
Cụ thể hơn, sửa đổi này đã cải thiện Văn Tự 21 bằng cách:

• Xác nhận quyền hạn của Kỹ Sư Trưởng để lên kế hoạch và gìn giữ hệ thống nước của chúng ta.

• Nhận định quá trình chia sẻ chi phí cho các dự án mở rộng chính và lắp đặt dịch vụ, bao gồm sự 
rõ ràng xung quanh trách nhiệm xây dựng và bảo tồn liên quan đến các cơ sở hạ tầng phục vụ 
các tài sản riêng.

• Xác định việc lắp đặt phòng chống nước chảy ngược - một hệ thống ngăn chặn ngước tràn ra từ 
đất tư nhân chảy vào hệ thống nước công cộng- là cần thiết hay yêu cầu phải có. Văn Tự 21 cũng 
đặt thời hạn cho việc giám sát nhu cầu tuân thủ theo luật này.

• Trì hoãn dự luật giá hàng năm như một diễn đàn để đặt giá và phí, trong khi cung cấp hỗ trợ nếu 
cần cho người thuê nhà bằng cách giao trách nhiệm trả phí cho chủ sở hữu tài sản.

• Cung cấp thêm bảo vệ cho môi trường thông qua việc thêm các chi tiết mà các cử chi đã thông 
qua bằng việc thay đổi hiến chương vào tháng 11 năm 2019. Với công việc đang được làm tại 
Lưu Vực Sông Bull Run, Văn Tự 21 giờ bao gồm quy định về bảo vệ chủ sở hữu khu vực ven sông, 
các dòng chẩy giao nhau, các công trình thời tiết ẩm ướt, và phòng cháy.

• Thêm các ngôn ngữ từ thay đổi hiến chương tháng 11 năm 2019 cho phép Thủy Cục giúp các 
cộng đồng - và ngược lại - trong các trường hợp khẩn cấp và thảm họa tự nhiên.

• Một số đoạn đang được sửa đổi để rõ ràng hơn.

Xin hãy liên lạc với chúng tôi để có dịch vụ phiên 
dịch hoặc trợ giúp cho người khuyết tật.
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Qúa Trình Sửa Đổi Văn Tự 21 & Thời Hạn Bình Luận của Công Chúng
Cập nhật luật pháp để hướng dẫn dịch vụ nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và cộng đồng của chúng ta.

Chia sẻ nhiều hơn về các luật quản lý cung cách hệ thống nước của chúng ta hoạt động rất quan 
trọng với chúng tôi. Trong hai năm qua chúng tôi đã xem xét lại các luật này để đảm bảo sự nhất 
quán và phù hợp.

Văn Tự 21 là một tập hợp các luật lệ điều khiển công việc của chúng tôi tại Thủy Cục Portland. Văn 
Tự này đặt ra các quy tắc và luật lệ hướng dẫn hoạt động của chúng tôi và định nghĩa vai trò và 
nghĩa vụ của nhân viên cung cấp nước cho gần một triệu người dân trong vùng Portland. 

Đôi khi chúng tôi xem xét lại gói luật này để đảm bảo sự phù hợp và tính chính xác - điều mà 
chúng tôi đang làm trong qúa trình này. Chúng tôi đã sử dụng thời gian sửa đổi này để sắp xếp lại 
và thêm các thay đổi trong hiến chương được mang lại bởi dự luật đã được thông qua bởi cử tri 
vào tháng 11 năm 2019.

Để biết thêm thông tin và đọc phiên bản cuối đã sửa đổi của 
Văn Tự 21, xin bấm vào đây. Để gửi bình luận công chúng hoặc 
phản hồi đặc biệt liên quan đến các sửa đổi này, xin hãy gửi 
Email đến marisa.cesare@portlandoregon.gov trước 5 giờ 
chiều ngày 14 Tháng Tám.  
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