________________________________________

9. Quý vị bao nhiêu tuổi?
  <18 tuổi
  18-29 tuổi 
  30-49 tuổi 
  50-64 tuổi 
  Trên 65 tuổi

*Thu thập thông tin nhân khẩu học giúp chúng tôi xác định xem liệu chúng tôi có tiếp cận thành 
công các bên liên quan chịu nhiều thiệt thòi hoặc không được đại diện đầy đủ hay không.
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III. Nguyên tắc Hướng dẫn
10. Vui lòng đánh giá mức độ tán thành của quý vị đối với từng nguyên tắc hướng dẫn dự thảo.
    Chương trình PCEF sẽ ...

a) Hướng tới sự Công bằng. Thúc đẩy thay đổi của các hệ thống trong việc giải quyết tình 
trạng phân biệt đối xử trước đây và hiện nay. Tập trung vào tất cả các nhóm yếu thế và chịu 
nhiều thiệt thòi – đặc biệt là Người Da Đen và người bản địa.  
   Rất tán thành    Có phần  

tán thành
   Trung lập    Có phần không 

tán thành
   Rất không 

tán thành

Quý vị có ý kiến bổ sung nào không?

b) Có Trách nhiệm. Thực hiện quá trình tài trợ và giám sát minh bạch nhằm thúc đẩy học tập 
thường xuyên và cải tiến liên tục. Chứng minh thành tựu về công bằng trong lợi ích xã hội, kinh 
tế và môi trường. Tiếp tục có trách nhiệm với những người thụ hưởng mục tiêu, người được tài 
trợ, và tất cả người dân Portland.
   Rất tán thành    Có phần  

tán thành
   Trung lập    Có phần không 

tán thành
   Rất không 

tán thành

Quý vị có ý kiến bổ sung nào không?

c) Do Cộng đồng Lãnh đạo. Tin tưởng vào kiến thức, kinh nghiệm, sự đổi mới, và khả năng 
lãnh đạo của cộng đồng. Tôn vinh và tiếp tục xây dựng trên các công việc và quan hệ đối tác 
hiện có. Tham gia và tài trợ cho các phương pháp tiếp cận hướng tới cộng đồng trong đó thừa 
nhận và tăng cường sức mạnh cộng đồng để tạo ra thay đổi có ý nghĩa.
   Rất tán thành    Có phần  

tán thành
   Trung lập    Có phần không 

tán thành
   Rất không 

tán thành

Quý vị có ý kiến bổ sung nào không?

d) Tập trung vào các đồng lợi ích của địa phương. Đầu tư vào con người, các địa điểm, và quy 
trình trong đó xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và tài sản của cộng đồng, thúc đẩy các 
cộng đồng lành mạnh, và hỗ trợ các hệ thống tái tạo. Tránh và giảm thiểu sự thay đổi chỗ ở.
   Rất tán thành    Có phần  

tán thành
   Trung lập    Có phần không 

tán thành
   Rất không 

tán thành

Quý vị có ý kiến bổ sung nào không?
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Cảm ơn quý vị về các ý kiến đóng góp! 
Vui lòng scan và gửi khảo sát này đến cleanenergyfund@portlandoregon.gov  
hoặc gửi thư bưu điện đến PCEF, 1900 SW 4th Ave, Suite 710, Portland, OR.

11. Có bất kỳ nguyên tắc nào mà quý vị sẽ thay đổi hoặc bổ sung để hướng dẫn những người ra 
quyết định đạt được các kết quả mong muốn của chương trình PCEF không? 

IV. Trải nghiệm về việc đóng góp ý kiến công chúng
12. Quý vị có muốn được bổ sung vào danh sách email của PCEF không? Nếu có, xin vui lòng chia 
sẻ email của quý vị: 
_____________________________________________________

13. Làm thế nào để quý vị biết về thời gian đóng góp ý kiến công chúng này?
  Danh sách email của PCEF      Danh sách email hoặc email khác
  Phương tiện Truyền thông xã hội (Facebook/Twitter)   Trang Web
  Tổ chức cộng đồng       Khác: ________________________________

14. Quý vị có cảm thấy thoải mái khi đưa ra ý kiến công chúng này không?
  Có        Không         Không chắc

15. Quý vị có nghĩ PCEF là một cơ hội tốt cho quý vị và cộng đồng của quý vị không?
  Có        Không         Không chắc

16. Làm thế nào để chúng tôi có thể làm cho quá trình đóng góp ý kiến công chúng trở nên cởi 
mở và toàn diện hơn cho quý vị và cộng đồng của quý vị?

17. Quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc quan ngại nào khác mà quý vị muốn chia sẻ về chương trình PCEF 
nói chung không?
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