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Tóm tắt Kế hoạch 
 

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tác động nghiêm trọng và kéo dài về 

sức khỏe cộng đồng, kinh tế và xã hội cho các thành viên cộng đồng, các 

tổ chức và doanh nghiệp của Portland. Thông qua chương trình các Quỹ 

Phục hồi Tài khóa Địa phương, Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ sẽ cung 

cấp khoản tiền cứu trợ liên bang lớn thứ hai trực tiếp cho Thành phố 

Portland, giúp chúng tôi có cơ hội chủ động và khẩn trương hành động để 

mang lại sự ổn định và quan tâm cần thiết đến cho cộng đồng của mình. 

 

Vào Tháng Ba năm 2021, Thị trưởng Portland Ted Wheeler đã chỉ đạo 

Giám đốc Hành chính của mình và Giám đốc Điều hành Cơ quan phát 

triển kinh tế và đô thị của Portland triệu tập và chủ trì Hội đồng Điều phối 

Cứu trợ và Ổn định Kinh tế (ERSCC). 

 

Ông đã chỉ định nhóm này xây dựng và đề xuất một gói đầu tư cho vòng 

đầu tiên của Thành phố từ các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa phương (LFRF) 

thuộc Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ. 

 

Nhóm đã được chỉ đạo để chuẩn bị một gói ứng phó với các ảnh hưởng 

của COVID-19 ở Portland, tập trung vào các ưu tiên đã được Hội đồng 

Thành phố Portland nêu rõ là tình trạng vô gia cư, an toàn cộng đồng, và 

ổn định kinh tế. 

 

Vào ngày 28 Tháng Bảy năm 2021, Hội đồng Thành phố đã phê duyệt gói 

đầu tư được đề xuất, trong đó chỉ phân bổ dưới 64 triệu đô-la từ các 

nguồn lực LFRF. Hành động này diễn ra sau hành động trước đó của Hội 

đồng là phân bổ khoảng 40 triệu đô-la từ các nguồn lực LFRF cho ngân 

sách Thành phố năm tài khóa 21/22 nằm trong quy trình ngân sách hàng 

năm của Thành phố. 
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Cả hai hoạt động này đã phân bổ hết toàn bộ số tiền vòng đầu tiên của 

Thành phố từ các Nguồn lực Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa phương. 

Gói đầu tư do ERSCC đề xuất hỗ trợ các dự án trong ba lĩnh vực ưu tiên 

đầu tư: sức khỏe và an toàn cộng đồng; ổn định hộ gia đình; và ổn định 

doanh nghiệp và khu thương mại. Các lĩnh vực đầu tư này đã được xác 

định bởi cả cộng đồng lẫn phân tích kinh tế độc lập, và được Hội đồng 

Thành phố khẳng định là những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động ứng 

phó COVID-19 của Thành phố. Xuyên suốt trong toàn bộ gói đầu tư là 

cam kết xây dựng năng lực cho các tổ chức đối tác dựa trên cộng đồng và 

cải thiện quan hệ đối tác với các nhóm này. Thông qua quy trình ngân 

sách của mình, Hội đồng Thành phố đã phân bổ thêm một phần trong các 

quỹ này để thay thế nguồn thu nhằm đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ 

quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế của chúng ta. 

 

Các khoản đầu tư của Thành phố sẽ được điều phối với cùng với các 

khoản đầu tư từ Tiểu bang Oregon, mà sẽ nhận được tổng cộng 2.6 tỷ đô-

la, và từ Quận Multnomah, sẽ nhận được 158 triệu đô-la. Các khoản đầu 

tư của Thành phố sẽ bổ sung mà không trùng lặp với các khoản đầu tư của 

Tiểu bang và của Quận trong cùng một khu vực địa lý. Ví dụ: từng khu vực 

pháp lý của chúng tôi sẽ đầu tư vào vấn đề vô gia cư, ổn định nhà ở, hỗ trợ 

hộ gia đình, ổn định kinh doanh, và phát triển lực lượng lao động, giúp 

cung cấp các công cụ riêng rẽ nhưng đồng bộ để đáp ứng nhu cầu của cư 

dân. 

 

Các khoản đầu tư của thành phố sẽ mang lại sự ổn định kinh tế cho các gia 

đình và cá nhân có nguy cơ mất nhà ở, hỗ trợ các doanh nghiệp địa 

phương và các tổ chức phi lợi nhuận trong thời gian họ nỗ lực mở cửa trở 

lại và phục hồi, đồng thời mang lại các dịch vụ thượng nguồn cho các gia 

đình có nguy cơ và đang chịu ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực gia tăng, 

vốn đang tác động lên các cộng đồng trên khắp đất nước trước các tác 

động tiêu cực về kinh tế và xã hội do COVID-19 gây ra. 
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Thông qua việc tập trung vào công bằng xã hội nhằm thúc đẩy mục tiêu 

của Tổng thống là 'tái kiến thiết tốt hơn', các nhà lãnh đạo Portland đang 

đầu tư vào việc cứu trợ và hỗ trợ kinh tế ngay lập tức, theo những cách 

thức mà sẽ giúp đặt nền tảng cho sự phục hồi kinh tế một cách công bằng, 

an toàn và bền vững.  

http://www.portland.gov/united
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Việc Sử dụng các Quỹ 
 

Hội đồng Thành phố Portland đã phân bổ khoảng 40 triệu đô-la thông 

qua quy trình ngân sách cho Năm Tài Khóa 2021-2022, và khoảng 64 đô-

la thông qua một hành động ngân sách riêng biệt sau đó. 

Trong ngân sách Thành phố, Hội đồng đã ưu tiên các nguồn lực LFRF 

thuộc Kế hoạch Giải cứu để duy trì các dịch vụ quan trọng của chính phủ, 

đầu tư vào nhiều hoạt động thay thế nguồn thu, các dịch vụ dành cho 

những người vô gia cư, và các hành động phục hồi kinh tế quan trọng. 

Gói đầu tư lớn hơn sau này do Hội đồng Điều phối Cứu trợ và Ổn định 

Kinh tế (ERSCC) của Thành phố xây dựng được định hình bởi ba nguyên 

tắc hướng dẫn: 

1. Dựa trên quy trình, các ưu tiên và kết quả trong Các Giá trị Cốt lõi 

của thành phố về chống phân biệt chủng tộc, công bằng, tiếp cận 

ngôn ngữ, và tính minh bạch để đảm bảo quyền lợi cho các cộng 

đồng BIPOC và những cư dân Portland dễ bị tổn thương nhất. 

2. Ưu tiên đầu tư vào các hoạt động cứu trợ và ổn định dựa theo dữ 

liệu và giải quyết các vấn đề vô gia cư và phòng ngừa vô gia cư, sức 

khỏe và an toàn cộng đồng, cũng như các thách thức về kinh tế do 

COVID-19 ảnh hưởng đến các cá nhân, doanh nghiệp và cộng 

đồng. 

3. Hành động như những người quản lý hiệu quả các nguồn lực tài 

chính và các nguồn lực khác bằng cách đảm bảo thành phố có thể 

cung cấp các dịch vụ quan trọng, điều chỉnh các khoản đầu tư phù 

hợp với các khoản đầu tư công và tư khác, bao gồm hợp tác khu 

vực, và định vị cộng đồng để phục hồi trong dài hạn hơn. 

 

Với các nguyên tắc hướng dẫn làm điểm khởi đầu, ERSCC đã xây dựng 

một đề xuất phân bổ dựa trên ý kiến đóng góp của cộng đồng, phù hợp 

http://www.portland.gov/united
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với các ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Thành phố, dựa theo dữ liệu, và 

được điều phối cùng với các khoản đầu tư của Quận và Tiểu bang. 

Cách tiếp cận này đưa đến một gói bổ sung cho các quyết định phân bổ 

mà Hội đồng đã đưa ra trong ngân sách Thành phố vào Tháng Sáu, đáp 

ứng nhu cầu của cộng đồng và dựa trên dữ liệu thời gian thực về việc nền 

kinh tế của chúng ta đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi đại dịch và cách để 

các nguồn lực của Thành phố có được tác động tốt nhất. 

 

Gói phân bổ LFRF thuộc Kế hoạch Giải cứu của Thành phố cũng được xây 

dựng dựa trên các phương pháp tiếp cận mới được lập ra vào năm 2020. 

Khi đại dịch xảy ra, Trung tâm Điều phối Khẩn cấp (ECC) của chúng tôi đã 

chọn chuyển từ cách tiếp cận “tốt nhất cho số lượng lớn nhất” sang một 

chiến lược tập trung vào các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại 

dịch. 

 

Các rào cản về thể chế và tình trạng áp bức mang tính hệ thống đã khiến 

các cộng đồng Da Đen và Bản địa, cộng đồng người da màu, người lao 

động có thu nhập thấp, những người vô gia cư, người già, người khuyết 

tật hoặc có bệnh lý nền đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các tác động kinh tế 

và sức khỏe cộng đồng do đại dịch. Thành phố đã tìm cách tập trung vào 

các cộng đồng này khi đưa ra các quyết định về ngân sách, chính sách và 

chương trình của mình. 

 

Các khoản đầu tư từ Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa phương thuộc Kế hoạch 

Giải cứu vòng đầu tiên của Thành phố thuộc vào các Hạng mục Chi tiêu 

sau, mà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã nêu rõ: 

✓ Tác động Kinh tế Tiêu cực (EC 2) 

✓ Dịch vụ cho các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng nề (EC 3) 

✓ Thay thế Nguồn thu (EC 6) 

✓ Hành chính (EC 7) 

 

http://www.portland.gov/united
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Chúng tôi đã không phân bổ các nguồn lực cho các dự án trong danh 

mục Sức khỏe Cộng đồng (EC 1), Trả Thù lao Bổ sung (EC 4), hoặc Cơ sở 

Hạ tầng (EC5). 

 

Các hoạt động được tài trợ bởi các nguồn lực vòng đầu tiên này sẽ hỗ trợ 

các gia đình và cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức phi lợi nhuận của 

Portland hướng tới việc mở cửa trở lại và phục hồi một cách an toàn, bền 

vững, công bằng. 

 

Ngoài quỹ LFRF thuộc Kế hoạch Giải cứu, Thành phố Portland cũng đang 

nhận được các quỹ Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp với số tiền như sau. 

Chúng tôi sẽ chuyển các quỹ Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp này thông 

qua mạng lưới gồm hơn 40 tổ chức dựa trên cộng đồng và phù hợp với 

từng nền văn hóa của chúng tôi để thực hiện việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ, 

và cung cấp tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ gia đình cần được hỗ trợ nhất. 

 

• $19,647,973.30 ERA-1 

• $15,546,521.70 ERA-2 

• $9,639,287.40 ERA-2 High Needs 

 

Ngoài ra, Thành phố đã nhận được các quỹ sau thông qua Đạo luật 

CARES: 

• $9,640,943 Khoản Tài trợ của Khối Phát triển Cộng đồng 

• $16,979,685 Khoản Tài trợ Giải pháp Khẩn cấp 

• $249,909 Cơ hội Nhà ở cho Người nhiễm AIDS 

 

Tất cả các quỹ này đã cùng đóng góp đầu tư vào việc mở rộng năng lực 

nơi tạm trú vào mùa đông; hỗ trợ tiền thuê nhà; các dịch vụ hỗ trợ; nhà 

nghỉ tạm trú an toàn; tiếp cận cộng đồng trên đường phố; và hỗ trợ cho 

các nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm cả chi trả rủi ro cho 

nhân viên tuyến đầu. 

http://www.portland.gov/united
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Các khoản đầu tư của chúng ta sẽ giúp ổn định cho các gia đình, bảo vệ 

nền kinh tế độc đáo của Portland và các cư dân dễ bị tổn thương nhất khỏi 

những tác động tồi tệ nhất của đại dịch, đồng thời tạo tiền đề cho sự phục 

hồi mạnh mẽ và bền vững. 

  

http://www.portland.gov/united
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Thúc đẩy các Kết quả Công bằng 
 

Rất sớm trong đại dịch, Hội đồng Thành phố Portland đã thiết lập các giá 

trị cốt lõi để hướng dẫn các hoạt động ứng phó COVID-19 của mình. 

Trong Nghị quyết của Hội đồng được thông qua vào ngày 20 Tháng Năm, 

2020, Hội đồng đã chỉ đạo rằng hoạt động ứng phó COVID-19 của Thành 

phố cần tập trung vào khí hậu và công bằng, đồng thời ưu tiên sức chịu 

đựng tài khóa, công bằng, nhu cầu của các nhóm cư dân dễ bị tổn 

thương, và hành động về khí hậu trong các quyết định ngân sách. 

 

Cũng trong hành động này, Hội đồng đã thông qua Bộ Công cụ Công 

bằng COVID-19 để cung cấp hướng dẫn trong việc xây dựng chính sách, 

các nguyên tắc thực hành, và quy trình liên quan đến hoạt động ứng phó 

với đại dịch của chúng ta. Ngoài ra, Nghị quyết cũng chỉ đạo Văn phòng 

Công bằng và Nhân quyền của Thành phố làm việc với các Giám đốc 

Công bằng và chuyên viên của cục, Văn phòng Ngân sách Thành phố, và 

các đối tác cộng đồng tập trung vào các mục tiêu công bằng của Thành 

phố trong các hành động ứng phó. 

 

Bộ Công cụ Công bằng, được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp từ hơn 

80 tổ chức đối tác dựa trên cộng đồng, là tài liệu hướng dẫn và nguồn trợ 

giúp cho nhân viên của Thành phố. Nó bao gồm thông tin về cách sử 

dụng phương pháp Trách nhiệm Giải trình Dựa trên Kết quả trong việc 

thiết kế và thực hiện các chương trình và hành động ứng phó; và về các 

nghĩa vụ pháp lý tuân theo các quy định khác nhau của địa phương và 

liên bang. 

 

Hành động lập pháp này được xây dựng dựa trên các hành động trước 

đây của Hội đồng Thành phố nhằm thúc đẩy công bằng. Kể từ năm 2015, 

Hội đồng Thành phố Portland đã: 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   9 
www.portland.gov/united 

• Phê chuẩn các Mục tiêu và Chiến lược về Công bằng Chủng tộc trên 

Toàn Thành phố. 

• Chỉ đạo các cục của Thành phố xây dựng và thực hiện các Kế hoạch 

về Công bằng Chủng tộc. 

• Thành lập Công cụ Đánh giá Công bằng Ngân sách để đảm bảo 

việc xem xét Kế hoạch Công bằng Chủng tộc của cục và các mục 

tiêu Chuyển tiếp ADA trong quy trình ngân sách Thành phố. 

• Chỉ đạo Văn phòng Công bằng và Nhân quyền của Thành phố thiết 

lập các chính sách trên Toàn Thành phố và các biện pháp trách 

nhiệm giải trình liên quan đến Title VI Quyền Công Dân và Title II 

ADA. 

 

Cơ quan lập pháp này đã lập biểu đồ về quá trình ưu tiên các nguồn lực 

CARES cũng như các công việc ứng phó tình trạng khẩn cấp khác, và 

hướng dẫn việc phân bổ các nguồn lực thuộc Kế hoạch Giải cứu của Hội 

đồng Thành phố trong năm nay. 

 

Hội đồng đã phân bổ các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa phương vòng đầu 

tiên của Thành phố trong hai hành động: khoảng 40 triệu đô-la trong 

ngân sách Năm Tài Khóa 2021-2022 của Thành phố và khoảng 64 triệu 

đô-la vào ngày 28 Tháng Bảy trong một hành động ngân sách riêng biệt. 

Các đề xuất được xem xét, nằm trong hành động ngày 28 Tháng Bảy đã 

được yêu cầu phải xác định rõ dự án đã mang lại kết quả công bằng như 

thế nào, và tác động của dự án đối với các cộng đồng da màu. Thông tin 

này là vấn đề quan trọng mà Hội đồng Thành phố cần cân nhắc khi xem 

xét các đề xuất. 

 

Dựa trên sự phối hợp sâu rộng giữa Thành phố với cộng đồng bắt đầu từ 

năm 2020, và chỉ đạo của Hội đồng Thành phố nhằm tập trung vào các 

mục tiêu công bằng và khí hậu, gói đầu tư của Thành phố ưu tiên những 

người và cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các tác động tiêu cực về 
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kinh tế và xã hội của đại dịch: Các hộ gia đình và người lao động Da Màu, 

Bản Địa và Da Đen; di dân và người tị nạn; người khuyết tật; những người 

vô gia cư; và các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những doanh nghiệp do 

người da màu làm chủ. Gần như tất cả các khoản đầu tư theo chương trình 

của chúng tôi đều thuộc các danh mục Tác động Kinh tế Tiêu cực (EC 2) 

hoặc Dịch vụ cho các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng nề (EC 3). 

 

Nằm trong ngân sách Thành phố, Hội đồng đã phê duyệt việc tài trợ cho 

một nhóm nội bộ để hỗ trợ việc phân phối Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa 

phương thuộc Kế hoạch Cứu trợ. Nhóm Phân Phối này bao gồm việc quản 

lý dự án, phân tích chiến lược công bằng, phân tích dữ liệu và báo cáo, 

đấu thầu, quản lý các khoản tài trợ, truyền thông, và năng lực quan hệ với 

chính phủ. 

 

Vị trí Chuyên viên Phân tích Chiến lược Công bằng, thuộc Văn phòng 

Công bằng và Nhân quyền của Thành phố, sẽ: 

• Cung cấp các công cụ và hướng dẫn cho các nhóm dự án và chuyên 

viên phân tích dữ liệu BPS để giúp xây dựng các chỉ số đo lường của 

dự án. 

• Cung cấp hướng dẫn cho các nhóm dự án để đảm bảo các dự án 

đáp ứng được các mục tiêu công bằng của họ. 

• Xem xét việc báo cáo cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Hội đồng, và cộng 

đồng để đảm bảo tính công bằng trong các thước đo hiệu suất và 

chỉ số đo lường tiến độ. 

• Điều phối việc báo cáo ARP và chỉ số đo lường với các nỗ lực đồng 

thời, như các Kế hoạch Công bằng Chủng tộc của từng cục. Mục tiêu 

của chúng tôi là xây dựng dựa trên những kết quả tích cực đã được 

thực hiện ở cấp độ các cục và Toàn Thành phố, đồng thời tận dụng 

việc thu thập dữ liệu và việc báo cáo về các quỹ này để tiếp tục cải 

thiện hệ thống tổng thể các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. 
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Chúng tôi hiện đang nỗ lực để hoàn thiện các phạm vi dự án về công việc 

và thiết kế chương trình; đảm bảo các nhóm dự án của chúng tôi được 

đào tạo theo 2 yêu cầu của CFR 200 và Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa 

Kỳ; và xây dựng các thỏa thuận tài trợ, hợp đồng, và thỏa thuận liên chính 

phủ. Nằm trong công việc này, các nhóm dự án đã được yêu cầu: 

• Cung cấp thông tin về các kế hoạch của họ để phục vụ các nhóm 

người còn nhiều thiếu thốn, chịu thiệt thòi, hoặc bị ảnh hưởng bất 

lợi. 

• Đặt tên cho các mục tiêu và chỉ số đo lường kết quả và đầu ra cụ thể. 

o Nhóm Phân Phối sẽ cộng tác với các Nhóm Dự Án trong việc 

sử dụng phương pháp Trách nhiệm Giải trình Dựa trên Kết quả 

(RBA) để xác định các chỉ số đo lường bền vững và nhất quán 

nhằm đo lường hiệu suất dự án và tác động lên các kết quả 

công bằng. Quá trình RBA sẽ bắt đầu với thành quả cuối cùng 

hoặc kết quả rồi lại bắt đầu lại, từng bước một, để xác định các 

chỉ số quan trọng của chương trình nhằm đo lường tiến độ đạt 

được kết quả. 

• Xác định những thách thức có thể có trong việc nâng cao nhận thức 

và khả năng tiếp cận các nhóm ưu tiên, và trình bày xem họ sẽ giải 

quyết chúng như thế nào. 

• Trình bày cách thức mà dự án của họ sẽ xem xét công bằng về kinh 

tế và chủng tộc khi lấy chúng làm mục tiêu. 

 

Chuyên viên Phân tích Chiến lược Công bằng và Chuyên viên Phân tích 

Dữ liệu và Báo cáo, một vị trí thuộc Cục Kế hoạch và Bền vững của chúng 

tôi, sẽ làm việc với các nhóm dự án để tinh chỉnh các chỉ số báo cáo và 

thiết kế chương trình, đồng thời xây dựng các hướng dẫn về thu thập dữ 

liệu và cách tiếp cận quản lý dữ liệu để đảm bảo việc báo cáo một cách kịp 

thời, minh bạch, có trách nhiệm với Hội đồng và toàn thể cộng đồng. 
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Chúng tôi rất mong được cung cấp các thông tin cập nhật định tính và 

định lượng về tiến độ công việc của chúng tôi trong các báo cáo sau này.  
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Sự Tham gia của Cộng đồng 
 

Bộ Công cụ Công bằng COVID-19 của Thành phố sẽ xác định nhu cầu 

tham gia của cộng đồng như là một phần trong phương pháp Trách 

nhiệm Giải trình Dựa trên Kết quả. Phương pháp tiếp cận này sẽ bao gồm 

việc xác định các cách mà các nhóm dự án có thể thực sự thu hút sự tham 

gia và thông báo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng trước khi đưa ra các 

quyết định và thiết kế theo chương trình. Quá trình này cũng nhấn mạnh 

sự cần thiết phải hiểu các mối quan hệ lịch sử với các cộng đồng bị ảnh 

hưởng và xác định cách xây dựng lại niềm tin đã bị phá vỡ. 

 

Từ Tháng Ba năm 2020, Thành phố Portland đã chủ động thu hút sự tham 

gia của các tổ chức cộng đồng, các lãnh đạo, và thành viên để đảm bảo 

rằng các quyết định đầu tư của chúng tôi phản ánh được các nhu cầu của 

cộng đồng như bởi chính cộng đồng xác định, chứ không chỉ bởi các nhà 

hoạch định chính sách. 

 

16 tháng tham gia này đã có sự góp mặt của cả các ủy ban mới và hiện có 

và những khán thính giả tập trung để đảm bảo rằng chúng tôi đang tận 

dụng được kiến thức chuyên môn đã có trong các quy trình của Thành 

phố cũng như có được hiểu biết sâu sắc và góc nhìn mới cho công việc 

của chúng tôi. 

 

Ví dụ: Trung tâm Thông tin Tình nguyện Chung của Thành phố, hợp tác 

với hơn 80 tổ chức đối tác dựa trên cộng đồng, đã giúp hình thành Bộ 

Công cụ Công bằng COVID-19 của Thành phố và đưa ra quan hệ đối tác 

triển khai: sử dụng số tiền cứu trợ của cả Thành phố lẫn Liên bang, ECC 

của Thành phố đã hợp tác với các nhóm này để cung cấp đồ dùng gia 

đình cơ bản, hộp thực phẩm phù hợp với văn hóa, và thông tin dễ tiếp cận 

về các nguồn trợ giúp và dịch vụ. Các tổ chức cộng đồng đáng tin cậy này 

đã giúp xây dựng các hoạt động ứng phó này và đưa chúng tới các thành 

viên cộng đồng. 
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Một quan hệ đối tác mới khác là giữa Thành phố và Nhóm Công tác về 

Phục hồi Kinh tế, được thành lập vào Tháng Ba năm 2020 và bao gồm hơn 

70 đối tác bên ngoài. Cơ quan này đã tư vấn cho Hội đồng về các biện 

pháp can thiệp phục hồi và ổn định kinh tế, giúp đảm bảo rằng các khoản 

đầu tư của chúng tôi đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của cộng đồng. 

 

Gần đây hơn nữa, Thị trưởng Wheeler đã thành lập năm Bảng Hành Động 

(Action Table) để định hình hoạt động trong các danh mục sau: 

1. Xanh & Sạch 

2. Doanh nghiệp Mở cửa lại & Thành công 

3. Sự kiện Cộng đồng 

4. An toàn & Cảm thông 

5. Khôi phục & Xây dựng lại Danh tiếng 

 

Kể từ Tháng Ba năm 2020, Ủy ban Cố vấn Gia cư Portland lâu đời và Mạng 

lưới Nhà cung cấp Hỗ trợ Tiền thuê nhà Trong dịch COVID mới đã họp 

hàng tháng để đưa ra hướng dẫn về hoạt động ứng phó nhằm ổn định 

tình hình gia cư của Thành phố. 

 

Các buổi đối thoại với Reimagine Oregon; một nhóm tập trung những 

người Da Đen, Bản Địa, và chủ doanh nghiệp da màu; Trung tâm Thông 

tin Tình nguyện Chung của Thành phố; và Chương trình Đại sứ Street 

Roots cũng đã đưa ra thông tin đầy đủ về các khoản phân bổ và chiến 

lược đầu tư của Thành phố. 

 

Các khoản đầu tư mà Hội đồng Thành phố đã chỉ đạo cho các Quỹ Phục 

hồi Tài khóa Địa phương của Portland tạo cơ hội hợp tác với nhiều tổ chức 

cộng đồng khác nhau - một số có mối quan hệ sẵn có với Thành phố, một 

số là đơn vị mới. Chúng tôi sẽ sử dụng cơ hội này để xây dựng năng lực 

hợp tác với các đối tác của mình, bằng cách cung cấp đào tạo về ý nghĩa 
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và cách thức hoạt động khi trở thành tổ chức nhận phụ (sub-recipient) của 

các quỹ liên bang và/hoặc nhà thầu với Thành phố. Thông qua việc phân 

phối các quỹ này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy một đoàn hệ gồm các 

nhóm cộng đồng cạnh tranh cho các quỹ công, những người có gốc rễ từ 

cộng đồng và kết nối với cộng đồng, và những người có thể tiếp tục hợp 

tác với Thành phố trong suốt thời gian hoạt động của các quỹ này. 
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Các Biện pháp Thực hành về Lao động 
 

Thành phố chưa phân bổ bất kỳ quỹ nào cho các dự án vốn. 
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Sử dụng Bằng chứng 
 

Thành phố Portland đã phân bổ phần lớn các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa 

phương thuộc Kế hoạch Giải cứu thông qua một quy trình hợp tác do 

Giám đốc Điều hành của cơ quan phát triển kinh tế của Thành phố và 

Giám đốc Hành chính của Thành phố đồng triệu tập, cùng với sự đại diện 

từ các văn phòng Hội đồng Thành phố và các cục của Thành phố. Quy 

trình này tiếp nhận nhiều ý kiến thông qua sự tham gia sâu rộng của cộng 

đồng vào năm 2020 và nửa đầu năm 2021, và dựa trên các ưu tiên chung 

của Hội đồng và các giá trị cốt lõi của Thành phố. 

 

Vào ngày 28 Tháng Bảy năm 2021, Hội đồng Thành phố đã phê duyệt cho 

việc phân bổ khoảng 64 triệu đô-la quỹ LFRF. Điều này nối tiếp hành động 

phân bổ trước đó của Thành phố, vào khoảng 40 triệu đô-la trong ngân 

sách của Thành phố vào Tháng Sáu. 

 

Các phân bổ này được trải rộng trên khoảng ba chục mục dòng hành 

chính và theo chương trình. Kể từ khi Hội đồng hoàn thành gói đầu tư số 

tiền vòng đầu tiên của Thành phố vào cuối Tháng Bảy, chúng tôi đã làm 

việc tập thể để thiết lập các cấu trúc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu chặt 

chẽ về báo cáo và trách nhiệm giải trình của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ – cũng 

như của chính chúng tôi. 

 

Chúng tôi đang làm việc khẩn trương để tinh chỉnh phạm vi của các dự án 

này, đưa ra các hợp đồng cần thiết hoặc các thỏa thuận với tổ chức nhận 

phụ, đồng thời thiết lập các quy trình báo cáo và tuân thủ chung. 

 

Chúng tôi dự đoán về sự kết hợp giữa các dự án sử dụng các biện pháp 

can thiệp dựa trên bằng chứng và các dự án mà sẽ được đánh giá để xây 

dựng cơ sở bằng chứng, và mong muốn cung cấp thông tin toàn diện về 

việc sử dụng bằng chứng của các dự án của chúng tôi trong Báo cáo Hiệu 

suất Kế hoạch Phục hồi tiếp theo của mình. 
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Bảng Chi phí theo Hạng mục Chi tiêu 
 

Hạng mục 

Các khoản chi 

cộng dồn cho 

đến nay ($) 

Số tiền đã chi 

tiêu kể từ Kế 

hoạch Phục hồi 

gần nhất 

1 Hạng mục Chi tiêu: Sức khỏe Cộng đồng     

1.1 Tiêm phòng COVID-19   

1.2 Xét nghiệm COVID-19   

1.3 Truy vết Người tiếp xúc COVID-19 
  

1.4 Phòng ngừa trong các Cơ sở Tập thể (Nhà 

dưỡng lão, Nhà tù/Nhà lao, Địa điểm Làm 

việc Đông người, Trường học, v.v.) 

  

1.5 Thiết bị Bảo hộ Cá nhân 
  

1.6 Chi phí Y tế (bao gồm các Cơ sở Chăm sóc 

Thay thế) 

  

1.7 Đầu tư Vốn hoặc Thay đổi Nhà máy đối với 

Các Cơ sở Công cộng để ứng phó với 

trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng 

đồng do COVID-19 

  

1.8 Các Chi phí Sức khỏe Cộng đồng do 

COVID-19 khác (bao gồm Truyền thông, 

Thực thi Pháp luật, Cách ly/Cách ly Kiểm 

dịch) 

  

1.9 Chi phí Trả lương cho Sức khỏe Cộng 

đồng, An toàn, và Nhân viên Khu vực Công 

Khác để Ứng phó với COVID-19 

  

1.10 Các Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần 
  

1.11 Dịch vụ về Sử dụng Chất 
  

1.12 Các Dịch vụ Sức khỏe Công cộng Khác 
  

2 Hạng mục Chi tiêu: Tác động Kinh tế Tiêu 

cực 

    

2.1 Hỗ trợ Hộ gia đình: Các Chương trình Thực 

phẩm  

  

2.2 Hỗ trợ Hộ gia đình: Thuê nhà, Vay thế chấp, 

và Hỗ trợ Tiện ích   
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Hạng mục 

Các khoản chi 

cộng dồn cho 

đến nay ($) 

Số tiền đã chi 

tiêu kể từ Kế 

hoạch Phục hồi 

gần nhất 

2.3 Hỗ trợ Hộ gia đình: Chuyển Tiền Mặt  
  

2.4 Hỗ trợ Hộ gia đình: Các Chương trình Tiếp 

cận Internet 

  

2.5 Hỗ trợ Hộ gia đình: Phòng chống Trục xuất 
  

2.6 Trợ cấp Thất nghiệp hoặc Hỗ trợ Tiền mặt 

cho Người lao động Thất nghiệp 

  

2.7 Hỗ trợ Đào tạo Việc làm (ví dụ: đào tạo việc 

làm theo ngành, Việc làm có Trợ cấp, Hỗ 

trợ hoặc Khuyến khích Việc làm) 

  

2.8 Đóng góp vào các Quỹ Ủy Thác UI* 
  

2.9 Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) $57,655.69 $57,655.69 

2.10 Hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận 
  

2.11 Hỗ trợ cho Du lịch, Lữ hành, hoặc Dịch vụ 

Khách sạn 

  

2.12 Hỗ trợ cho Các Ngành bị Ảnh hưởng Khác 
  

2.13 Hỗ trợ Kinh tế Khác   
  

2.14 Tái Tuyển dụng Nhân viên Khu vực Công 
  

3 Hạng mục Chi tiêu: Dịch vụ cho Các Cộng 

đồng bị Ảnh hưởng Nặng nề 

    

3.1 Hỗ trợ Giáo dục: Học Tập Sớm   
  

3.2 Hỗ trợ Giáo dục: Hỗ trợ cho các Học khu 

Nghèo đói Cao 

  

3.3 Hỗ trợ Giáo dục: Dịch vụ Học thuật   
  

3.4 Hỗ trợ Giáo dục: Các Dịch vụ Xã hội, Cảm 

xúc và Sức khỏe Tâm thần  

  

3.5 Hỗ trợ Giáo dục: Khác   
  

3.6 Môi trường Trẻ thơ Lành mạnh: Giữ Trẻ   
  

3.7 Môi trường Trẻ thơ Lành mạnh: Thăm 

khám Tại Nhà   

  

3.8 Môi trường Trẻ thơ Lành mạnh: Dịch vụ 

Nuôi dưỡng Thanh thiếu niên hoặc Gia 

đình Tham gia vào Hệ thống Phúc lợi Trẻ 

em  
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Hạng mục 

Các khoản chi 

cộng dồn cho 

đến nay ($) 

Số tiền đã chi 

tiêu kể từ Kế 

hoạch Phục hồi 

gần nhất 

3.9. Môi trường Trẻ thơ Lành mạnh: Khác  
  

3.10 Hỗ trợ Gia cư: Nhà ở Giá phải chăng  
  

3.11 Hỗ trợ Gia cư: Dịch vụ cho Người Không 

Có Nhà  

  

3.12 Hỗ trợ Gia cư: Hỗ trợ Gia cư Khác   
  

3,13 Các Yếu tố Xã hội Quyết định Sức khỏe: 

Khác  

  

3.14 Các Yếu tố Xã hội Quyết định Sức khỏe: 

Nhân viên Y tế Cộng đồng hoặc Người 

Điều hướng Quyền lợi  

  

3.15 Các Yếu tố Xã hội Quyết định Sức khỏe: 

Khắc phục Nhiễm Chì 

  

3.16 Các Yếu tố Xã hội Quyết định Sức khỏe: 

Can thiệp Bạo lực Cộng đồng  

  

4 Hạng mục Chi tiêu: Trả Thù lao Bổ sung     

4.1 Nhân viên Khu vực Công 
  

4.2 Khu vực Tư nhân: Trợ cấp cho các chủ lao 

động khác  

  

5 Hạng mục Chi tiêu: Cơ sở hạ tầng     

5.1 Nước Sạch: Xử lý nước thải tập trung 
  

5.2 Nước Sạch: Thu gom và vận chuyển nước 

thải tập trung 

  

5.3 Nước Sạch: Nước thải phi tập trung 
  

5.4 Nước Sạch: Hệ thống cống thải tổng hợp 
  

5.5 Nước Sạch: Cơ sở hạ tầng thoát nước khác 
  

5.6 Nước Sạch: Nước mưa 
  

5.7 Nước Sạch: Bảo tồn năng lượng 
  

5.8 Nước Sạch: Bảo tồn nước 
  

5.9 Nước Sạch: Nguồn khuếch tán  
  

5.10 Nước uống: Xử lý 
  

5.11 Nước uống: Truyền dẫn & phân phối 
  

5.12 Nước uống: Truyền dẫn & phân phối: khắc 

phục nhiễm chì 
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Hạng mục 

Các khoản chi 

cộng dồn cho 

đến nay ($) 

Số tiền đã chi 

tiêu kể từ Kế 

hoạch Phục hồi 

gần nhất 

5.13 Nước uống: Nguồn 
  

5.14 Nước uống: Kho chứa  
  

5.15 Nước uống: Cơ sở hạ tầng cấp nước khác 
  

5.16 Băng thông rộng: Các dự án "Last Mile" 
  

5.17 Băng thông rộng: Các dự án khác 
  

6 Hạng mục Chi tiêu: Thay thế Nguồn thu     

6.1 Cung cấp các Dịch vụ Chính phủ 
  

7 Hành chính và Khác     

7.1 Chi phí Hành chính  $1,674.17 $1,674.17 

7.2 Đánh giá và phân tích dữ liệu  
  

7.3 Chuyển giao cho các Đơn vị Khác của 

Chính phủ 

  

7.4 Chuyển giao cho các Đơn vị 

Nonentitlement  

(Chỉ các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ) 

  

 

  

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   22 
www.portland.gov/united 

Danh sách Dự án 
 

Hội đồng Thành phố Portland đã phê duyệt một số dự án cho các Quỹ 

Phục hồi Tài khóa Địa phương thuộc Kế hoạch Giải cứu. Từng dự án sẽ 

được tóm tắt trong Tờ Thông Tin bên dưới. 

 

Xử lý Rác thải và Hoạt động Phá hoại ở Portland 

(Cục Kế hoạch và Bền vững) 

#16 $765,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Đại dịch COVID đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng rác, hình vẽ bậy, và hoạt 

động phá hoại trong thành phố. Sự phục hồi của thành phố sẽ đòi hỏi những vấn đề 

này phải được giải quyết trực tiếp. Từ việc gia tăng các thùng chứa đồ mang đi từ 

các nhà hàng dẫn đến các thùng rác tràn lan, sự gia tăng số lượng khách đến công 

viên và các khu vực tự nhiên kèm theo tình trạng xả rác, đến việc các dịch vụ bị giảm, 

rác thải và mảnh vụn tích tụ trên các đường phố của chúng ta, tác động của COVID 

là hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Bằng cách cải thiện dịch vụ thùng rác công 

cộng, mở rộng làm sạch các tuyến phố công cộng, và đảm bảo các doanh nghiệp bị 

thiệt hại được đóng ván chắn và được bảo vệ nhanh chóng khỏi hành động phá 

hoại, đề xuất này sẽ đảm bảo giải quyết khía cạnh phục hồi của thành phố. 

Các Hoạt động Chính 

200 thùng rác bổ sung sẽ được thêm vào Bắc Portland, một khu vực hiện chưa nhận 

được chương trình thùng rác công cộng của thành phố. Thùng rác cũ hơn, nhỏ hơn 

ở các khu dân cư và khu kinh doanh cũng sẽ được thay thế. Nhân viên BPS sẽ làm 

việc với các nhà thầu để loại bỏ những đống mảnh vụn còn sót lại bên cạnh các 

thùng rác công cộng ngay lập tức cũng như làm sạch và sửa chữa các thùng rác bị 

hư hại. 

Lịch trình Gần đúng 

• Tháng Tám –Tháng Chín năm 2021 – Thay thế các thùng rác. 
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• Tháng Mười năm 2021 – Hoàn thành thỏa thuận với các nhà thầu thu dọn. 

• Tháng Mười Một năm 2021 – Công việc thu dọn của các nhà thầu bắt đầu. 

• Tháng Ba năm 2022 – Các thùng rác ở Bắc Portland được lắp đặt. 

Các Đối tác Chính 

Go Lloyd, Liên minh Doanh nghiệp Portland (Portland Business Alliance), Hiệp hội 

Khu dân cư Khu vực Pearl (Pearl District Neighborhood Association), các đơn vị vận 

chuyển được COBID chứng nhận, North Portland Neighborhood Services, Venture 

Portland, các Hiệp hội Khu dân cư, các Khu Kinh Doanh, các doanh nghiệp nhỏ. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• 200 thùng rác mới ở Bắc Portland. 

• 50 thùng rác được thay thế. 

• Các đống rác gần các thùng được làm sạch trong vòng 72 giờ. 

Thước đo Đầu ra 

• # các thùng rác đã được lắp đặt 

• # các thùng rác được thay thế. 

• Giá trị tính bằng đô-la của các hợp đồng được trao cho các công ty được COBID 

chứng nhận. 

• Số pound rác được loại bỏ. 

Thước đo Kết quả 

• Giảm số lượng phàn nàn về thùng rác. 

• Tăng độ sạch sẽ của thùng rác công cộng. 

• Giảm phàn nàn về rác thải. 
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Xử lý Rác thải và Hoạt động Phá hoại ở Portland 

(Cục Giao thông Vận tải Portland) 

#18 $1,495,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Bằng cách tăng thời gian xử lý các mảnh vỡ lớn và làm sạch đường phố, Cục Giao 

thông Vận tải Portland sẽ nâng cao khả năng sinh sống và sức khỏe kinh tế cho các 

cộng đồng và doanh nghiệp của mình. Các dịch vụ được tăng cường này sẽ hỗ trợ 

các nỗ lực của PBOT trong việc "bắt kịp" tình trạng hiện hành về rác thải trên lối đi ưu 

tiên và mảnh vỡ đang ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và sự thành công của 

doanh nghiệp nhỏ tại thành phố Portland. Do tác động của COVID-19, khả năng duy 

trì mức độ làm sạch đường phố đúng cách của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng. Với việc tạm dừng dọn dẹp các trại vô gia cư, rác trên các lối đi ưu tiên của 

Thành phố đã tăng lên đáng kể. Dự án này sẽ tập trung vào việc đưa các lối đi ưu 

tiên này trở lại trạng thái sạch sẽ và an toàn như trước COVID. 

Các Hoạt động Chính 

Sự gia tăng thời gian dọn dẹp và xử lý các mảnh vỡ lớn ở các Lối Đi Ưu Tiên (ROW), 

cũng như tăng lên 2 đội quét dọn đường phố để hỗ trợ các biện pháp quét dọn 

ROW chủ động hơn nhằm loại bỏ các mảnh vỡ gây hại và nguy hiểm khỏi ROW và 

cộng đồng. 

Lịch trình Gần đúng 

Các bản phác thảo, nhu cầu, nguồn lực và mục tiêu ban đầu của dự án vẫn đang 

được hoàn thiện. Mặc dù đã có một kế hoạch phác thảo, nhưng nhiều cách làm liên 

quan đến việc thực hiện dự án này vẫn cần được tính toán. Chúng tôi dự kiến sẽ 

chuẩn bị sẵn sàng nhân sự và nguồn lực để cung cấp dịch vụ trong vòng một năm 

theo lịch, và sẽ hoàn thành dự án trước thời hạn vào cuối năm 2024. Việc tuyển dụng 

và thuê nhân sự thích hợp để hoàn thành phạm vi dự án này sẽ chiếm phần lớn lịch 

trình dự án của chúng tôi. 

Các Đối tác Chính 

Các đối tác nội bộ bao gồm những người sử dụng ROW khác nhau, cũng như các 

cục đối tác giúp xác định các mảnh vỡ nguy hiểm trên ROW. Những quan hệ đối tác 
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này có thể bao gồm, Lực lượng Thực thi Đỗ xe (Parking Enforcement), các Đội Ô-tô 

Vô chủ (Abandoned Auto Team), các nhóm và các nỗ lực Dọn dẹp Khu trại Vô gia 

cư. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Mức tăng về tổng số đường phố được quét dọn hàng tháng và hàng quý. 

• Mức tăng so với thời gian xử lý cơ sở để dọn các đồ cồng kềnh khẩn cấp. 

Thước đo Đầu ra 

• Tổng số quét dọn đường phố hàng năm (sẽ đạt thêm 3,000 dặm đường dân sinh 

và đường huyết mạch, hoặc tăng 11% số dặm lề đường huyết mạch và tăng 50% 

số dặm quét dọn lề đường dân sinh/đường địa phương). 

• Chỉ số có thể đo lường được về thời gian xử lý để dọn các đồ cồng kềnh khẩn cấp 

(sẽ được cải thiện, và tăng khả năng vận chuyển và loại bỏ đúng cách khoảng 110 

yard khối rác). 

Thước đo Kết quả 

• Quét dọn đường sẽ đạt thêm 3,000 dặm đường dân sinh và đường huyết mạch, 

hoặc tăng 11% số dặm lề đường huyết mạch và tăng 50% số dặm quét dọn lề 

đường dân sinh/đường địa phương.  

• Thời gian xử lý để dọn các đồ cồng kềnh khẩn cấp sẽ được cải thiện, và tăng khả 

năng vận chuyển và loại bỏ đúng cách khoảng 110 yard khối rác. 
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Xử lý Rác thải và Hoạt động Phá hoại ở Portland 

(Cục Cảnh sát Portland) 

#20 $75,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Đại dịch COVID đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng rác, hình vẽ bậy, và hoạt 

động phá hoại trong thành phố. Để giải quyết những thách thức về khả năng sinh 

hoạt và kinh doanh do những vấn đề này gây ra, Cục Cảnh sát Portland sẽ nhanh 

chóng đóng ván kín các cơ sở kinh doanh khi có thiệt hại xảy ra, giúp phòng ngừa 

tổn thất thêm đồng thời hỗ trợ những bộ phận quan trọng này trong cộng đồng 

doanh nghiệp của chúng ta, vốn đã bị tổn thương do COVID. 

Các Hoạt động Chính 

Nếu cửa sổ hoặc cửa ra vào của một cơ sở kinh doanh bị đập phá do tội phạm, Cục 

Cảnh sát Portland có nghĩa vụ phải đảm bảo an ninh cho cơ sở kinh doanh trước khi 

rời đi. Hiện tại PPB sử dụng một nhà thầu 24/7 để đóng ván kín các cơ sở kinh 

doanh, sau đó lập hóa đơn thanh toán chi phí cho các doanh nghiệp đó. Điều này 

có thể khiến nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy bị thiệt hại gấp đôi – phải bù đắp chi 

phí cho bất kỳ hành vi trộm cắp hoặc phá hoại nào cũng như cho những hoạt động 

sửa chữa này. Các quỹ này sẽ trợ cấp cho các chi phí này và giảm bớt gánh nặng cho 

các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Sáng kiến này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và 

cửa hàng mặt phố để giúp các khu thương mại cũng như giải quyết tình trạng phá 

hoại. 

Lịch trình Gần đúng 

Dự án sẽ bắt đầu ngay khi có nguồn kinh phí. Thời gian diễn ra dự án sẽ tùy thuộc 

vào nhu cầu, nhưng chúng tôi dự kiến nguồn vốn sẽ sử dụng hết sau 12-24 tháng. 

Các Đối tác Chính 

PPB sẽ làm việc với các Đối tác Nội bộ tại Cục Kế hoạch & Bền vững của Thành phố 

Portland để lập kế hoạch và xây dựng chương trình. Để thực hiện chương trình, Cục 

Cảnh sát Portland có kế hoạch làm việc với một công ty theo thỏa thuận giá, Stanley 

C. Kennedy Enterprises, Inc. (kinh doanh với tên, 1-800 BOARDUP). 
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Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Số lượng doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng được phục vụ. 

Thước đo Đầu ra 

Số tiền mà các doanh nghiệp tiết kiệm được nhờ chương trình trợ cấp đóng ván bảo 

vệ. 

Thước đo Kết quả 

Giảm số lượng hóa đơn chi phí đóng ván gửi đến các doanh nghiệp. 
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AdoptOneBlock 

#21 $40,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Dự án này sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở khu dân cư và thành công xã hội thông 

qua việc tập trung vào công bằng môi trường và quản lý đất đai; AOB phục vụ cộng 

đồng địa phương của mình bằng cách trao quyền cho các tình nguyện viên của 

mình thông qua các công nghệ và công cụ cần thiết để 'tiếp nhận' và chăm sóc khu 

nhà họ sống hoặc khu nhà trong khu dân cư của họ. Tập trung trực tiếp vào việc loại 

bỏ rác, phế thải, và các mối nguy hiểm ra khỏi cộng đồng như kim tiêm, chất thải, và 

các đồ vật gây hại khác. Trong đại dịch COVID-19, chương trình này là cách thức an 

toàn cho mọi người tham gia vì trọng tâm là hỗ trợ các nỗ lực tình nguyện của cá 

nhân, bên ngoài, chứ không phải theo nhóm. Mô hình ứng phó với đại dịch này 

nhằm tạo ra các khu dân cư an toàn và thân thiện mang lại lợi ích cho các doanh 

nghiệp hoạt động tại các khu dân cư của Portland và cho các cộng đồng hỗ trợ họ. 

Các Hoạt động Chính 

Loại bỏ rác và phế thải khỏi tất cả các không gian công cộng, bao gồm nhưng không 

chỉ gồm ở các khu dân cư, công viên, khu thương mại, đường mòn, và thậm chí cả 

đường thủy. 

Lịch trình Gần đúng 

AdoptOneBlock là một nỗ lực không ngừng để làm cho cộng đồng của chúng ta 

sạch hơn và hạnh phúc hơn. Các quỹ sẽ bắt đầu được giải ngân ngay khi nhận được. 

Các Đối tác Chính 

AdoptOneBlock đang làm việc với Bảng Hành Động Xanh & Sạch của Thành phố, 

cũng như các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức cơ sở, và các nhà lãnh đạo cộng 

đồng có cùng chí hướng. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Tuyên bố sứ mệnh của AdoptOneBlock là “làm sạch thành phố, từng khu nhà một”. 

Các chỉ số hiệu suất bao gồm: 

• Số tình nguyện viên được gọi là 'Đại sứ Khu nhà'. 
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• Số lượng tiếp nhận khu nhà. 

• Sự cải thiện thấy rõ trong cộng đồng. 

• Các khu nhà trở nên sạch sẽ hơn và loại bỏ được rác và phế thải. 

Thước đo Đầu ra 

AdoptOneBlock sẽ tập trung vào việc theo dõi hoạt động tiếp cận và giáo dục cho 

nhiều nhóm đa dạng để đảm bảo các nguồn lực luôn sẵn có cho bất kỳ người nào 

quan tâm đến việc tham gia chương trình. 

Thước đo Kết quả 

• Các xu hướng về tỷ lệ tiếp nhận khu nhà. 

• Các địa điểm địa lý và những địa điểm này so sánh ra sao với tình trạng kinh tế xã 

hội của các khu dân cư và các khu vực xung quanh thành phố. 

• Việc loại bỏ rác và hoạt động của các Đại sứ AdoptOneBlock. 
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Dự án Community & Civic Life để Xử lý Rác thải ở 

Portland 

#17 $250,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Đại dịch COVID đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng rác, hình vẽ bậy, và hoạt 

động phá hoại trong thành phố. Sự phục hồi của thành phố sẽ đòi hỏi những vấn đề 

này phải được giải quyết trực tiếp. Từ việc gia tăng các thùng chứa đồ mang đi từ 

các nhà hàng dẫn đến các thùng rác tràn lan, sự gia tăng số lượng khách đến công 

viên và các khu vực tự nhiên kèm theo tình trạng xả rác, đến việc các dịch vụ bị giảm, 

rác thải và mảnh vụn tích tụ trên các đường phố của chúng ta, tác động của COVID 

là hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Khi vấn đề rác thải trên khắp thành phố ngày 

càng gia tăng, các nhóm cộng đồng và các tình nguyện viên cá nhân đã đẩy mạnh 

hoạt động trợ giúp. Tuy nhiên, những nỗ lực làm sạch này đòi hỏi sự hỗ trợ ngày 

càng lớn hơn trong việc loại bỏ rác thải. Bằng việc cung cấp hỗ trợ loại bỏ rác thải 

đến cho các tình nguyện viên cộng đồng này, đề xuất này sẽ đảm bảo giải quyết 

được khía cạnh phục hồi của thành phố. 

Các Hoạt động Chính 

Hỗ trợ loại bỏ rác thải sẽ được cung cấp cho các nhóm cộng đồng đang tiến hành 

dọn dẹp rác trên toàn thành phố. 

Lịch trình Gần đúng 

24 tháng. 

Các Đối tác Chính 

Các Hiệp hội Khu dân cư, Khu Kinh Doanh, Tổ chức Phi lợi nhuận, SOLVE, Cục Kế 

hoạch và Bền vững, Công viên và Giải trí. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• 100 dự án dọn dẹp được hỗ trợ. 

• # số pound rác được loại bỏ. 

Thước đo Đầu ra 
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• # rác được loại bỏ. 

• # tình nguyện viên tham gia. 

• # nhóm cộng đồng được hỗ trợ. 

• # lần dọn dẹp được hỗ trợ. 

Thước đo Kết quả 

• Tăng độ sạch sẽ của các không gian công cộng. 

• Giảm phàn nàn về rác thải. 
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Hoạt động Liên tục của các Trạm Vệ Sinh 

#31 $2,400,000 

Dịch vụ cho Các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng 

nề 

Hỗ trợ Gia cư: Dịch vụ cho Người Không Có Nhà 

(3.11*^) 

Tổng quan Dự án 

Vào năm 2020, Thành phố đã đặt các trạm vệ sinh – nhà vệ sinh di động và trạm rửa 

tay – trên khắp các khu dân cư của chúng ta để đảm bảo toàn cộng đồng được tiếp 

cận với nguồn lực y tế công cộng cơ bản và thiết yếu này. Hành động giảm thiểu rủi 

ro này nhằm giúp những người không có nhà được an toàn là một hoạt động ứng 

phó trực tiếp với các tác động sức khỏe cộng đồng của đại dịch COVID-19 và tiếp 

tục là một nhu cầu quan trọng. 

Các Hoạt động Chính 

Bố trí và bảo dưỡng thường xuyên khoảng 130 trạm vệ sinh trên khắp Portland.  Để 

đánh giá việc bố trí các đơn vị này, Thành phố ký hợp đồng với các đối tác cộng 

đồng để thực hiện nghiên cứu đồng cấp về các đơn vị trên toàn Thành phố.  Các nhà 

nghiên cứu dành một tuần ở mỗi địa điểm để khảo sát các thành viên cộng đồng 

không nhà ở và có nhà ở về các vấn đề sử dụng và bố trí các đơn vị.  

Lịch trình Gần đúng 

Các quỹ phân bổ này tiếp tục được cung cấp cho các trạm này đến hết ngày 30 

Tháng Sáu, 2022. 

Các Đối tác Chính 

Các đối tác chính ban đầu là Cục Quản lý Tình huống Khẩn cấp của Thành phố và Sở 

Y tế Quận Multnomah. Các đối tác bên ngoài chính của Thành phố là Rapid 

Response Bioclean, Central City Concern, Street Roots, và Groundscore. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Việc sử dụng các trạm vệ sinh. 

Thước đo Đầu ra 

• Số lượng trạm vệ sinh đang phục vụ. 
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• Tần suất bảo dưỡng các trạm vệ sinh. 

Thước đo Kết quả 

• Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở những cư dân Portland vô gia cư. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 

 

  

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   34 
www.portland.gov/united 

Mở rộng Bộ công cụ Công nghệ Ứng phó với Tình 

trạng Phân chia Kỹ thuật số 

#26 $3,500,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Hộ gia đình: Các Chương trình Tiếp cận 

Internet (2.4*^) 

Tổng quan Dự án 

Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, người dân Portland đã phải đối mặt với những 

gián đoạn sâu sắc và quá hiểu lý do tại sao băng thông rộng lại trở nên thiết yếu. 

Cuộc khủng hoảng COVID đã thúc đẩy quá trình số hóa các hoạt động và dịch vụ 

kinh tế, giáo dục và xã hội, điều này đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình 

đẳng và phân biệt đối xử hiện có, cũng như dẫn đến những bất bình đẳng và phân 

biệt đối xử mới. Tất cả cư dân Portland đều cần có internet, thiết bị, cũng như các kỹ 

năng và khả năng làm việc từ xa, tham gia lớp học, tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, 

nộp đơn xin trợ cấp chính phủ, cập nhật thông tin về các biện pháp an toàn công 

cộng, và giữ liên lạc với những người thân. Tuy nhiên, tình trạng phân chia kỹ thuật 

số, trong thời gian quá dài, đã tác động nặng nề đến các cộng đồng người da màu 

và người khuyết tật của chúng ta. Dự án Mở rộng Bộ công cụ Công nghệ Ứng phó 

với Tình trạng Phân chia Kỹ thuật số, một nỗ lực tập thể được dẫn đầu bởi Nhóm 

Công tác về Phân chia Kỹ thuật số và cộng đồng Mạng lưới Hòa nhập Kỹ thuật số, sẽ 

giải quyết các bất bình đẳng kỹ thuật số để tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội cho những 

cư dân Da Đen, Bản Địa và Da Màu; người khuyết tật; và những người cao niên 

trong thành phố của chúng ta. Việc thu hẹp tình trạng phân chia kỹ thuật số là tầm 

nhìn và đóng góp của chúng tôi cho sự phục hồi kinh tế chung và bền vững. Trong 

một cuộc khảo sát gần đây với các nhà lãnh đạo các tổ chức phục vụ cộng đồng 

tuyến đầu, chúng tôi đã được cho biết rất rõ ràng rằng các thiết bị, dịch vụ internet, 

và việc đào tạo kỹ năng số phù hợp về mặt văn hóa là điều thiết yếu để các cộng 

đồng của họ phục hồi và trở nên thịnh vượng. Thông qua tài trợ ARPA, chúng tôi sẽ 

xây dựng dự án Bộ công cụ Công nghệ Phân chia Kỹ thuật số (5 triệu đô-la) dựa trên 

sự thành công của nguồn vốn tài trợ theo Đạo luật CARES, vì lợi ích của các nhu cầu 

trước mắt lẫn trong trung hạn. Các thành viên cộng đồng đã nhiều lần nói với chúng 

tôi rằng các thiết bị cùng với việc hỗ trợ và đào tạo về internet vẫn là ưu tiên hàng 

đầu và sẽ giúp phục vụ nhu cầu ngay lập tức. 

Các Hoạt động Chính 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   35 
www.portland.gov/united 

Thông qua Quyền lợi Băng thông rộng Khẩn cấp (Emergency Broadband Benefit), 

một chương trình trợ cấp liên bang để giúp thanh toán cho dịch vụ internet, chúng 

tôi dự định tập trung các nguồn lực ARPA còn hạn chế vào việc đầu tư cho thiết bị và 

đào tạo kỹ thuật số. Một lần nữa, chúng tôi sẽ hợp tác với các tổ chức dựa trên cộng 

đồng quen thuộc nhất với các cộng đồng BIPOC, người khuyết tật và người cao niên 

để phân phối các thiết bị, cũng như phát triển và cung cấp hỗ trợ để đào tạo về kỹ 

thuật số. Các tổ chức đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình phải phục vụ 

những người Da Đen, Bản Địa và da màu khác, người khuyết tật và/hoặc người cao 

niên. 

Lịch trình Gần đúng 

Tháng Mười 2021-Tháng Sáu 2022. 

Các Đối tác Chính 

• Nội bộ: Văn phòng Ủy viên Rubio; Community and Civic Life; Cực Quản lý Tình 

huống Khẩn cấp; Cục Gia cư; Công viên & Giải trí; Kế hoạch và Bền vững; Công 

bằng và Nhân quyền Khác: Bộ phận An toàn Công cộng chỉ đạo, BTS. 

• Bên ngoài: Nhóm Công tác về Phân chia Kỹ thuật số và Nhóm Điều Hành; Mạng 

lưới Hòa nhập Kỹ thuật số. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Những người Da Đen, Bản Địa và da màu, người khuyết tật và người cao niên, 

(“thành viên cộng đồng”), những người đã phải đối mặt với các rào cản để sử dụng 

kỹ thuật số, đã nhận được các thiết bị và nội dung đào tạo phù hợp với văn hóa/khả 

năng để sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Thước đo Đầu ra 

• # BIPOC, người khuyết tật, người cao niên (thành viên cộng đồng) có thiết bị. 

• # tổ chức cộng đồng xây dựng năng lực mới để cung cấp đào tạo kỹ thuật số và 

hỗ trợ kỹ thuật được thiết kế đặc biệt cho các thành viên cộng đồng. 

• # các khóa đào tạo về kỹ thuật số phù hợp với văn hóa và các buổi hỗ trợ kỹ thuật 

được cung cấp, bao gồm hỗ trợ đào tạo và thiết lập chuyên biệt cho người khuyết 

tật. 

• # thành viên cộng đồng nhận được trợ giúp để nắm vững quy trình và các tùy 

chọn để đăng ký dịch vụ internet (các chương trình giảm giá và trợ cấp). 

Thước đo Kết quả 
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• Tăng số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ thuật số và hỗ trợ cư dân 

có nhu cầu. 

• Vượt qua các rào cản trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ đối với những cư 

dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng phân chia kỹ thuật số và COVID-19. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Nhóm Tư vấn Kích hoạt và Phục hồi các Hành lang 

Kinh doanh Thương mại và Khu trung tâm 

#9 $165,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Thực hiện chiến lược kích hoạt và bán lẻ ngắn hạn, tập trung vào việc ưu tiên các 

doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Da Đen, Bản Địa và Da Màu, cũng như các tổ 

chức dựa trên cộng đồng đang phục vụ cho những người này. Nhóm tư vấn sẽ dẫn 

dắt các hoạt động sau đây để hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và các tổ 

chức bị ảnh hưởng bất lợi bởi đại dịch COVID-19: 

• Chiến dịch tiếp thị và truyền thông để thúc đẩy các hoạt động trong trung tâm 

thành phố và các khu vực rộng hơn của thành phố Portland. 

• Lập kế hoạch và tiến hành các Sự kiện & Hoạt động Ngắn hạn để Kích hoạt 

Doanh nghiệp Nhỏ để thực hiện các hoạt động sử dụng tạm thời ở các cửa hàng 

mặt phố còn trống và các không gian liền kề. 

• Lên chương trình cho các sự kiện và hoạt động kích hoạt dựa trên cộng đồng tại 

các điểm và hành lang kinh doanh cộng đồng quan trọng, dựa trên sự hợp tác 

với các tổ chức dựa trên cộng đồng. 

Các Hoạt động Chính 

• Xây dựng và tiến hành chiến dịch tiếp thị và truyền thông để thúc đẩy các hoạt 

động trong trung tâm thành phố và các khu vực rộng hơn của thành phố 

Portland có các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức dựa trên cộng đồng bao gồm 

truyền thông xã hội, bản tin điện tử, và trang web. 

• Lập kế hoạch và tiến hành các Sự kiện & Hoạt động Ngắn hạn để Kích hoạt 

Doanh nghiệp Nhỏ để thực hiện các hoạt động sử dụng tạm thời ở các cửa hàng 

mặt phố còn trống và các không gian liền kề, bao gồm làm việc với chủ sở hữu 

bất động sản và các doanh nghiệp nhỏ về các cơ hội cho thuê ngắn hạn. 

• Lên chương trình cho các sự kiện và hoạt động kích hoạt dựa trên cộng đồng tại 

các điểm và hành lang kinh doanh cộng đồng quan trọng, dựa trên sự hợp tác 

với các tổ chức dựa trên cộng đồng. 

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc lập kế hoạch sự kiện tổng thể, lên lịch cho 

người tham gia, thông tin liên lạc, các yêu cầu về sức khỏe cộng đồng, v.v. 
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• Điều phối các nỗ lực kích hoạt với Chương trình Giấy phép Kinh doanh Lành 

mạnh của Cục Giao thông Vận tải và bộ phận cấp phép của Cục Công viên & Giải 

trí Portland. 

• Thu hút và lên lịch cho các doanh nghiệp nhỏ, các nghệ sĩ và đối tác cộng đồng 

tham gia vào việc lên chương trình. 

• Tư vấn về các sáng kiến cộng đồng hiện có đang được thực hiện (ví dụ: hoạt 

động kích hoạt trên đường phố và lối đi ưu tiên tại các khu Old Town/Chinatown) 

và các chương trình hỗ trợ và hoạt động điều phối được phân phối theo mùa. 

• Tận dụng các nỗ lực bổ sung của các cộng đồng có tổ chức xung quanh hoạt 

động tiếp thị, khuyến mại, và kích hoạt không gian bao gồm Sự kiện & Phục hồi 

PDX (PDX Recovery & Events), Bảng Hành động về Danh tiếng & Thương hiệu 

(Reputation & Branding Action Tables). 

Lịch trình Gần đúng 

Bắt đầu dự án sớm nhất có thể với thời gian thực hiện 12 tháng. 

Các Đối tác Chính 

Prosper Portland, Cục Giao thông Vận tải, Công viên & Giải trí Portland, Văn phòng 

Ủy viên, các tổ chức dựa trên cộng đồng đang hỗ trợ cho những cư dân Portland 

còn nhiều thiếu thốn, và các doanh nghiệp nhỏ trong khu vực chú trọng đến các chủ 

sở hữu thuộc cộng đồng BIPOC. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Số lượng khu vực cửa hàng (plaza) và các khu vực Giấy phép Kinh doanh Lành 

mạnh được kích hoạt cùng với các bên liên quan đã được lựa chọn. 

• Chất lượng trải nghiệm và ý kiến phản hồi từ những người tham gia. 

• Số liệu đo lường về truyền thông xã hội và lượt truy cập vào các trang web có liên 

quan. 

• Số lượng doanh nghiệp nhỏ đã tham gia, thông báo và sản phẩm được bán (nếu 

có). 

Thước đo Đầu ra 

• # tổ chức và doanh nghiệp tham gia. 

• # sự kiện. 

• # quan hệ đối tác được tận dụng. 

• # hoạt động hợp tác kích hoạt của khu vực Giấy phép Kinh doanh Lành mạnh và 

cửa hàng mặt phố. 
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Thước đo Kết quả 

• Mức tăng trong tính đa dạng của các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng không 

gian công cộng. 

• Mức tăng trong hoạt động kích hoạt của cửa hàng mặt phố cùng với các doanh 

nghiệp nhỏ và các nghệ sĩ. 

• Mức tăng trong các hoạt động kích hoạt trong nhà/ngoài trời liền kề. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Phòng chống và Biện hộ Trục xuất 

#13 $4,700,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Hộ gia đình: Phòng ngừa Trục xuất 

(2.5*^) 

Tổng quan Dự án 

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, bao gồm các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đã dẫn đến những khó khăn đáng kể về kinh tế và tài 

chính cho các thành viên cộng đồng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn. 

Suy thoái nghiêm trọng đã ảnh hưởng nặng nề đến các thành viên cộng đồng có thu 

nhập thấp và làm gia tăng tình trạng mất an ninh nhà ở. Dự án này cung cấp hỗ trợ 

pháp lý và hỗ trợ tài chính có liên quan cho những người thuê nhà có thu nhập thấp 

phải đối mặt với việc bị trục xuất, nhằm ứng phó với các tác động về kinh tế lẫn sức 

khỏe cộng đồng của đại dịch. Mất nhà ở khiến các cá nhân và gia đình phải ở ghép 

hoặc vào ở những nơi tạm trú tập thể, cả hai điều này đều làm tăng nguy cơ lây 

truyền phơi nhiễm COVID-19 có thể xảy ra. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các vụ 

trục xuất đã dẫn đến 430,000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 10,000 trường hợp tử 

vong vượt mức trong mùa hè năm 2020. 

Các Hoạt động Chính 

Các dịch vụ biện hộ pháp lý và hỗ trợ dàn xếp tài chính có liên quan cho những 

người thuê nhà bị trục xuất hoặc có khả năng bị trục xuất. 

Lịch trình Gần đúng 

Sớm nhất có thể trong năm tài khóa 2022-2023. 

Các Đối tác Chính 

Các đối tác chính bao gồm Văn phòng Chung về Dịch vụ cho Người vô gia cư, Dịch 

vụ Gia đình và Thanh thiếu niên Quận Multnomah, các nhà cung cấp dịch vụ pháp 

lý, và các tổ chức dựa trên cộng đồng và phù hợp về văn hóa khác. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Các khách hàng đã cung cấp các tiếp nhận và đánh giá. 

• Các khách hàng đã cung cấp đại diện pháp lý. 

• Các khách hàng có đại diện pháp lý chưa nhận được phán quyết của tòa án. 

• Các khách hàng có đại diện pháp lý chưa bị trục xuất và giữ lại được nhà ở. 
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• Các khách hàng có đại diện pháp lý nhận được dàn xếp thương lượng có lợi, 

ngay cả khi không giữ lại được nhà ở. 

Thước đo Đầu ra 

• Các khách hàng đã cung cấp các tiếp nhận và đánh giá. 

• Các khách hàng đã cung cấp đại diện pháp lý. 

Thước đo Kết quả 

• Các khách hàng có đại diện pháp lý chưa nhận được phán quyết của tòa án. 

• Các khách hàng có đại diện pháp lý chưa bị trục xuất và giữ lại được nhà ở. 

• Các khách hàng có đại diện pháp lý nhận được dàn xếp thương lượng có lợi, 

ngay cả khi không giữ lại được nhà ở. 

Các Chỉ số Bắt buộc Hiện hành 

Số người hoặc hộ gia đình nhận được các dịch vụ phòng ngừa trục xuất (bao gồm cả 

đại diện pháp lý) 

 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   42 
www.portland.gov/united 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Chương trình Kinh doanh Lành mạnh 

#23 $3,509,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Dự án này cung cấp không gian ở các lối đi ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh 

nhằm cung cấp cách thức an toàn hơn cho các thành viên cộng đồng để tiếp cận 

hàng hóa và dịch vụ đồng thời giảm thiểu tác động của đại dịch lên các doanh 

nghiệp. Không gian ngoài trời là rất quan trọng đối với các hoạt động kinh doanh 

trong thời kỳ đại dịch. Do lo ngại về an toàn, nhiều thành viên cộng đồng không cảm 

thấy thoải mái khi tiếp cận các doanh nghiệp ở môi trường trong nhà. Các gia đình 

có trẻ còn nhỏ chưa được tiêm chủng và các thành viên cộng đồng bị suy giảm miễn 

dịch phải được chăm sóc y tế bổ sung. Tình trạng khả dụng của các không gian 

ngoài trời cho phép các doanh nghiệp giữ chân khách hàng và phục vụ cộng đồng. 

Không gian ngoài trời cũng cho phép các doanh nghiệp duy trì khả năng hoạt động 

liên tục khi phải đáp ứng các hạn chế về số lượng người tối đa và các quy định về sức 

khỏe cộng đồng khác. Nhiều doanh nghiệp đã ban hành các chính sách nội bộ bổ 

sung để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và khách hàng. Không gian 

ngoài trời cho phép các doanh nghiệp duy trì lượng nhân viên, bảo toàn doanh thu, 

và tránh việc bị đóng cửa. 

Các Hoạt động Chính 

Dự án này cung cấp không gian ở các lối đi ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh. 

Dự án tập trung mạnh vào dịch vụ khách hàng. 

• Không ngừng tiếp cận cộng đồng và mở rộng nhận thức: Nỗ lực để đảm bảo 

rằng một nhóm đa dạng các doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh, và tổ chức nhận 

thức được về các chương trình và cơ hội cấp phép. Những nỗ lực này bao gồm 

tiếp cận cộng đồng để cung cấp thông tin về việc xây dựng chương trình và các 

quan hệ đối tác nhằm mở rộng nhận thức của cộng đồng. 

• Xử lý việc nộp đơn xin cấp phép: Hỗ trợ khách hàng và trợ giúp kỹ thuật để đảm 

bảo rằng những người nộp đơn nắm vững các quy trình đăng ký. Xử lý việc cấp 

phép để đảm bảo rằng các yêu cầu của thành phố được đáp ứng. 

• Các dịch vụ Kỹ thuật Giao thông: Mặc dù nhiều quy trình cấp phép yêu cầu người 

nộp đơn bên ngoài phải đảm bảo các dịch vụ kỹ thuật giao thông một cách độc 
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lập, chương trình này cung cấp tất cả các kỹ thuật giao thông cần thiết cho các 

dự án được cấp phép. 

• Xử lý bảo hiểm: Trợ giúp kỹ thuật để giúp người nộp đơn có được bảo hiểm bắt 

buộc cho việc lắp đặt, và theo dõi các tài liệu bảo hiểm hiện tại. 

• Hỗ trợ kỹ thuật liên tục: Việc giải quyết vấn đề cho những người có giấy phép để 

cân bằng các hoạt động xung đột và ứng phó với các điều kiện thay đổi, chẳng 

hạn như các hoạt động bảo trì đường phố theo lịch trình. 

• Thanh tra và tuân thủ: Các nỗ lực để xác định xem việc lắp đặt được cấp phép có 

tuân thủ các yêu cầu hay không và trợ giúp kỹ thuật để hỗ trợ những người có 

giấy phép đáp ứng các yêu cầu. 

• Thẩm định chương trình và xây dựng chương trình: Các nỗ lực để sửa đổi và điều 

chỉnh chương trình nhằm đáp ứng các điều kiện sức khỏe cộng đồng không 

ngừng thay đổi, các nhu cầu kinh doanh, và các ưu tiên cộng đồng. 

Lịch trình Gần đúng 

Dự án này đang được tiến hành để hỗ trợ các doanh nghiệp yêu cầu không gian ở 

các lối đi ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh trong thời kỳ đại dịch. Mặc dù việc 

thực hiện vẫn đang diễn ra, nhưng còn có nhiều công việc xây dựng chương trình 

cần làm để tiếp tục sửa đổi chương trình này nhằm đáp ứng các nhu cầu không 

ngừng thay đổi khi các điều kiện của cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng còn 

diễn biến phức tạp. 

• Tháng Chín 2021- Tháng Hai 2022: Xây dựng chương trình. 

• Tháng Một 2022- Tháng Sáu 2022: Thực hiện chương trình đã sửa đổi. Việc thực 

hiện chương trình trong tương lai sẽ phản ánh những điều cần cân nhắc về sức 

khỏe cộng đồng cũng như tính khả dụng của nguồn vốn. 

Các Đối tác Chính 

Các đối tác bao gồm các cơ quan quản lý khác bên trong và bên ngoài Thành phố 

Portland, gồm Ủy ban Kiểm soát Rượu Oregon, Giám đốc Sở Cứu hỏa, Cơ quan 

Kiểm soát Tiếng ồn, và Sở Y tế Quận Multnomah. Các đối tác khác bao gồm các cơ 

quan tập trung vào phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm Prosper 

Portland nội bộ của Thành phố Portland, và các hiệp hội doanh nghiệp bên ngoài. 

Các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp, và các tổ chức cũng sẽ là đối tác trong các 

dự án triển khai được lựa chọn. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Các tác động tích cực đến các doanh nghiệp và khu kinh doanh 
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Thước đo Đầu ra 

• Số lượng giấy phép đã cấp. 

• Số lượng doanh nghiệp được phục vụ. 

• Phân phối địa lý của giấy phép. 

Thước đo Kết quả 

• Mức độ hài lòng của người có giấy phép và các tác động, thông qua khảo sát. 

• Ý kiến phản hồi chung của cộng đồng, thông qua khảo sát. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   46 
www.portland.gov/united 

Phòng ngừa việc Tịch thu nhà của Chủ nhà 

#14 $2,500,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Nhà ở: Thuê nhà, Vay thế chấp, và Hỗ trợ 

Tiện ích (2.2*^) 

Tổng quan Dự án 

Đây là một chương trình kéo dài nhiều năm, lường trước những tác động kéo dài 

của đại dịch, tập trung vào việc duy trì và ổn định nhà ở. Khi lệnh cấm hết hạn, chúng 

ta nên lường trước và chuẩn bị cho các trường hợp tịch thu nhà hoặc bị đe dọa tịch 

thu nhà có thể xảy ra, hoặc chủ nhà sẽ buộc phải dựa vào thẻ tín dụng và bất kỳ 

khoản tiết kiệm hiện có nào để trả các khoản thanh toán hàng tháng gia tăng hoặc 

các khoản tiền gộp trong một số trường hợp. Dự án này ứng phó trực tiếp với các tác 

động tiêu cực của đại dịch đối với các thành viên cộng đồng có thu nhập thấp và sẽ 

giúp ổn định cho các chủ nhà dễ bị tổn thương. 

Các Hoạt động Chính 

Yếu tố dịch vụ Tư vấn Phòng ngừa Tịch thu nhà của dự án này sẽ được cung cấp 

thông qua các cơ quan tư vấn phi lợi nhuận được HUD chứng nhận, những người sẽ 

cung cấp cho chủ nhà sự hỗ trợ để nắm rõ các lựa chọn phòng ngừa tịch thu nhà với 

người đưa ra tống đạt. Dự án này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho cư dân 

Thành phố Portland, những người đã bị ảnh hưởng tài chính bởi COVID-19 và 

những người có nguy cơ mất nhà ở thông qua các khoản thanh toán trực tiếp cho 

công ty cho vay thế chấp, công ty tiện ích hoặc đơn vị thu thuế (nếu đủ điều kiện), 

mở rộng số tiền hỗ trợ và mức sử dụng đủ điều kiện từ các chương trình trước đó. Dự 

án sẽ lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào từ Quỹ Hỗ trợ Chủ sở hữu Nhà (HAF) của Tiểu 

bang ARP sau khi các khoản phân bổ của Tiểu bang được xác định và cung cấp một 

số kế hoạch và hỗ trợ tài chính để đảm bảo ổn định nhà ở lâu dài. Việc phân phối 

chương trình sẽ chủ yếu thông qua các tổ chức phù hợp với văn hóa cùng với kênh 

thông tin hiện có của các chủ nhà Da Đen, Bản Địa, và da màu. 

Lịch trình Gần đúng 

Đây là một chương trình kéo dài nhiều năm, lường trước những tác động kéo dài 

của đại dịch. 

• Xây dựng chương trình cho đến hết Tháng Mười năm 2021. 

• Chương trình bắt đầu được thực hiện vào Tháng Mười Một năm 2021. 
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• Các hợp đồng hàng năm (theo chu kỳ năm tài khóa Tháng Sáu - Tháng Bảy) đến 

hết Tháng Bảy năm 2024 hoặc khi các quỹ đã được sử dụng hết, tùy điều kiện 

nào xảy ra trước. 

Các Đối tác Chính 

• Các đối tác bên ngoài tiềm năng để tư vấn phòng ngừa tịch thu nhà: Native 

American Youth and Family (NAYA), African American Alliance for 

Homeownership (AAAH), Hacienda CDC. 

• Các đối tác bên ngoài tiềm năng để Hỗ trợ Tài chính: Portland Community 

Investment Initiatives, Portland Housing Center, Proud Ground & Latino 

Network (ngoài những đối tác đã được đề cập ở trên). 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Giữ được nhà ở: các chủ nhà BIPOC được phục vụ/nhận tư vấn và/hoặc hỗ trợ tài 

chính; chủ nhà vẫn giữ được nhà của họ bằng cách không trở thành nạn nhân của 

các hoạt động cho vay cắt cổ và/hoặc hoạt động kinh doanh bất động sản. 

Thước đo Đầu ra 

• # hộ gia đình được tư vấn phòng ngừa tịch thu nhà. 

• # hộ gia đình đang tố tụng về tịch thu nhà để tránh bị tịch thu nhà. 

• # hộ gia đình nhận được sửa đổi khoản vay vĩnh viễn, tái cấp vốn, hoãn tịch biên, 

kế hoạch trả nợ, khôi phục thế chấp, v.v. để cải thiện tình hình tài chính của chủ 

nhà. 

• # hộ gia đình nhận hỗ trợ tài chính. 

Thước đo Kết quả 

Ổn định cho chủ nhà: chủ nhà vẫn giữ được nhà 12 tháng sau khi được tống đạt; chủ 

nhà không còn quá hạn các khoản thanh toán vay thế chấp và/hoặc dịch vụ tiện ích. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 
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các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Dự phòng Ổn định Gia cư 

#37 $4,300,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ kinh tế khác (2.13*^) 

Tổng quan Dự án 

Chúng tôi biết rằng tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 và 

những tác động đến sức khỏe cộng đồng và kinh tế của nó đã dẫn đến sự bất ổn về 

nhà ở cho nhiều nhóm người: chủ nhà bị tịch thu nhà; người thuê nhà bị trục xuất; và 

hàng ngàn người đã rơi vào tình trạng vô gia cư. Liên minh Quốc gia nhằm Chấm 

dứt Tình trạng Vô gia cư (National Alliance to End Homelessness) báo cáo rằng đất 

nước chúng ta đã trải qua ba năm liên tiếp gia tăng tình trạng vô gia cư, và trích dẫn 

một ước tính của chuyên gia rằng có thêm 250,000 người đã phải đối mặt với tình 

trạng vô gia cư vào năm 2020. Chúng tôi cũng biết rằng các chính quyền địa 

phương đang ở tuyến đầu trong việc phòng ngừa tình trạng trục xuất và tịch thu 

nhà, xây dựng nhà ở giá cả phải chăng cho những người có thu nhập thấp, và cung 

cấp những nơi chốn an toàn cho những người không có chỗ tạm trú và phải ở ngoài 

trời. Chúng ta phải có một bộ công cụ đủ rộng và nhanh để đáp ứng các nhu cầu 

động và tức thời từ cộng đồng chúng ta. Khoản phân bổ này sẽ cho phép Thành phố 

Portland thực hiện các giải pháp tức thời được tài trợ bởi các Quỹ Phục hồi Tài khóa 

Địa phương, đánh giá hiệu quả của các giải pháp này, thu thập thông tin theo thời 

gian thực về nhu cầu của cộng đồng, và sử dụng các quỹ này ở những nơi cần thiết 

nhất. 

Các Hoạt động Chính 

Việc phân bổ này sẽ tài trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, các dịch vụ dành cho 

những người vô gia cư, hoặc cả hai. 

Lịch trình Gần đúng 

Các quỹ này sẽ được sử dụng trong thời gian thực hiện các Quỹ Phục hồi Tài khóa 

Địa phương mà sẽ kết thúc vào ngày 31 Tháng Mười Hai, 2024. 

Các Đối tác Chính 
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Cục Gia cư Portland, Văn phòng Chung của Thành phố Portland/ Quận Multnomah 

về Dịch vụ cho Người vô gia cư, và nhóm phân phối thuộc Kế hoạch Giải cứu sẽ hợp 

tác để đảm bảo số tiền này đến được tay những người cần nhất trong cộng đồng. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Giảm số người vô gia cư hoặc mất an ninh về nhà ở. 

Thước đo Đầu ra 

Sẽ được xác định dựa trên quyết định phân bổ. 

Thước đo Kết quả 

Sẽ được xác định dựa trên quyết định phân bổ. 

Sử dụng Bằng chứng 

Sẽ được xác định dựa trên quyết định phân bổ. 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 
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Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Văn phòng Chung về Dịch vụ cho Người vô gia cư 

Dịch vụ cho Người vô gia cư trong Dịch COVID-19 

#3 $5,100,000 

Dịch vụ cho Các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng 

nề 

Hỗ trợ Gia cư: Dịch vụ cho Người Không Có Nhà 

(3.11*^) 

Tổng quan Dự án 

Dự án này tiếp tục thực hiện chiến lược ứng phó chung đối với tình trạng vô gia cư 

do COVID-19 của Thành phố/Quận đã được thực hiện vào Tháng Tư năm 2020 cho 

đến hết nửa sau của Năm Tài Khóa 2021-2022 (các nguồn lực hiện có sẽ tài trợ cho 

nửa đầu năm). Việc tài trợ sẽ cho phép tiếp tục trợ giúp và hỗ trợ cho các cá nhân và 

gia đình vô gia cư trong khu vực đô thị Portland, những người bao gồm một số cộng 

đồng đa dạng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và tình trạng bất bình 

đẳng có hệ thống trong hệ thống dịch vụ y tế, nhà ở và dịch vụ cho người vô gia cư. 

Phần lớn trong số các cộng đồng bị ảnh hưởng là những người Da Đen, Bản Địa và 

Da Màu (BIPOC). Tỷ lệ vô gia cư lớn trong các cộng đồng BIPOC có thể bắt nguồn từ 

các chính sách kéo dài hàng thế kỷ đã ngăn cản các hộ gia đình BIPOC tiếp cận các 

nguồn lực và xây dựng cơ hội kinh tế. Các chính sách như từ chối cho vay do phân 

biệt đối xử (redlining), khi các cộng đồng BIPOC bị từ chối một cách không công 

bằng trong việc tiếp cận các khoản vay FHA, và trưng thu đất đai (eminent domain), 

khi các cộng đồng bị di dời một cách không công bằng, cuối cùng đã ngăn các cá 

nhân khỏi việc có quyền sở hữu nhà, vốn là cơ sở để ổn định gia cư và thịnh vượng. 

Các chính sách hạn chế mức độ và thời gian của các dịch vụ và hỗ trợ tài chính cho 

người nhập cư và người tị nạn càng hạn chế các thành viên cộng đồng trong việc 

nhận được bất kỳ nguồn lực về nhà ở hoặc việc làm nào có sẵn ngay lập tức, điều này 

thường làm mất đi các cơ hội trong tương lai. Biểu hiện hiện tại của phân biệt chủng 

tộc có hệ thống trong các hệ thống xã hội tiếp tục tạo ra rào cản đối với việc tiếp cận 

nhà ở cho các cộng đồng BIPOC, bao gồm cả người nhập cư và người tị nạn. Dữ liệu 

từ Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư (HMIS) của Quận Multnomah từ năm 

tài khóa 2019-2020 cho thấy sự bất công về chủng tộc giữa những người được phục 

vụ trong các chương trình của hệ thống dành cho người vô gia cư. Tình trạng bất 

công đặc biệt nghiêm trọng đối với các cộng đồng người Da Đen/Mỹ Gốc Phi và Thổ 

dân Mỹ/Alaska Bản Địa, khi dữ liệu cho thấy có tỷ lệ phần trăm nhận dịch vụ cao hơn 
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nhiều trong hệ thống dịch vụ dành cho người vô gia cư, lần lượt là 29.2% và 9.9% so 

với tỷ lệ phần trăm trong dân số nói chung, lần lượt là 8% và 2%. 

Các Hoạt động Chính 

Sẽ lên chương trình để tiếp tục vận hành các nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách 

thân thể và cách ly y tế tự nguyện, đảm bảo an toàn khi tiếp cận cộng đồng trên 

đường phố, và hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ. 

• Nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể và cách ly y tế tự nguyện: 

Chương trình sẽ tài trợ cho việc tiếp tục vận hành các nhà nghỉ tạm trú có thực 

hiện giãn cách thân thể và cách ly COVID-19 tự nguyện để đảm bảo năng lực 

giãn cách thân thể trong hệ thống tạm trú tập thể, cũng như có đủ không gian 

phi tập trung cho những người vô gia cư và các thành viên cộng đồng khác có 

các triệu chứng COVID-19 để họ có thể cách ly và phục hồi. Sức chứa của các nhà 

nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể sẽ được ưu tiên cho những cá nhân 

có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc tử vong do COVID-19 do tuổi tác, bệnh 

nền, thuộc nhóm BIPOC, và các yếu tố nguy cơ khác. 

• Tiếp cận cộng đồng trên đường phố: Các hoạt động này sẽ bao gồm tiếp cận 

cộng đồng trên đường phố liên tục để hỗ trợ những người không có nơi tạm trú 

thực hiện việc giãn cách thân thể và giảm lây nhiễm COVID-19. Các đội tiếp cận 

cộng đồng trên đường phố sẽ tiếp tục bố trí nhân viên cho một trung tâm cung 

cấp dịch vụ tiếp cận cộng đồng, cung cấp cho trung tâm đó các thiết bị bảo hộ cá 

nhân, vật tư khử trùng, vật tư an toàn cơ bản (chăn, bạt, túi ngủ, tất, v.v.), nước 

uống và thức ăn. 

• Cung cấp hỗ trợ: Các hoạt động đang diễn ra sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nhà cung 

cấp dịch vụ đã ký hợp đồng (các cơ quan đối tác) trong thời gian họ thích nghi 

với việc cung cấp dịch vụ trong bối cảnh nhu cầu và rủi ro gia tăng. Điều này đã 

bao gồm việc cung cấp tài chính để chi trả rủi ro (cho nhân viên tuyến đầu), 

lương làm thêm giờ, cơ sở hạ tầng công nghệ để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ từ 

xa, thiết bị bảo hộ cá nhân, và các vật tư khác. 

Lịch trình Gần đúng 

Dự án sẽ được hoàn thành trong năm tài khóa 21-22 và kéo dài từ 6-12 tháng. 

Các Đối tác Chính 

Các quỹ sẽ được phân bổ cho Văn phòng Chung về Dịch vụ cho Người Vô gia cư 

(JOBS). JOHS sẽ hợp tác và ký hợp đồng phụ tài trợ cho hơn 30 tổ chức cộng đồng 
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cung cấp nơi tạm trú khẩn cấp và các chương trình tiếp cận cộng đồng trên đường 

phố. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể và cách ly y tế tự nguyện: 

• Số lượng cá nhân riêng biệt nhận được hỗ trợ về giãn cách thân thể và cách ly 

trong môi trường nhà nghỉ. 

• Nhiều người thuộc BIPOC được hỗ trợ trong các nhà nghỉ với tỷ lệ cao hoặc cao 

hơn tỷ lệ phần trăm trong dân số. 

Tiếp cận cộng đồng trên đường phố: 

• Số đơn vị thiết bị bảo hộ cá nhân/vật tư vệ sinh được phân phối. 

Cung cấp hỗ trợ: 

• Số người được phục vụ trong giường tạm trú khẩn cấp quanh năm dành cho 

người trưởng thành. 

• Nhiều người thuộc BIPOC được bố trí nhà ở hoặc giữ được nhà ở với tỷ lệ cao 

hoặc cao hơn tỷ lệ phần trăm trong dân số. 

Thước đo Đầu ra 

Các nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể đảm bảo rằng những người có 

nguy cơ cao nhất bị hậu quả nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 được ra khỏi 

các khu tạm trú tập trung và bán tập trung và được cách ly trong suốt thời gian diễn 

ra đại dịch và giai đoạn phục hồi. Những người có các yếu tố nguy cơ cao nhất dựa 

trên độ tuổi và tình trạng bệnh nền sẽ được ưu tiên tiếp cận. Các nỗ lực tiếp cận cộng 

đồng sẽ tập trung vào việc tiếp cận các cộng đồng Da Đen, Bản Địa và Da Màu 

(BIPOC), những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tác động của đại dịch COVID-

19. Dựa trên kết quả trước đây từ hoạt động của các địa điểm nhà nghỉ có thực hiện 

giãn cách thân thể trong năm tài khóa 20-21, 44% trong số 442 cá nhân được phục 

vụ trong vòng 15 tháng qua được xác định là thuộc BIPOC. 

Nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể và cách ly y tế tự nguyện:  

• Số lượng giường để thực hiện giãn cách thân thể và cách ly y tế được cung cấp 

mỗi đêm. 

Tiếp cận cộng đồng trên đường phố: 

• Ước tính số lượng các tổ chức riêng biệt nhận được hỗ trợ và vật tư. 

Cung cấp hỗ trợ: 
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• Số lượng cơ quan đối tác được hỗ trợ trong hoạt động ứng phó với COVID-19. 

Thước đo Kết quả 

Nhà nghỉ tạm trú có thực hiện giãn cách thân thể và cách ly y tế tự nguyện:  

• Số lượng cá nhân riêng biệt nhận được hỗ trợ về giãn cách thân thể và cách ly 

trong môi trường nhà nghỉ. 

• Nhiều người thuộc BIPOC được hỗ trợ trong các nhà nghỉ với tỷ lệ cao hoặc cao 

hơn tỷ lệ phần trăm trong dân số. 

Tiếp cận cộng đồng trên đường phố:  

• Số đơn vị thiết bị bảo hộ cá nhân/vật tư vệ sinh được phân phối. 

Cung cấp hỗ trợ:  

• Số người được phục vụ trong giường tạm trú khẩn cấp quanh năm dành cho 

người trưởng thành. 

• Nhiều người thuộc BIPOC được bố trí nhà ở hoặc giữ được nhà ở với tỷ lệ cao 

hoặc cao hơn tỷ lệ phần trăm trong dân số. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 
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cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Phòng Cộng đồng Thiểu số về Hỗ trợ Thương mại 

#10 $700,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Tổ chức Phi lợi nhuận (2.10*) 

Tổng quan Dự án 

Xây dựng năng lực cho các tổ chức đối tác dựa trên cộng đồng đang phục vụ trực 

tiếp cho các phòng kinh doanh phù hợp với văn hóa. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, 

cộng đồng da màu và các CBPO – tất cả những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi các 

tác động kinh tế của đại dịch. 

Các Hoạt động Chính 

Các khoản tài trợ giúp xây dựng năng lực cho các phòng đa văn hóa bao gồm: 

• Tham gia và giữ vai trò lãnh đạo tại các bàn cố vấn với Thành phố Portland. 

• Thông tin liên lạc và điều hướng các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Da 

Đen, Bản Địa và da màu đến các nguồn lực sẵn có để nâng cao khả năng tiếp 

cận. 

• Cung cấp cho Thành phố Portland định hướng chiến lược được đóng góp ý kiến 

bởi sự tham gia trực tiếp với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của cộng đồng 

BIPOC và LGBTQ+, trên cơ sở tập trung vào công bằng chủng tộc một cách rõ 

ràng. 

• Giữ chân các nhân viên của các phòng gần đây đã được chuẩn bị sẵn sàng để 

thực hiện các nỗ lực cứu trợ COVID-19. 

• Xây dựng năng lực để tham gia và giữ vai trò lãnh đạo nhằm đảm bảo việc triển 

khai một cách công bằng các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa phương thuộc Kế hoạch 

Giải cứu Hoa Kỳ sắp tới. 

Lịch trình Gần đúng 

Bắt đầu dự án sớm nhất có thể với các thỏa thuận tài trợ kéo dài 1 năm. 

Các Đối tác Chính 

Bên ngoài: HMC, BACC, PACCO, ONAC, ORPIB, Soul District & Phòng Thương mại 

Người Mỹ gốc Á (TBC). 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Giữ chân nhân viên tại các CBPO. 
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• Đại diện tại các bàn cố vấn chính cho Thành phố Portland. 

Thước đo Đầu ra 

• Theo dõi sự tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. 

• # doanh nghiệp được đại diện + thành phần nhân khẩu học của doanh nghiệp. 

• # nhân viên được tài trợ bởi nguồn kinh phí xây dựng năng lực. 

Thước đo Kết quả 

Chia sẻ các kết quả định tính của việc xây dựng năng lực trong các tổ chức. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Quỹ Cứu trợ Người lao động Oregon: Hỗ trợ Hộ gia 

đình 

#7 $4,000,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ kinh tế khác (2.13*^) 

Tổng quan Dự án 

Oregon Worker Relief (Cứu trợ Người lao động Oregon) là một sáng kiến do cộng 

đồng quản lý sử dụng cách tiếp cận tư duy thiết kế tập trung vào công bằng để giải 

quyết các tác động kinh tế tiêu cực ngắn hạn và dài hạn do đại dịch COVID-19 lên 

các cộng đồng người nhập cư và tị nạn còn nhiều thiếu thốn.  Xem Sắc Lệnh 13985, 

Thúc đẩy Công bằng Chủng tộc và Hỗ trợ cho các Cộng đồng Còn nhiều Thiếu thốn 

Thông qua Chính quyền Liên bang, 86 Fed. Reg. 7009 (25 Tháng Một, 2021) (định 

nghĩa “công bằng” và “các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn”). Việc loại trừ các cộng 

đồng này khỏi các hệ thống an toàn xã hội và công dân và các cấu trúc phục hồi 

trong lịch sử đã gây ra những tác động cấp bách trong ngắn hạn, chẳng hạn như 

mất an ninh nhà ở và lương thực, cũng như các tác động sâu sắc trong dài hạn, bao 

gồm việc gạt ra bên lề xã hội, xóa bỏ thông tin, chia cắt gia đình, và loại trừ dân sự. 

Sự bấp bệnh về mặt pháp lý nhập cư mà cộng đồng người nhập cư và người tị nạn 

phải trải qua ngăn cản họ tiếp cận các hệ thống y tế công cộng (chẳng hạn như chăm 

sóc sức khỏe), các hệ thống hỗ trợ dân sự (chẳng hạn như hỗ trợ thất nghiệp và thuê 

nhà), và các khía cạnh khác của đời sống công dân. Oregon Worker Relief tìm cách 

giải quyết những bất bình đẳng lâu đời này bằng cách cung cấp hỗ trợ tiền mặt và 

các dịch vụ pháp lý cho các cá nhân bị ảnh hưởng. 

Oregon Worker Relief sử dụng các Tổ chức Dựa trên Cộng đồng (CBO) đáng tin cậy 

để đưa các quỹ đến các gia đình và người lao động cần chúng. Khi COVID-19 tiếp 

tục ảnh hưởng đến những người lao động có thu nhập thấp, chúng ta tiếp tục thấy tỷ 

lệ thất nghiệp cao đối với các cộng đồng người nhập cư. Nhiều cư dân có việc làm là 

người nhập cư (và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của chúng ta) đã mất việc 

làm vì đại dịch và bị hạn chế tiếp cận với bất kỳ chương trình nào, chẳng hạn như 

chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp của liên bang.  

Do tình trạng nhập cư của họ, nhiều cư dân Oregon bị loại trừ khỏi một số chương 

trình mạng lưới an toàn liên bang quan trọng nhất của chúng ta như SNAP và TANF, 

ngoài Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được và Khoản Chi trả Tác động Kinh tế trị giá 

$1,200. Điều này gây ra những tác động nghiêm trọng tức thời như tình trạng vô gia 
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cư, mất an ninh lương thực, và các tác động lâu dài làm suy yếu sức khỏe và sự ổn 

định của các gia đình và cá nhân nhập cư, vốn là nhân viên nhà hàng, người chăm 

sóc, người nhập cư, người tị nạn, người lao động thường nhật, và người làm nông. 

Các Hoạt động Chính 

OWR sẽ cung cấp hỗ trợ hộ gia đình, bao gồm hỗ trợ tiền mặt và pháp lý, và sẽ xác 

định các cá nhân đủ điều kiện dựa trên chứng minh về nhu cầu. OWR cung cấp hỗ 

trợ hộ gia đình dựa trên nhu cầu cho những người lao động là người nhập cư và 

người tị nạn đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. OWR cũng sẽ cung 

cấp năng lực cho các tổ chức phục vụ cộng đồng người nhập cư và người tị nạn để 

hoạt động trong lĩnh vực này và tạo ra nhiều giải pháp lấy cộng đồng làm trung tâm 

để giải quyết tình trạng mất ổn định của hộ gia đình.   

Một cá nhân đủ điều kiện nếu (a) cá nhân đó đã hoặc đang bị ảnh hưởng tiêu cực 

bởi đại dịch COVID-19; và, (b) bị loại trừ khỏi các hình thức cứu trợ kinh tế và đảm 

bảo an toàn truyền thống do tình trạng nhập cư hoặc các rào cản văn hóa.   

Lịch trình Gần đúng 

12 tháng trở xuống. 

Các Đối tác Chính 

OWR Coalition là một liên minh rộng lớn với hơn 200 điều hướng viên hoạt động tại 

hàng chục tổ chức dựa trên cộng đồng. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• # người nhận được hỗ trợ tiền mặt. 

• # người nhận được hỗ trợ pháp lý. 

• số tiền được cấp trung bình. 

Thước đo Đầu ra 

Cung cấp hỗ trợ phục hồi cho tối đa 1000 cá nhân đủ điều kiện. 

Thước đo Kết quả 

# hộ gia đình nhận được hỗ trợ. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 
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toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Quỹ Cứu trợ Người lao động Oregon: Quỹ Doanh 

nghiệp Nhỏ 

#6 $1,500,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Khi COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng nhập cư của Oregon, các tác 

động kinh tế tiêu cực, không cân xứng và tức thời đã được ghi nhận đầy đủ và bao 

gồm tình trạng mất an ninh lương thực và nhà ở bên cạnh những tình trạng dài hạn 

khác ảnh hưởng đến những gia đình này. Vốn thường bị bỏ qua, nhiều doanh 

nghiệp nhỏ ở Oregon được điều hành bởi những người Oregon nhập cư, thường 

thuộc sở hữu gia đình, cũng phải chịu thiệt hại vì chính sách nhập cư loại trừ ngăn 

cản họ tiếp cận các gói cứu trợ đại dịch. Ví dụ, nhiều người có ITIN đang điều hành 

các doanh nghiệp nhỏ nhưng không đủ điều kiện để được cứu trợ do tình trạng 

phân loại nhập cư. Tương tự, các doanh nghiệp nhỏ của người nhập cư có thể tìm 

cách tránh nhận cứu trợ đại dịch được vận hành thông qua các kênh truyền thống 

do các rào cản mang tính hệ thống. Nhiều trong số các doanh nghiệp nhỏ này bao 

gồm những người lao động thiết yếu, những người mà chính họ bị ảnh hưởng bởi 

COVID-19. Các doanh nghiệp nhỏ này cũng bị ảnh hưởng bởi các biện pháp bảo vệ 

sức khỏe cộng đồng khiến họ phải đóng cửa hoặc hạn chế công suất. Những tác 

động kép này làm gia tăng sự gián đoạn mà doanh nghiệp nhỏ của người nhập cư 

phải đối mặt. Những doanh nghiệp nhỏ này là thiếu yếu cho Oregon, cho các cộng 

đồng trong khu vực và tại địa phương của chúng ta, và cần thiết cho sự thịnh vượng 

chung của chúng ta. Nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn lực để tiếp tục vượt qua 

sự gián đoạn để tiếp tục tồn tại. Nếu không được cứu trợ, những doanh nghiệp nhỏ 

này sẽ bị tổn hại không thể khắc phục được. Tác hại này sẽ ảnh hưởng đến các cộng 

đồng mà các doanh nghiệp bắt nguồn từ đó, ảnh hưởng đến những người được 

phục vụ, các công việc cần được giữ lại, và sự sống động về văn hóa mà họ mang lại 

cho Oregon. Chúng tôi giải quyết vấn đề này bằng cách lập ra một quỹ cứu trợ 

nhanh dựa trên cộng đồng cho các doanh nghiệp rất nhỏ và vi mô, vốn không thể 

tiếp cận các hình thức cứu trợ khác do chính sách loại trừ nhập cư. 

Các Hoạt động Chính 
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OWR sẽ giải ngân các nguồn vốn hiện có cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện 

dựa trên chứng minh về nhu cầu. Tất cả các đơn xin sẽ được xem xét trên cơ sở từng 

trường hợp một. Quỹ sẽ được điều phối thông qua Oregon Worker Relief Coalition 

(Liên minh Cứu trợ Người lao động Oregon) và dựa trên các giá trị và nguyên tắc cốt 

lõi của Quỹ Cứu trợ Người lao động Oregon: tính toàn vẹn, khả năng thích ứng, sự 

an toàn, khả năng mở rộng, được thiết kế để phục vụ, và tập trung vào trải nghiệm 

sống của cộng đồng. Quỹ Doanh nghiệp Nhỏ sẽ đưa ra các khoản tài trợ trị giá từ 

5,000 đô-la đến 50,000 đô-la cho các doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động tại 

Portland thuộc sở hữu hoặc điều hành của người có Mã số Nhận dạng Người nộp 

thuế Cá nhân (ITIN) hoặc cá nhân tương tự; doanh nghiệp này cung cấp thu nhập hộ 

gia đình chính cho chủ sở hữu hoặc người điều hành; và doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi COVID-19 hoặc các hạn chế liên quan đến y tế và đảm bảo an toàn. 

Lịch trình Gần đúng 

12 tháng trở xuống. 

Các Đối tác Chính 

OWR Coalition là một liên minh rộng lớn với hơn 200 điều hướng viên hoạt động tại 

hàng chục tổ chức dựa trên cộng đồng. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• # doanh nghiệp nhận được hỗ trợ phục hồi. 

• Số tiền được cấp trung bình. 

Thước đo Đầu ra 

• # doanh nghiệp nhận được hỗ trợ phục hồi 

• số tiền được cấp trung bình. 

• % doanh nghiệp được phục vụ do phụ nữ lãnh đạo. 

• Quy mô của doanh nghiệp nhận được cứu trợ. 

• Số tiền được cấp ở nông thôn so với thành thị. 

Thước đo Kết quả 

Sẽ được xác định sau. Các báo cáo hiện tại có sẵn tại đây: 

https://workerrelief.org/reports/ 

Sử dụng Bằng chứng 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   64 
www.portland.gov/united 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 

 

  

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   65 
www.portland.gov/united 

Dự án Cải tiến và Thay thế Thùng rác Công viên 

#19 $425,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho Du lịch, Lữ hành, hoặc Dịch vụ Khách 

sạn (2.11) 

Tổng quan Dự án 

Đại dịch COVID đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng rác, hình vẽ bậy, và hoạt 

động phá hoại trong thành phố. Sự phục hồi của thành phố sẽ đòi hỏi những vấn đề 

này phải được giải quyết trực tiếp. Từ việc gia tăng các thùng chứa đồ mang đi từ 

các nhà hàng dẫn đến các thùng rác tràn lan, sự gia tăng số lượng khách đến công 

viên và các khu vực tự nhiên kèm theo tình trạng xả rác, đến việc các dịch vụ bị giảm, 

rác thải và mảnh vụn tích tụ trên các đường phố của chúng ta, tác động của COVID 

là hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Bằng cách tăng cường dịch vụ thùng rác công 

cộng, mở rộng làm sạch các đường phố công cộng, và đảm bảo các doanh nghiệp 

bị thiệt hại được đóng ván chắn và được bảo vệ nhanh chóng khỏi hành động phá 

hoại, Thành phố sẽ đảm bảo tác động COVID-19 này sẽ được giải quyết một cách 

tổng thể và toàn diện. Dự án này sẽ thay thế hoặc nâng kích thước 200 thùng rác 

trong hệ thống các công viên ở Portland, vốn là điểm thu hút lớn khách du lịch và 

khách tham quan đến cộng đồng của chúng ta. Dự án này sẽ tạo ra một môi trường 

an toàn hơn, thân thiện hơn cho du khách đến công viên của chúng ta, mang lại lợi 

ích cho các cư dân cũng như ngành du lịch, lữ hành và dịch vụ khách sạn của 

Portland. 

Các Hoạt động Chính 

• Xác nhận danh sách các thùng rác cũ. 

• Đánh giá và quyết định các mô hình thay thế (hai mô hình tiêu chuẩn hiện tại phù 

hợp với các nhu cầu về mặt công thái học, chức năng và thẩm mỹ đã được cân 

nhắc). 

• Xác định các tiêu chí về vị trí đặt thùng rác (địa điểm thường xuyên có rác nhiều 

hoặc tràn lan, tuổi và tình trạng của các thùng rác, điểm công bằng của cộng 

đồng, v.v.). 

• Mua các thùng rác mở một bên mới. 

• Loại bỏ và vứt bỏ các thùng rác bê-tông cũ, có nắp đậy. 

• Giao, chuẩn bị địa điểm, và lắp đặt các thùng rác mới ở các vị trí đã xác định 

bằng cách sử dụng các tiêu chí về vị trí đặt thùng rác. 
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Lịch trình Gần đúng 

Mục tiêu của chúng tôi là lựa chọn được các địa điểm thay thế thùng rác, mua và lắp 

đặt được các thùng rác mới vào trước Tháng Sáu năm 2023. 

Các Đối tác Chính 

Nội bộ: trong Cục Công viên & Giải trí Portland (PP&R) có một số đơn vị làm việc sẽ 

hợp tác trong dự án này – bao gồm dự án vốn và nhân viên thiết kế, nhân viên bảo 

trì, nhân viên trong nhóm quản lý tài sản của chúng tôi, và từ nhóm tài chính của 

chúng tôi để đảm bảo việc ghi chép và kế toán phù hợp. 

Bên ngoài: chúng tôi dự kiến sẽ hợp tác với các nhà cung cấp sản phẩm và các cục 

quan trọng khác bao gồm Cục Kế hoạch và Bền vững quản lý các thùng rác công 

cộng khác (bên ngoài quyền quản lý của PP&R). 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Mục tiêu của chúng tôi là lựa chọn được các địa điểm thay thế thùng rác, mua và lắp 

đặt được các thùng rác mới vào trước Tháng Sáu năm 2023. 

Thước đo Đầu ra 

• Mua và đặt ít nhất 200 thùng rác thay thế. 

• Mua và đặt ít nhất 2 thùng rác mới có dung tích lớn ở những vị trí mà chức năng 

đó có lợi (chẳng hạn như gần khu vực chó thả rông). 

Thước đo Kết quả 

• Giảm số lượng phàn nàn về thùng rác. 

• Giảm phàn nàn về rác thải. 

• Mức độ tiếp tục hài lòng hoặc hài lòng cao hơn từ các thành viên cộng đồng khi 

được khảo sát về mức độ sạch sẽ, an toàn của công viên và nhận thức về an toàn. 
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Năng lực của Cục Giao thông Vận tải Portland để 

Hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ 

#25 $950,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Đại dịch đã gây ra những căng thẳng chưa từng có trong ngắn hạn về nguồn thu 

Giấy phép Sử dụng Đất và Giấy phép Xây dựng, tổng cộng là 2.5 triệu đô-la trong 

năm tài khóa 2021-22 và 2.2 triệu đô-la trong năm tài khóa 2022-23. Để bù đắp 

những tổn thất này, 4.0 Nhân viên Toàn Thời Gian đã bị loại khỏi ngân sách phát 

triển nhân viên của Cục Giao thông Vận tải Portland (PBOT) cùng với việc cắt giảm 

nguyên vật liệu và dịch vụ khác, dẫn đến buộc phải cắt giảm các dịch vụ quan trọng 

vốn là nền tảng để kích thích sự phục hồi của Portland sau khủng hoảng. Để thúc đẩy 

sự phục hồi kinh tế và phòng ngừa sự chậm trễ trong việc cấp phép, cần có thêm 

kinh phí để cung cấp nhân viên cho nhóm dịch vụ khách hàng này một cách thích 

hợp. Dự án này sẽ ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và chủ doanh nghiệp là người Da 

Đen, Bản Địa hoặc Da Màu, giúp hỗ trợ mục tiêu của Thành phố là phục hồi một 

cách công bằng và toàn diện. 

Các Hoạt động Chính 

Nhân viên sẽ tiến hành đánh giá kế hoạch và đề xuất và hỗ trợ dịch vụ khách hàng 

trực tiếp để giúp họ trực tiếp nắm rõ quy trình và các yêu cầu cấp phép của PBOT. 

Cụ thể, giấy phép và dịch vụ chăm sóc khách hàng cho những người đang làm việc 

ở Portland được yêu cầu hoặc có mong muốn thực hiện cải tạo các lối lái xe dẫn vào 

nhà, vỉa hè, đường phố, hệ thống thoát nước mưa, dải cảnh quan và các cải tạo liên 

quan đến lối đi ưu tiên khác, sẽ được thực hiện đúng thời gian với những kinh 

nghiệm chất lượng từ đội ngũ nhân viên. Công việc sẽ tập trung chủ yếu vào dịch vụ 

khách hàng trực tiếp với một số trọng tâm là: tinh giản chương trình, trang web, các 

quy định và quy tắc, cũng như việc tuân thủ. 

Lịch trình Gần đúng 

Khoản tài trợ được đề xuất sẽ đóng vai trò như một thước đo mức độ chênh lệch cho 

năm tài khóa 21-22. PBOT sẽ cần tăng các khoản phí, nhận thêm hỗ trợ, hoặc giảm 

dịch vụ trong năm tài khóa 22-23 để duy trì mức độ dịch vụ này. 
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Các Đối tác Chính 

• Các Đối tác Bên ngoài: Những người được cấp phép xây dựng và phát triển, đặc 

biệt là những người Da Đen, Bản Địa hoặc Da Màu, và/hoặc đang làm việc trong 

các dự án ưu tiên như dịch vụ giữ trẻ và dịch vụ hỗ trợ những người không có 

giấy tờ. Ngoài ra những người được cấp phép tương tự theo quy định cấp phép 

kinh doanh lành mạnh. 

• Nội bộ: Cục Dịch vụ Phát triển, Prosper Portland, Cục Dịch vụ Môi trường, và Cục 

Cấp Nước. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Thời gian xét duyệt. 

• Mức độ hài lòng của khách hàng. 

• Số lượt truy cập trang web. 

Thước đo Đầu ra 

• Duy trì hoặc cải thiện thời gian xét duyệt kế hoạch xây dựng năm 2021 của các 

nhóm PBOT nói chung (90% xét duyệt đúng thời gian được theo dõi hàng tháng 

bằng chương trình Amanda7). 

• Cải thiện thời gian quay vòng nhanh hơn 25% cho những khách hàng là người 

Da Đen, Bản Địa, hoặc Da Màu. Lưu ý: các câu hỏi để hỏi khách hàng sẽ do 

Nhóm Truyền thông PBOT và Nhóm Công bằng và Hòa nhập PBOT xây dựng và 

được chủ trì bởi Nhóm Cấp phép Phát triển. 

• Sự hài lòng của khách hàng đối với Giấy phép hoạt động công cộng được xác 

định bằng khảo sát khách hàng mới (khảo sát sẽ được xây dựng sau). 

Thước đo Kết quả 

• Các nhà phát triển tiềm năng có thể nắm vững quy trình mà không cần tham gia 

cùng với nhân viên. 

• Tăng số lượt truy cập vào trang web Cấp phép Phát triển của PBOT. 

• Sau khi được xác định là người Da Đen, Bản Địa hoặc Da Màu (**hoặc Doanh 

nghiệp Nhỏ tại Địa phương đang phát triển dịch vụ giữ trẻ, nhà ở giá cả phải 

chăng, hoặc dịch vụ nhập cư cho người vô gia cư hoặc người không có giấy tờ), 

sẽ nhận được dịch vụ trợ giúp đặc biệt cho việc sử dụng đất thông qua quy trình 

cấp phép công trình công cộng. 

• Doanh nghiệp nhỏ tại địa phương được xác định là đang phát triển dịch vụ giữ 

trẻ, nhà ở giá cả phải chăng, hoặc dịch vụ nhập cư cho người vô gia cư hoặc 
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người không có giấy tờ, hoặc thuộc sở hữu của người Da Đen, Bản Địa hoặc Da 

Màu sẽ được ưu tiên cho các xét duyệt về Phí Phát triển Hệ thống Giao thông 

(TSDC) và các câu hỏi khách hàng. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Việc làm & Đào tạo Nhanh Lực lượng Lao động cho 

những Cư dân Portland Dễ bị Tổn thương 

#4 $4,000,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Đào tạo Việc làm (2.7*^) 

Tổng quan Dự án 

Cung cấp các cơ hội làm việc có trả lương và các dịch vụ tái định hướng nghề nghiệp 

nhanh cho những cư dân Portland không có nhà ở, có nguy cơ bị trục xuất, hoặc có 

nguy cơ dính líu đến bạo lực. Các dịch vụ sẽ giải quyết các tác động kinh tế nặng nề 

mà COVID-19 đã gây ra đối với những người da màu và các nhóm người dễ bị tổn 

thương khác hiện đang không kết nối với lực lượng lao động. 

Các Hoạt động Chính 

Cung cấp các cơ hội làm việc có trả lương và trợ cấp mà sẽ tập trung vào các nỗ lực 

phục hồi thành phố bao gồm dọn dẹp rác và hình vẽ bậy, cũng như hỗ trợ cộng 

đồng vô gia cư. Các cơ hội làm việc cũng sẽ bao gồm các vị trí làm việc tại nhà hàng, 

cửa hàng bán lẻ, giữ trẻ và các doanh nghiệp khác có nguy cơ phải đóng cửa vì tổn 

thất phát sinh trong khi thực hiện các quy định về giãn cách xã hội. Tái định hướng 

nghề nghiệp nhanh cho các cá nhân vào các công việc có nhu cầu cao và thu nhập 

trung bình thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu, ngắn hạn mà sẽ giúp kết nối 

trực tiếp với chủ lao động trong các ngành có nhu cầu cao về lực lượng lao động và 

trong các nghề nghiệp có rào cản gia nhập thấp ví dụ như các nghề có tính hòa 

nhập cao cho người tìm việc với sự tham gia trước đó của hệ thống tư pháp. Các 

khóa đào tạo theo ngành cụ thể với các đối tác chủ lao động thuê sinh viên tốt 

nghiệp sẽ được phát triển và mở rộng trong các lĩnh vực như xây dựng, vận chuyển 

chất thải và tái chế, các vị trí văn thư sơ cấp trong các bệnh viện và phòng khám, 

nghề nghiệp công nghệ thông tin sơ cấp, và dịch vụ khách hàng tại ngân hàng. Tất 

cả các khóa đào tạo sẽ được phát triển dựa trên sự hợp tác với các chủ lao động 

thuê sinh viên tốt nghiệp và sẽ có thời gian khoảng từ 12 tuần trở xuống để hoàn 

thành và bắt đầu đi làm. 

Lịch trình Gần đúng 

Dự án sẽ bắt đầu sớm nhất có thể và sẽ được thực hiện trong 24 tháng. 

Các Đối tác Chính 
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Các hệ thống việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên cộng đồng. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Tỷ lệ phần trăm người tham gia hoàn tất thành công các khóa đào tạo và thực tập 

có trả lương. 

• Tỷ lệ phần trăm người tham gia có được việc làm. 

Thước đo Đầu ra 

Chương trình Tổng thể: 

• Thành phần nhân khẩu học của những người tham gia (Phân chia theo chủng 

tộc/dân tộc và giới tính cho tất cả những người tham gia). 

• # người tham gia chương trình. 

Cơ hội làm việc có trả lương/trợ cấp: 

• # cơ hội làm việc có trả lương/trợ cấp được cung cấp. 

• % thực tập sinh làm việc có trả lương hỗ trợ các sáng kiến và ưu tiên chính của 

Thành phố nhằm ứng phó với đại dịch. 

Tái định hướng nghề nghiệp Nhanh: 

• # dịch vụ tái định hướng nghề nghiệp nhanh được cung cấp. 

• # khóa đào tạo theo ngành cụ thể đã được hoàn tất thành công. 

• # người tham gia nghề nghiệp có thu nhập trung bình. 

Thước đo Kết quả 

# người tham gia đã có được/giữ được nhà ở ổn định sau khi hoàn thành chương 

trình. 

Các Chỉ số Bắt buộc Hiện hành 

Số lượng người lao động ghi danh vào các chương trình đào tạo việc làm theo ngành 

 

Số lượng người lao động hoàn thành các chương trình đào tạo việc làm theo ngành 

 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 
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toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Cứu trợ và Phục hồi cho các Nghệ sĩ Da màu 

#27 $2,000,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ cho các Ngành bị Ảnh hưởng Khác (2.12) 

Tổng quan Dự án 

Với việc phần lớn các không gian giải trí và nghệ thuật trong nhà đã đóng cửa kể từ 

cuối Tháng Ba năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nhiều đến cộng 

đồng nghệ thuật tại địa phương của chúng ta hơn so với hầu hết các lĩnh vực khác. 

Các nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, bị mất phần lớn thu nhập do các 

phòng trưng bày, viện bảo tàng, nhà hát và hội trường âm nhạc buộc phải đóng cửa 

trong hơn một năm – Những nghệ sĩ là người Da Đen, Bản Địa, La-tinh, Á Châu, Đảo 

Thái Bình Dương và Da Màu thậm chí còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn thế. 

Nhiều tổ chức nghệ thuật, bao gồm cả những tổ chức do Người Da Màu lãnh đạo, 

đang phải vật lộn để duy trì hoạt động kinh doanh và sẽ gặp những thách thức khi 

mở cửa lại một cách an toàn vào thời điểm các nguồn tài trợ địa phương bị ảnh 

hưởng sâu sắc do hậu quả trực tiếp của đại dịch. Dự án này sẽ cung cấp thêm cứu 

trợ và chương trình mới để giúp cộng đồng nghệ thuật của chúng ta bắt đầu phục 

hồi. 

Các Hoạt động Chính 

Tài trợ nơi cư trú và không gian miễn phí sẽ được cung cấp cho các nghệ sĩ Da Đen 

để sản xuất tác phẩm và trình bày các chương trình công cộng tại Interstate 

Firehouse Cultural Center (Trung tâm Văn hóa Firehouse Liên bang). Đây là một 

phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tái thiết lập IFCC như một nơi để tập hợp và chữa 

lành cho cộng đồng người Da Đen ở Portland. Các tác phẩm nghệ thuật do người 

bản địa sản xuất sẽ được mua và trưng bày tại khu dân cư Cully, bao gồm một hành 

lang văn hóa mới dọc theo Northeast 42nd Avenue (Đại lộ 42 Đông Bắc) và North 

Lombard Bridge Project (Dự án Cầu Bắc Lombard). Các khoản tài trợ của khối sẽ 

được cung cấp cho các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận do người Da Đen, Bản Địa, La-

tinh, Á Châu, Đảo Thái Bình Dương và Da Màu lãnh đạo để lên chương trình tài trợ 

cho nghệ sĩ phù hợp với văn hóa trong các cộng đồng của họ. Hỗ trợ trực tiếp sẽ 

được cung cấp cho các nghệ sĩ không được đại diện đầy đủ là người Da Đen, Bản 

địa, La-tinh, Á Châu, Đảo Thái Bình Dương và Da màu; thuộc cộng đồng LGBTQIA+; 

và các nghệ sĩ khuyết tật. Hầu hết các quỹ sẽ được trao dưới dạng khoản tài trợ; các 
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quỹ cũng có thể được sử dụng để mua các tác phẩm nghệ thuật cho Bộ sưu tập Tác 

phẩm Lưu động của Thành phố. 

Lịch trình Gần đúng 

Tháng Mười, 2021 đến Tháng Mười Hai, 2024. 

Các Đối tác Chính 

• Nội bộ: Cục Công viên & Giải trí Portland, PBOT, Quan hệ Bộ lạc, Văn phòng Ủy 

viên Rubio. 

• Bên ngoài: Hội đồng Văn hóa & Nghệ thuật Khu vực, Native American Youth and 

Family Center (Trung tâm Gia đình và Thanh thiếu niên Mỹ Bản Địa), Ủy ban Cố 

vấn Cộng đồng IFCC. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Số lượng nghệ sĩ được phục vụ; khả năng duy trì cư trú của các nghệ sĩ ở 

Portland. 

• Sự hiện diện của các tác phẩm nghệ thuật Bản Địa ở Portland và hỗ trợ cụ thể cho 

các nghệ sỹ Bản Địa. 

• Số lượng các sự kiện được tạo ra bởi cộng đồng người Da Đen tại IFCC và dành 

cho cộng đồng này. 

• Số tiền được phân phối trong cộng đồng (giữ cho chi phí hành chính càng thấp 

càng tốt). 

Thước đo Đầu ra 

• # nghệ sĩ được tiếp cận. 

• # đơn đăng ký nhận được. 

• # khoản tài trợ được trao. 

• # tác phẩm nghệ thuật được mua hoặc đặt hàng. 

• # sự kiện và khán giả tại IFCC. 

• Số tiền thực tế. 

Thước đo Kết quả 

Khả năng của nghệ sĩ để duy trì nơi cư trú ở Portland. 
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Hỗ trợ Tiền thuê nhà 

#8 $1,500,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Hộ gia đình: Thuê nhà, Vay thế chấp, và 

Hỗ trợ Tiện ích (2.2*^) 

Tổng quan Dự án 

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, bao gồm các biện pháp cần thiết để 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đã dẫn đến những khó khăn đáng kể về kinh tế và tài 

chính cho các thành viên cộng đồng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn. 

Suy thoái nghiêm trọng đã ảnh hưởng nặng nề đến các thành viên cộng đồng có thu 

nhập thấp và làm gia tăng tình trạng mất an ninh nhà ở. Dự án này cung cấp hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho những người thuê nhà bị ảnh hưởng bởi các tác động kinh tế và 

sức khỏe của đại dịch COVID-19, vốn đang sống trong các khu nhà ở giá cả phải 

chăng do Cục Gia cư Portland quản lý. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng các vụ trục 

xuất đã dẫn đến 430,000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 10,000 trường hợp tử 

vong vượt mức trong mùa hè năm 2020. Hạn chế số vụ trục xuất bằng cách hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho người thuê sẽ làm giảm sự lây lan trong cộng đồng bằng cách giữ 

cho những cư dân dễ bị tổn thương có chỗ ở ổn định. 

Các Hoạt động Chính 

Các khoản thanh toán hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người thuê đang ở trong các 

nhà ở giá cả phải chăng do PHB quản lý. 

Lịch trình Gần đúng 

Hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ được cung cấp cho các tháng từ Tháng Mười, 2021 đến 

Tháng Ba, 2022. 

Các Đối tác Chính 

Các đối tác là các nhà cung cấp nhà ở đa gia đình giá cả phải chăng do PHB quản lý. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Các hộ gia đình thuộc BIPOC được phục vụ. 

• Các hộ gia đình La-tinh được phục vụ. 

• Các hộ gia đình có thu nhập bằng hoặc dưới 30% AMI được phục vụ. 

• Số tháng hỗ trợ tiền thuê nhà được cung cấp cho mỗi hộ gia đình. 

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   76 
www.portland.gov/united 

Thước đo Đầu ra 

Để ngăn chặn tình trạng trục xuất những người bị ảnh hưởng nặng nệ bởi đại dịch, 

chúng tôi sẽ cố gắng đạt được các chỉ số đầu ra sau: 

• 50% hộ gia đình được phục vụ là thuộc BIPOC. 

• 12% hộ gia đình được phục vụ là người La-tinh. 

• 20% hộ gia đình được phục vụ có thành viên là người khuyết tật. 

Thước đo Kết quả 

• Phòng ngừa việc trục xuất các hộ gia đình thuộc BIPOC. 

• Phòng ngừa việc trục xuất các hộ gia đình là người La-tinh. 

• Phòng ngừa việc trục xuất các hộ gia đình có thu nhập rất thấp. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 
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phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Phân phối Chương trình Kế hoạch Giải cứu 

#32 $3,416,646 
Hành chính 

Chi phí Hành chính (7.1) 

Tổng quan Dự án 

Hội đồng Thành phố Portland đã phân bổ khoảng 3.4 triệu đô-la, tương đương 

khoảng 1.64% số tiền dự kiến của Thành phố từ các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa 

phương thuộc Kế hoạch Giải cứu, cho cơ sở hạ tầng nội bộ để phân phối các chương 

trình và dịch vụ quan trọng này. Điều này bao gồm việc quản lý dự án, phân tích 

chiến lược công bằng, phân tích dữ liệu và báo cáo, đấu thầu, quản lý các khoản tài 

trợ, truyền thông, và năng lực quan hệ với chính phủ. Qua kinh nghiệm phân phối 

các nguồn lực CARES vào năm 2020, Thành phố nhận thấy rằng cần có đủ năng lực 

để quản lý các chương trình mới và công việc báo cáo có liên quan đến quỹ, để 

phân phối một cách có hiệu suất, nhanh chóng và hiệu quả các dịch vụ này cho cộng 

đồng. 

Các Hoạt động Chính 

Nhóm phân phối được trình bày ở trên sẽ hỗ trợ các nhóm dự án của các cục của 

Thành phố vốn đang thực hiện các dự án riêng lẻ. Thông qua việc tương tác liên tục 

chính thức và không chính thức, nhóm sẽ điều phối, tạo điều kiện, hỗ trợ kỹ thuật, và 

cung cấp các hỗ trợ khác để đảm bảo rằng việc triển khai tổng thể các Quỹ Phục hồi 

Địa phương thuộc Kế hoạch Giải cứu của Thành phố sẽ tuân thủ theo các quy định 

của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các quy định khác, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Hội 

đồng về hiệu suất chương trình. 

Lịch trình Gần đúng 

Công việc này sẽ được tiến hành trong suốt thời gian thực hiện các Quỹ Phục hồi Tài 

khóa Địa phương thuộc Kế hoạch Giải cứu, dự kiến kéo dài đến cuối năm 2024 theo 

lịch. 

Các Đối tác Chính 

Các nhóm thực hiện dự án cũng như các nhóm hỗ trợ khác Trên toàn thành phố. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 
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• Tuân thủ chung theo các quy định của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và các quy định 

khác. 

• Đáp ứng yêu cầu của Hội đồng về hiệu suất chương trình và báo cáo một cách 

hiệu quả, minh bạch, có trách nhiệm. 

Thước đo Đầu ra 

• Kịp thời, hoàn thành các báo cáo cho Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. 

• Báo cáo kịp thời, minh bạch, có trách nhiệm cho các đối tác trong cộng đồng và 

khu vực pháp lý. 

• Chi tiêu kịp thời các nguồn lực. 

Thước đo Kết quả 

• Việc phân phối dự án đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng. 

• Báo cáo kiểm toán sạch sau khi kết thúc chương trình. 

• Dễ tiếp cận và dễ hiểu cho các thành viên cộng đồng và các đối tác khác. 
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Thay thế Nguồn thu 

#38 $31,136,110  
Thay thế Nguồn thu 

Cung cấp các Dịch vụ Chính phủ (6.1) 

Tổng quan Dự án 

Phù hợp với hướng dẫn trong Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021, Quy tắc 

Cuối cùng Tạm thời và Hướng dẫn Tuân thủ và Báo cáo của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Thành 

phố Portland đã tính toán nguồn thu bị mất do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng 

đồng do COVID-19, và đã phân bổ một phần của các Quỹ Phục hồi Tài khóa Địa 

phương để Thay thế Nguồn thu nhằm hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ chung của chính 

phủ. Việc phân bổ này đảm bảo khả năng vận hành liên tục cho các dịch vụ quan trọng 

do Thành phố cung cấp. 

Các Hoạt động Chính 

Việc phân bổ Thay thế Nguồn thu bao gồm việc lấp đầy nói chung nhân sự và các hoạt 

động được Quỹ Chung hỗ trợ cũng như đầu tư có mục tiêu vào Cục Dịch vụ Phát triển 

của Thành phố để đảm bảo hỗ trợ cấp phép liên tục nhằm giúp các doanh nghiệp địa 

phương của chúng tôi chống lại các tác động kinh tế tiêu cực của đại dịch. Các quỹ này 

không được sử dụng để gửi vào quỹ hưu trí hoặc theo bất kỳ cách nào khác bị cấm bởi 

Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ hay quy định của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. 

Lịch trình Gần đúng 

Các quỹ này được đưa vào ngân sách Thành phố cho Năm Tài Khóa 2021-2022, và 

có thể được dùng để hỗ trợ các hoạt động nằm ngoài năm tài khóa 21-22. 

Các Đối tác Chính 

Văn phòng Ngân sách Thành phố, các Cục của Thành phố, Hội đồng Thành phố. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Tiếp tục cung cấp các dịch vụ cơ bản cho cộng đồng. 

Thước đo Đầu ra 

Không bị giảm dịch vụ do COVID-19. 

Thước đo Kết quả 

Cung cấp liên tục các dịch vụ chính phủ cho cộng đồng. 
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Chương trình Phòng ngừa Ô nhiễm RV (RVP3) 

#24 $780,000 

Dịch vụ cho Các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng 

nề 

Hỗ trợ Gia cư: Dịch vụ cho Người Không Có Nhà 

(3.11*^) 

Tổng quan Dự án 

Những tác động kinh tế nghiêm trọng của đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến 

những người lao động có thu nhập thấp và những người vô gia cư. Những người 

sống trong các RV có thể bị mất việc làm do COVID-19, hoặc có thể không thực hiện 

được hoạt động tìm việc làm do virus này. Việc cung cấp dịch vụ cho những cư dân 

Portland không có nhà ở sẽ làm tăng khả năng ổn định của họ và giảm khả năng bị 

tổn thương của họ trước mối đe dọa từ virus đang diễn ra. Chất thải vệ sinh và nước 

thải sinh hoạt từ các Nhà Lưu Động (RV) có người ở đỗ tại lối đi ưu tiên (ROW) 

thường được thải ra tuyến phố xanh, cống thoát nước mưa, hoặc rãnh nước đường 

phố. Chất thải có thể chảy từ các cống thoát nước mưa vào Sông Willamette hoặc 

sang một con suối khác gần đó. Việc phơi nhiễm với nước thải đe dọa nghiêm trọng 

đến sức khỏe con người. Thông qua chương trình này, chất thải vệ sinh và nước thải 

sinh hoạt sẽ được bơm từ các RV đỗ tại ROW và được xử lý một cách an toàn, từ đó 

giúp loại bỏ dòng chảy khiến con người phơi nhiễm với các mầm bệnh có hại. 

COVID-19 đã được tìm thấy trong nước thải từ các nhà máy xử lý, và do đó có trong 

chất thải vệ sinh từ các RV. Bằng cách loại bỏ chất thải từ các RV một cách an toàn và 

xử lý chất thải đúng cách, khả năng phơi nhiễm với COVID-19 sẽ được loại bỏ.  

Các Hoạt động Chính 

BES sẽ ký hợp đồng với một tổ chức tư nhân để bơm chất thải vệ sinh và nước thải 

sinh hoạt từ các RV đỗ trên ROW và xử lý nước thải đúng cách. Các xe tải bơm nước 

thải ra sẽ được triển khai theo hai cách: thứ nhất, họ sẽ có một tuyến đường định kỳ 

để họ lái xe 1 – 2 lần mỗi tuần, họ cũng sẽ đáp ứng các yêu cầu cá nhân về dịch vụ 

bơm nước thải. 

Lịch trình Gần đúng 

Ngày 1 Tháng Bảy, 2021, chậm nhất đến hết Tháng Mười Hai, 2024. 

Các Đối tác Chính 
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• Nội bộ: Cơ quan Thực thi Bãi đậu xe của PBOT, Cán bộ Phụ trách BES (ứng phó 

sự cố tràn), OMF Housing and Urban Camping Impact Reduction Program 

(HUCIRP). 

• Bên ngoài: những người đang sống trong các RV tại ROW, chúng tôi cũng sẽ 

liên lạc với Portland Street Response và Portland Street Medicine, mặc dù họ 

không phải là đối tác chính thức. Multnomah Co Drainage District là một đối tác 

có thể tham gia. Nhà thầu bên ngoài chính của chúng tôi là Synergy 

Environmental sẽ cung cấp dịch vụ bơm nước thải. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Chất lượng nước (e. coli, một mầm bệnh sinh học có trong nước thải). 

• Hỗ trợ cho những người đang sống trong các RV (cộng đồng không có nơi tạm 

trú). 

Thước đo Đầu ra 

• # RV được bơm nước thải 

• # cuộc gọi đến đường dây điện thoại RVP3 yêu cầu bơm nước thải. 

• Giảm phàn nàn về chất thải từ các RV và giảm lượng chất thải và nước thải trái 

phép từ các RV. 

Thước đo Kết quả 

# gallon ước tính được bơm mà sẽ được xử lý đúng cách. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 
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Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Điều hướng Nguồn lực Doanh nghiệp Nhỏ & 

Hỗ trợ Kỹ thuật 

#5 $2,000,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Dự án này sẽ giải quyết vấn đề tiếp cận không công bằng đối với các quỹ liên bang 

thông qua một chương trình điều hướng phù hợp với văn hóa và việc hỗ trợ tập 

trung vào cứu trợ dựa trên việc hợp tác với các đối tác cộng đồng dành cho các 

doanh nghiệp dễ bị tổn thương do người Da Đen, Bản Địa và Da Màu làm chủ bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi đại dịch. 

Các Hoạt động Chính 

• Giải quyết vấn đề tiếp cận không công bằng đối với các quỹ liên bang thông qua 

một chương trình điều hướng phù hợp với văn hóa và việc hỗ trợ tập trung vào 

cứu trợ dựa trên việc hợp tác với các đối tác cộng đồng cho các doanh nghiệp dễ 

bị tổn thương do người Da Đen, Bản Địa và Da Màu làm chủ. 

• Năng lực của nhân viên tại Prosper Portland sẽ đóng vai trò là người điều hướng 

trung tâm và chuyên gia am hiểu lĩnh vực trong việc tiếp cận các nguồn lực và dự 

án sẵn có của Liên bang & Tiểu bang, và một mạng lưới các đối tác phù hợp với 

văn hóa sẽ cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp, thông qua các 

mạng lưới hiện có của họ cũng như thông qua đường dây nóng trung tâm. Điều 

này bao gồm đào tạo và tham vấn với các đối tác về các yêu cầu và cơ hội để xây 

dựng năng lực trong mạng lưới. 

• Ngân sách sẽ bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng để cho phép có một mạng lưới 

điều phối, đồng thời mở rộng chương trình phù hợp với văn hóa của tổ chức đối 

tác. 

Lịch trình Gần đúng 

Đăng mô tả công việc cho năng lực LTE CÀNG SỚM CÀNG TỐT, nhanh chóng tuân 

theo quy trình RFP để xác định các đối tác. Hợp đồng với tổ chức nhận phụ kéo dài 2 

năm với 18 tháng lên chương trình (phần còn lại để đào tạo làm quen & bàn giao dự 

án). 
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Các Đối tác Chính 

Các đối tác bên ngoài được xác định thông qua quy trình Yêu cầu Đề xuất. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Số lượng doanh nghiệp được phục vụ. 

• Các đối tác theo hợp đồng. 

• Dữ liệu định tính về các doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài trợ hoặc các dự án 

thông qua các dịch vụ điều hướng. 

Thước đo Đầu ra 

• # doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ bởi các nguồn lực điều hướng. 

• # chủ doanh nghiệp nhỏ nhận hỗ trợ kỹ thuật cứu trợ và phục hồi thông qua 

chương trình hỗ trợ kỹ thuật cứu trợ. 

• # lượt xem các nguồn lực đã nêu trên trang web. 

• # doanh nghiệp đã nhận dịch vụ bằng một Ngôn ngữ không phải Tiếng Anh 

Thước đo Kết quả 

• Các doanh nghiệp báo cáo việc đạt được các kỹ năng hoặc kiến thức thông qua 

hỗ trợ kỹ thuật (thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật cứu trợ và phục hồi) mà sẽ 

cho phép họ duy trì hoạt động kinh doanh và/hoặc phát triển doanh nghiệp của 

mình. 

• Các chỉ số đo lường sẽ được phân tách theo chủng tộc, bản dạng giới và mã zip 

nếu có thể. Đánh giá tác động sẽ bao gồm một vòng ý kiến phản hồi trong suốt 

quá trình thực hiện để điều chỉnh khi cần thiết nhằm phục vụ các nhóm đối tượng 

ưu tiên. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 
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Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Ổn định Đường phố: Làng Nghỉ ngơi An toàn 

#2 $16,020,000 

Dịch vụ cho Các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng 

nề 

Hỗ trợ Gia cư: Dịch vụ cho Người Không Có Nhà 

(3.11*^) 

Tổng quan Dự án 

Ổn định Đường phố: Dự án Safe Rest Villages (Làng Nghỉ ngơi An toàn) cung cấp cơ 

hội về nơi tạm trú ngoài trời cho những cư dân có thu nhập thấp nhất của chúng ta – 

những người không có nhà ở (hay không có nơi tạm trú). Tình trạng khẩn cấp về sức 

khỏe cộng đồng COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh nhà ở, 

đặc biệt là đối với cộng đồng người Da Đen, Bản Địa và Da Màu (BIPOC) và người có 

thu nhập thấp. Các yêu cầu về giãn cách xã hội đã cắt giảm một nửa công suất các 

nơi tạm trú tập thể trong khu vực của chúng ta chỉ trong một đêm. Thành phố 

Portland đã ứng phó bằng cách thiết lập những nơi tạm trú khẩn cấp ngoài trời và 

các đối tác trong khu vực của chúng ta đã ứng phó bằng cách cung cấp các phiếu 

giảm giá nhà nghỉ để mọi người cách ly hoặc tạm trú phi tập trung. Mặc dù vậy, 

chúng tôi vẫn nhận thấy sự gia tăng đáng kể những người không có nhà đang sinh 

sống ở ngoài trời, nơi công cộng, trên các phương tiện, và ở những khu vực khác 

không dành cho con người cư trú. Trước khi diễn ra đại dịch, số lượng các khu trại 

vô gia cư lớn, không được cấp phép (với hơn 8 công trình) ở Portland vào khoảng 3-

4 khu trại vào bất cứ thời điểm nào. Trong thời gian diễn ra đại dịch, con số đó đã 

tăng lên hơn 50 khu trại vô gia cư lớn, không được cấp phép trên toàn thành phố. 

Ổn định Đường phố: Dự án Làng Nghỉ ngơi An toàn sẽ xây dựng sáu nơi tạm trú 

ngoài trời, được gọi là các Làng Nghỉ ngơi An toàn, tại các địa điểm trên khắp thành 

phố. Các Làng Nghỉ ngơi An toàn sẽ cung cấp những địa điểm an toàn cho những 

người không có nhà có thể nghỉ ngơi và tiếp cận được thực phẩm, điều kiện vệ sinh, 

và các dịch vụ hỗ trợ – với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ nhà ở mang 

tính hỗ trợ. 

Các Hoạt động Chính 

• Xác định đất thuộc sở hữu của thành phố và/hoặc của tư nhân. 

• Thực hiện tiếp cận và thu hút sự tham gia của cộng đồng. 

• Đàm phán hợp đồng thuê và các thỏa thuận về hàng xóm tốt. 

• Thiết kế địa điểm. 

• Xét duyệt và cấp phép xây dựng. 
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• Lựa chọn nhà thầu. 

• Xây dựng (phân loại, phát triển địa điểm, lắp đặt tiện ích, xây dựng các tòa nhà 

dịch vụ, lắp đặt khoang ngủ). 

• Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cho các hoạt động hàng ngày. 

• Xác định chương trình tại mỗi địa điểm. 

• Nhà cung cấp ký hợp đồng cho các dịch vụ hỗ trợ và quản lý hồ sơ. 

• Theo dõi và báo cáo dữ liệu. 

Lịch trình Gần đúng 

Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19 và các yêu cầu về giãn cách xã 

hội đã cắt giảm một nửa công suất các nơi tạm trú tập thể trong khu vực của chúng 

ta trong một đêm. Trong khi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra 

làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh nhà ở, chúng tôi cảm thấy cấp bách phải 

thực hiện dự án này và xây dựng các Ngôi làng Nghỉ ngơi An toàn. Lịch trình gần 

đúng là: 

• Tháng Tám năm 2021 – nhóm dự án tập hợp. 

• Tháng Chín năm 2021 – Xác định các địa điểm Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Tháng Chín năm 2021 – Tháng Mười Hai năm 2021 – thiết kế, cấp phép, xây 

dựng các Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Tháng Mười Hai năm 2021 – Tháng Ba năm 2022 – đưa những cư dân không có 

nhà vào các Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Tháng Ba năm 2022 – Tháng Mười Hai năm 2024 – các hoạt động liên tục của 

Làng Nghỉ ngơi An toàn, bao gồm cả việc cung cấp sự ổn định cho những người 

không có nhà để họ có thể rời làng để đến chỗ ở lâu dài. 

Các Đối tác Chính 

Nội bộ: 

• Nhóm Công tác về Ổn định Đường phố (Streets to Stability Task Force) với đại 

diện từ tất cả các văn phòng Hội đồng. 

• Văn phòng Quản lý và Chương trình Giảm thiểu Tác động Tài chính. 

• Văn phòng Quản lý và Dịch vụ Cơ sở Tài chính. 

• Nhân viên của Cục Dịch vụ Phát triển chuyên cấp phép cho các nơi tạm trú ngoài 

trời (Terry Whitehill, Viên chức Tòa nhà, và Matt Wickstrom, Nhà Hoạch định Cấp 

cao) 

Bên ngoài: 

• Văn phòng Chung về Dịch vụ cho Người Vô gia cư. 
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• Ban Điều phối của A Home For Everyone. 

• Nhóm công tác Safety off the Streets của A Home For Everyone. 

• Prosper Portland. 

• Hội đồng Central Eastside Industrial. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Số lượng Làng Nghỉ ngơi An toàn được xây dựng và công suất. 

• Số người hoặc hộ gia đình nhận được dịch vụ tạm trú và các dịch vụ hỗ trợ trong 

các Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Số/tỷ lệ phần trăm người dân tìm thấy sự ổn định và rời làng để đến chỗ ở lâu dài. 

Thước đo Đầu ra 

• Các mô hình chương trình Làng Nghỉ ngơi An toàn – ví dụ: các ngôi nhà nhỏ so 

với bãi RV an toàn. 

• Các loại hình dịch vụ hỗ trợ được cung cấp tại các Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Phân bố theo địa lý của các Làng Nghỉ ngơi An toàn. 

• Tổng số khoang ngủ có sẵn. 

• Từng thành phần nhân khẩu học của những người được phục vụ trong các Làng 

Nghỉ ngơi An toàn 

Thước đo Kết quả 

• Sự ổn định gia tăng đối với những người vô gia cư thường xuyên/không có nơi 

tạm trú. 

• Khả năng tiếp cận nhà ở tăng. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 
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Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Dịch vụ Thượng nguồn để Giảm Bạo lực Súng đạn 

#28 $1,000,000 

Dịch vụ cho Các Cộng đồng bị Ảnh hưởng Nặng 

nề 

Các Yếu tố Xã hội Quyết định Sức khỏe: Can thiệp 

Bạo lực Cộng đồng (3.16*^) 

Tổng quan Dự án 

COVID-19 và bạo lực súng đạn đều tác động nặng nề đến cộng đồng người Da Đen, 

Bản Địa và Da Màu, đặc biệt là những người bị cô lập và không được kết nối với các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ của chính phủ. Phân tích dữ liệu chỉ ra mối 

tương quan cao giữa COVID-19, sự gia tăng bạo lực súng đạn và điểm chỉ số công 

bằng. Mặc dù các quỹ mới của Thành phố đã được dành để giải quyết sự gia tăng 

nói chung của bạo lực súng đạn, nhưng vẫn tồn tại khoảng trống lớn trong các cộng 

đồng người nhập cư gốc Phi. Do COVID-19 gây ra tình trạng mất ổn định về công 

việc và học tập, dự án này sẽ nhắm mục tiêu vào thanh thiếu niên và các gia đình trải 

qua tình trạng mất ổn định và bị cô lập để thu hút thanh thiếu niên tham gia vào các 

hoạt động có ích cho xã hội đã được chứng minh là có thể giảm bớt bạo lực. 

Các Hoạt động Chính 

Dự án này cung cấp nguồn tài trợ cho các Chương trình Phòng ngừa Chính nhằm 

giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bạo lực súng đạn ở thanh thiếu niên thuộc các 

cộng đồng trước đây còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là các Cộng đồng Người Nhập 

Cư Gốc Phi đang sống trong những môi trường có hại. Các Chương trình Phòng 

ngừa Chính tập trung vào việc thu hút sự tham gia sâu sắc của những thanh thiếu 

niên đang gặp phải tình trạng thiếu nguồn lực, tổn thương và bị cô lập. Các Chương 

trình Phòng ngừa Chính nhằm mục đích can thiệp và thay đổi quỹ đạo của các cá 

nhân trước khi tội phạm hoặc hành vi sai trái diễn ra. Một số hoạt động nằm trong dự 

án này bao gồm các hoạt động có ích cho xã hội nhằm hỗ trợ việc giảm mặc cảm, 

giải quyết xung đột, giáo dục cảm xúc-xã hội, và xây dựng kỹ năng toàn diện. Các 

hoạt động này sẽ tập trung vào các thanh thiếu niên và gia đình, những người đã bị 

ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bạo lực súng đạn hoặc có nguy cơ cao dính 

líu đến bạo lực súng đạn. 

Lịch trình Gần đúng 

Chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành kêu gọi đăng ký tài trợ và hoàn thành các thỏa thuận 

với những người nhận tài trợ vào đầu năm 2022. Việc kêu gọi đăng ký tài trợ sẽ cho 
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phép các tổ chức nộp đơn xin sử dụng nguồn vốn tài trợ cho đến hết Tháng Sáu năm 

2024. Thời gian chính xác cho việc sử dụng các quỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng đối 

với việc kêu gọi đăng ký, sự quan tâm và năng lực của các tổ chức trong việc sử 

dụng các quỹ trong khung thời gian đủ điều kiện. 

Các Đối tác Chính 

• Quận Multnomah. 

• Văn phòng về Phòng chống Bạo lực của Thành phố Portland. 

• Cục Kế hoạch và Bền vững của Thành phố Portland. 

• Văn phòng Cộng đồng và Đời sống Cư dân của Thành phố Portland. 

• Đại học Khoa học Y tế Oregon/Trường Y tế Công cộng Đại học Tiểu bang 

Portland. 

• Tiến sĩ Jon Jay, Trường Y tế Công cộng Đại học Boston. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Dự án đang hợp tác với các tổ chức dựa trên cộng đồng, những người sẽ tiến hành 

công việc này. Những người nhận tài trợ tiềm năng sẽ được yêu cầu cung cấp các số 

liệu đo lường hiệu suất cụ thể cho các dịch vụ cá nhân của họ. Hiệu suất tổng thể sẽ 

được đánh giá bằng các chỉ số đo lường những điều sau: 

• Sự tham gia của các tổ chức mới dựa trên cộng đồng phù hợp về văn hóa. 

• Mối liên hệ/sự hướng dẫn bền vững với các cá nhân và gia đình trong các hoạt 

động có ích cho xã hội. 

• Việc giảm bớt các vụ bạo lực trong các cộng đồng có tỷ lệ cơ sở về COVID-19 , 

bạo lực súng đạn, và điểm chỉ số công bằng cao. 

• Cải thiện sự gắn kết và hòa nhập cộng đồng dựa trên các bản tự báo cáo của 

người tham gia. 

Thước đo Đầu ra 

Các chỉ số đo lường đầu ra sẽ được xác định bởi những người được tài trợ được 

chọn, nhưng có thể bao gồm: 

• Số lượng cá nhân và gia đình tham gia vào các hoạt động có ích cho xã hội. 

• Số lượng cá nhân và gia đình có mối liên hệ bền vững với người hướng dẫn. 

• Số lượng các sự kiện cộng đồng được tổ chức và/hoặc các nguồn lực phù hợp với 

văn hóa được cung cấp. 

Thước đo Kết quả 
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Các chỉ số đo lường kết quả sẽ được xác định bởi những người được tài trợ được 

chọn, nhưng có thể bao gồm: 

• Tỷ lệ phần trăm các cá nhân được phục vụ tham gia vào hệ thống tư pháp hình 

sự. 

• Tỷ lệ đi học chuyên cần của thanh thiếu niên được phục vụ. 

• Mức độ đạt được của các cá nhân được phục vụ. 

• Tỷ lệ việc làm của các gia đình đang được phục vụ. 

• Nhận thức về gắn kết cộng đồng hoặc khả năng sinh sống của khu dân cư trong 

các thành phần nhân khẩu học được chọn. 

• Các vụ bạo lực trong các thành phần nhân khẩu học được chọn 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 
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mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 

 
 

  

http://www.portland.gov/united


Báo cáo Hiệu suất Kế hoạch Phục hồi của Thành phố Portland năm 2021   95 
www.portland.gov/united 

Giảm Nợ Tiện ích 

#15 $2,600,000 

Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Nhà ở: Thuê nhà, Vay thế chấp, và Hỗ trợ 

Tiện ích (2.2*^) 

Tổng quan Dự án 

Cục Cấp Nước Portland (PWB) cung cấp dịch vụ thanh toán cho các tiện ích về nước 

thải, nước mưa và nước sạch thuộc sở hữu công cộng của Thành phố. Do khủng 

hoảng tài chính bắt nguồn từ đại dịch COVID-19, nhiều cư dân Portland đã không 

thể trả các hóa đơn nước thải, nước mưa và nước sạch của họ. PWB ước tính rằng các 

cư dân Portland nợ 22 triệu đô-la tiền hóa đơn chưa thanh toán. Các chủ tài khoản 

đã ghi danh vào chương trình hỗ trợ tài chính của chúng tôi vẫn nợ 1.4 triệu đô-la 

trong số tiền đó, và chúng tôi cho rằng còn nhiều cư dân Portland cần đến hỗ trợ tài 

chính vẫn đang mắc nợ. Dự án này hỗ trợ những người bị ảnh hưởng kinh tế bằng 

cách giảm số dư nợ quá hạn trên tài khoản của họ. Dự án sẽ tập trung vào những cư 

dân Portland có thu nhập thấp; Theo Báo cáo Tình hình Kinh tế của Liên minh 

Doanh nghiệp Portland từ năm 2021, các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi 

khủng hoảng kinh tế ở Portland bao gồm những người có thu nhập thấp: từ Tháng 

Một năm 2020 đến Tháng Mười Hai năm 2020, số việc làm kiếm được dưới 27 nghìn 

đô-la một năm đã giảm bớt 24.5%, số việc làm kiếm được từ 27 nghìn-60 nghìn đô-

la một năm đã giảm 6.2%, và số việc làm kiếm được hơn 60 nghìn đô-la một năm đã 

tăng 0.8%. Có nhiều cư dân Portland là người Da Đen, Bản Địa và Da Màu trong các 

nhóm này. 

Các Hoạt động Chính 

Trên cơ sở phối hợp với Cục Dịch vụ Môi trường, Hội đồng Tiện ích Portland, Văn 

phòng Công bằng và Nhân quyền, và các đối tác cộng đồng, PWB sẽ thiết kế một 

chương trình giảm nợ để giúp những cư dân Portland dễ bị tổn thương nhất đủ khả 

năng thanh toán các hóa đơn nợ quá hạn. PWB đang theo dõi các chương trình hỗ 

trợ tiền dịch vụ tiện ích mới do liên bang tài trợ cho những cư dân Oregon có thu 

nhập thấp được tài trợ bởi các nguồn lực liên bang thông qua tiểu bang. Cục muốn 

phối hợp chương trình của chúng tôi thông qua chương trình LIWHAP mới để đảm 

bảo chúng tôi sẽ phục vụ được nhiều cư dân Portland nhất. Chương trình của tiểu 

bang dự kiến sẽ được triển khai vào mùa thu này.  

Lịch trình Gần đúng 
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Cục chỉ mới đang bắt đầu thiết kế chương trình. Dưới đây là lịch trình dự kiến cho 

việc thực hiện: 

• Tháng Tám năm 2021: xây dựng nền tảng chương trình, thảo luận về dữ liệu. 

• Tháng Chín -Tháng Mười năm 2021: thiết kế chương trình và thu hút sự tham gia 

của cộng đồng. 

• Tháng Mười Một năm 2021: xây dựng chiến lược tiếp cận cộng đồng. 

• Tháng Mười Hai năm 2021: xây dựng các tài liệu tiếp thị và tiếp cận cộng đồng. 

• Tháng Một năm 2022: tiếp thị và khởi động chương trình. 

• Tháng Một-Tháng Sáu năm 2022: thực hiện giảm nợ theo chương trình. 

Các Đối tác Chính 

• Nội bộ: Cục Dịch vụ Môi trường, Văn phòng Công bằng và Nhân quyền, Cục Gia 

Cư (có thể tham gia) 

• Bên ngoài: Hội đồng Tiện ích Portland, các đối tác cộng đồng và các bên liên 

quan được xác định. Chúng tôi đang kết nối với Portland General Electric để tìm 

hiểu về các chương trình giảm nợ mà họ đang quản lý. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

Chúng tôi dự định thiết kế chương trình dựa trên cơ sở cộng tác với các đối tác cộng 

đồng, do đó sẽ khá khó khăn để xác định các KPI khi không có thiết kế chương trình 

cuối cùng. Nói chung, chúng tôi sẽ đo lường sự thành công bằng cách theo dõi mức 

độ giảm nợ cho khách hàng. Các KPI cụ thể hơn sẽ được lập cùng với thiết kế 

chương trình. 

Thước đo Đầu ra 

Chúng tôi dự định thiết kế chương trình dựa trên cơ sở cộng tác với các đối tác cộng 

đồng, do đó sẽ khá khó khăn để xác định các chỉ số đo lường đầu ra khi không có 

thiết kế chương trình cuối cùng. Các chỉ số đo lường đầu ra cụ thể hơn sẽ được lập 

cùng với thiết kế chương trình. Một số chỉ số đầu ra có thể có bao gồm: 

• Số tài khoản dân cư có số dư nợ giảm dần. 

• Số lần thu xếp thanh toán được thực hiện. 

• Nếu có, thành phần nhân khẩu học của những người nhận được xóa nợ. 

Thước đo Kết quả 

Chúng tôi dự định thiết kế chương trình dựa trên cơ sở cộng tác với các đối tác cộng 

đồng, do đó sẽ khá khó khăn để xác định các chỉ số đo lường kết quả khi không có 
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thiết kế chương trình cuối cùng. Các chỉ số đo lường đầu ra cụ thể hơn sẽ được lập 

cùng với thiết kế chương trình. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Sáng kiến Đầu tư Xúc tác của Venture Portland 

#12 $530,931 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Dự án này sẽ nâng cao năng lực nhân viên của Venture Portland để phục vụ tốt hơn 

sáu khu kinh doanh được chỉ định của Sáng kiến Đầu tư Xúc tác (CII) mà trước đây ít 

được đại diện và có số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của cộng đồng BIPOC cao 

hơn. Năng lực nhân viên bổ sung sẽ giúp hỗ trợ các khu kinh doanh ưu tiên và các 

doanh nghiệp nhỏ của khu bị ảnh hưởng bất lợi và không cân xứng bởi COVID-19. 

Ngoài hỗ trợ cho các khu của CII, Venture Portland sẽ triển khai Nhóm Đầu mối Sự 

kiện, nhóm này sẽ là điểm hỗ trợ cho các khu kinh doanh và tổ chức cần đến hỗ trợ 

kỹ thuật để tổ chức các sự kiện quy mô lớn và quy mô khu dân cư trong khi nắm 

vững các hạn chế phòng dịch COVID-19 và các biện pháp thực hành tốt nhất. 

Các Hoạt động Chính 

• Tăng giờ làm của người tổ chức từ 12 giờ một tuần mỗi khu lên đến 36 giờ một 

tuần trong sáu khu thuộc CII, bao gồm các khu kinh doanh St Johns, Williams, 

Foster, Lents, Gateway và Midway. 

• Năng lực bổ sung cho người tổ chức sẽ hỗ trợ các khu trong việc quản lý và 

hướng dẫn cho từng Ban Giám đốc của hiệp hội các quận kinh doanh tình 

nguyện, xây dựng và thực hiện các sự kiện cộng đồng, xây dựng và thực hiện các 

khoản tài trợ để cấp vốn cho chương trình giúp tiếp thị và quảng bá cho khu kinh 

doanh, tổ chức các Hội đồng và cuộc họp thành viên, tổ chức các bữa tiệc cộng 

đồng, tham gia và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp mới và hiện có. 

• Thuê người quản lý CII. 

• Triển khai Nhóm Đầu mối Sự kiện bao gồm các vị trí Người quản lý Sự kiện và Trợ 

lý Sự kiện mà sẽ hỗ trợ và cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho các tổ chức và khu kinh 

doanh trong việc lập kế hoạch cho các sự kiện trên khắp thành phố Portland. 

• Trợ giúp kỹ thuật của Nhóm Đầu mối Sự kiện sẽ bao gồm hỗ trợ lập kế hoạch sự 

kiện nói chung; kết nối với những người biểu diễn, nhà cung cấp dịch vụ thực 

phẩm, nhà cung cấp vật tư, và các hoạt động; nguồn lực về bàn ghế, máy phát 

điện và lều trại; hỗ trợ điều hướng việc cấp phép, nhân sự y tế; Venture Portland 

sẽ đóng vai trò là liên lạc viên với PBOT để thực hiện việc đóng cửa đường xá, lối 

đi ưu tiên, chuyển hướng giao thông, v.v.; cung cấp các khuyến nghị hỗ trợ tiếp 
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thị và truyền thông xã hội, trợ giúp xây dựng lịch trình quảng cáo; và các khuyến 

nghị về tài trợ. 

Lịch trình Gần đúng 

Bắt đầu dự án sớm nhất có thể với thời gian thực hiện 12 tháng. 

Các Đối tác Chính 

Venture Portland và các Hiệp hội Khu Kinh doanh. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Số lượng sự kiện được hỗ trợ. 

• Mức tăng trong số lượng thành viên của khu kinh doanh thuộc CII (# các thành 

viên mới của khu kinh doanh thuộc CII). 

Thước đo Đầu ra 

• # giờ làm việc của tình nguyện viên CII. 

• # sự kiện trong khu kinh doanh của CII. 

• Tổng tiền thu được của khu kinh doanh thuộc CII. 

Thước đo Kết quả 

• Mức tăng trong việc tuyển dụng và sự tham gia của hội đồng quản trị. 

• Tăng số người tham dự các khóa đào tạo và hội thảo. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 

Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 
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Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Các Không gian Cộng đồng Sôi động và Hòa nhập 

#1 $2,590,000 
Tác động Kinh tế Tiêu cực 

Hỗ trợ Kinh tế Doanh nghiệp Nhỏ (Chung) (2.9*^) 

Tổng quan Dự án 

Các doanh nghiệp nhỏ và khu kinh doanh đã bị ảnh hưởng nặng nề về mặt kinh tế 

bởi COVID-19 do phải thực hiện các hạn chế về công suất hoạt động để đáp ứng 

các lệnh y tế công cộng, dẫn đến giảm số lượng khách hàng, mất doanh thu, và 

đóng cửa doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp và cộng đồng đã trải qua tình trạng 

sụt giảm số lượng khách do thời gian làm việc tại nhà kéo dài. Các cộng đồng xung 

quanh đã bị tác động tiêu cực gây ra bởi tình trạng cách ly xã hội, và sự suy yếu 

trong liên kết cộng đồng. Dự án này và các chương trình phụ của nó nhằm mục đích 

thúc đẩy sự thịnh vượng của cộng đồng và doanh nghiệp thông qua việc giảm chi 

phí cho các doanh nghiệp, thúc đẩy niềm tin cộng đồng ngày càng tăng vào các 

không gian công cộng ngoài trời, khuyến khích sự tham gia cộng đồng, và cải thiện 

môi trường nhân tạo tại các khu dân cư, và cung cấp các địa điểm tụ tập để tái kết 

nối mọi người . Dự án sẽ cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức 

phi lợi nhuận, thông qua trợ cấp tài chính, trợ giúp kỹ thuật, và thực hiện các thay đổi 

thực tế để thực hiện việc giãn cách xã hội nhằm tuân thủ các lệnh y tế công cộng và 

yêu cầu của cộng đồng. 

Các Hoạt động Chính 

Chương trình được thiết kế để kích hoạt các không gian cộng đồng mới và hiện có 

thông qua nhiều sáng kiến và chương trình: 

• Tái thiết lối đi ưu tiên công cộng để xây dựng và lên chương trình cho các khu 

vực cửa hàng (plaza) và không gian công cộng đang hoạt động. Hoạt động này 

sẽ biến những con phố và những mặt tiền liền kề không được sử dụng thành 

những địa điểm hấp dẫn để mọi người tụ tập, đồng thời để các doanh nghiệp 

nhỏ và doanh nghiệp vi mô phát triển mạnh, giúp tạo ra các khu thương mại ổn 

định, lành mạnh, đặc biệt là ở phía Đông Portland và Trung tâm Thành phố. 

Những không gian này có thể mang tính chất ngắn hạn, theo mùa hoặc lâu dài 

nhằm tạo ra một cộng đồng và hệ sinh thái kinh doanh lành mạnh hơn. 

• Trợ cấp các khoản phí liên quan đến việc cấp phép và phân phối nguồn tài chính 

để hỗ trợ sự gắn kết cộng đồng thông qua các sự kiện và hoạt động. Chương 

trình sẽ cấp vốn cho các khoản tài trợ và hoạt động quản lý, đồng thời cho phép 
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tiến hành các khoản trợ cấp cho các tổ chức đăng cai các sự kiện xây dựng cộng 

đồng, nghệ thuật và chú trọng vào doanh nghiệp nhỏ trên cơ sở ưu tiên các sự 

kiện do người Da Đen, Bản Địa và Da Màu chủ trì và những sự kiện chú trọng vào 

hợp tác văn hóa mà có sự phối hợp với bảng hành động sự kiện. 

• Xây dựng và hỗ trợ các “tuyến phố vui chơi” để khuyến khích và thúc đẩy hoạt 

động cộng đồng ngoài trời an toàn phòng chống covid, thân thiện với trẻ em. 

biến đổi các tuyến phố trong khu vực và tạo ra các đầu mối cộng đồng ngắn hạn 

định kỳ để giao lưu, vui chơi, và hoạt động thể chất cho nhiều thế hệ. Chương 

trình sẽ mở rộng đến nhiều địa điểm hơn, đặc biệt là những địa điểm bị hạn chế 

tiếp cận với các không gian ngoài trời an toàn và trước đây ít được cấp phép hoạt 

động cộng đồng. Các Tuyến phố Vui chơi sẽ tạo nền tảng cho các đối tác giải 

quyết nhu cầu của các gia đình và người cao tuổi bị cách ly trong đại dịch. 

• Xây dựng thương hiệu cho quỹ, tuyên truyền, và các chiến dịch tiếp thị để khuyến 

khích sự gắn kết, niềm tự hào và sự tham gia của cộng đồng. 

Lịch trình Gần đúng 

• Tháng Chín năm 2021- Tháng Một năm 2022 Xây dựng chương trình. 

• Tháng Một năm 2022- Tháng Năm, 2022 Thực hiện Chương trình Giai đoạn 1. 

• Tháng Năm, 2022 – Tháng Mười năm 2022 Thực hiện Chương trình Giai đoạn 2. 

• Tháng Mười năm 2022- Mùa Xuân năm 2023 – Thực hiện Chương trình Giai đoạn 

3. 

• Kết thúc Tài trợ ARPA 2024 – Chương trình tiếp tục được thực hiện. 

Các Đối tác Chính 

• Nội bộ: các cơ quan công quyền hợp tác thực hiện, bao gồm Prosper Portland, 

Cục Công viên & Giải trí Portland. 

• Bên ngoài: có thể bao gồm Liên minh Doanh nghiệp Portland, Venture Portland, 

và các tổ chức trong khu thương mại và tuyến phố chính khác, và các tổ chức 

cộng đồng phù hợp với văn hóa. Chúng tôi mong muốn hợp tác và cộng tác với 

các đối tác nội bộ và bên ngoài khác như một phần không thể thiếu của chương 

trình. 

Các Chỉ số Hiệu suất Chính 

• Tăng trưởng: Số lượng giấy phép được cấp, số lượng khu vực cửa hàng công 

cộng, tuyến phố vui chơi được theo dõi theo khu vực địa lý trung tâm thành phố 

và các khu vực chú trọng vào công bằng. 
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• Ý kiến Phản hồi của Khách hàng: kết quả khảo sát về việc sử dụng, mức độ hài 

lòng, các điều kiện, và đảm bảo an toàn, mức độ hài lòng về chương trình. 

• Mức Sử dụng Cơ sở: mức sử dụng ước tính (thụ động và theo sự kiện), của những 

người chuyển đến, lưu trú, và sử dụng địa điểm theo những cách khác tại một 

thời điểm nhất định. 

Thước đo Đầu ra 

• Chương trình: số lượng các hoạt động và sự kiện văn hóa và số lượng người tham 

gia ước tính. 

• Tăng trưởng: Số lượng giấy phép được cấp, số lượng khu vực bán hàng công 

cộng mới và được nâng cấp trong các trung tâm của thành phố. 

• Tài chính: Giá trị của trợ cấp, cơ sở hạ tầng không gian công cộng, được theo dõi 

theo khu vực địa lý trung tâm thành phố và các khu vực chú trọng vào công 

bằng. 

Thước đo Kết quả 

• Ý kiến Phản hồi của Khách hàng: kết quả khảo sát về việc sử dụng, mức độ hài 

lòng, các điều kiện, và đảm bảo an toàn, mức độ hài lòng về chương trình. 

• Mức Sử dụng Cơ sở: mức sử dụng ước tính (thụ động và theo sự kiện), của những 

người chuyển đến, lưu trú, và sử dụng địa điểm theo những cách khác tại một 

thời điểm nhất định. 

• Tiếp cận: Khả năng tiếp cận không gian công cộng, mở rộng chương trình ngày 

càng tăng. 

Sử dụng Bằng chứng 

Thành phố Portland có văn hóa quản lý hiệu suất và nguyên tắc đưa ra quyết định 

dựa theo dữ liệu. Chúng tôi phối hợp giữa các cục và với các đối tác địa phương và 

toàn quốc để cập nhật các chương trình và nguyên tắc thực hành của mình, và 

chúng tôi ưu tiên việc xây dựng chương trình dựa trên bằng chứng trên toàn tổ chức 

của mình. 

Chúng tôi đang làm việc với các nhóm dự án của mình để xác định cơ sở bằng 

chứng cho các dự án của chúng tôi và mong muốn cung cấp thông tin này trong 

các báo cáo sau này. Chúng tôi dự đoán rằng một số dự án sẽ sử dụng các can thiệp 

dựa trên bằng chứng, và một số dự án sẽ được đánh giá để xây dựng bằng chứng. 

Phân phối Nhân khẩu học của Dự án 
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Chúng tôi biết rằng đại dịch và những tác động kinh tế tiêu cực của nó đã ảnh 

hưởng đầu tiên và xấu nhất đến các cộng đồng còn nhiều thiếu thốn. Vào Tháng 

Năm, 2020, Hội đồng Thành phố Portland đã chỉ đạo trung tâm ứng phó COVID-19 

của Thành phố và nỗ lực hết sức để thúc đẩy các mục tiêu về khí hậu và công bằng 

của Thành phố. Chúng tôi đã ưu tiên những người Da Đen, Bản địa và Da Màu, và 

những người có thu nhập thấp, trong các nỗ lực ứng phó của mình, bao gồm cả việc 

phân bổ trực tiếp 114 triệu đô-la theo Đạo luật CARES, và dữ liệu ban đầu về chi tiêu 

CARES của chúng tôi cho thấy sự thành công trong việc tiếp cận các thành viên 

cộng đồng ưu tiên này. Chúng tôi biết ơn nhiều tổ chức dựa trên cộng đồng đã hợp 

tác với chúng tôi và giúp chúng tôi kết nối với những cộng đồng này. 

Cách tiếp cận tương tự đã thúc đẩy Hội đồng Thành phố Portland cân nhắc các dự 

án thuộc Kế hoạch Giải cứu và định hình gói phân bổ cuối cùng. Chúng tôi đang 

phát triển phương pháp tiếp cận để thu thập và quản lý dữ liệu cho công việc này và 

mong muốn chia sẻ thông tin chi tiết về thành công của chúng tôi trong việc tiếp cận 

các thành viên cộng đồng này trong các báo cáo sau này. 
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Báo cáo Hiệu suất 
 

Hội đồng Thành phố Portland đã phê duyệt một số dự án cho các Quỹ 

Phục hồi Tài khóa Địa phương thuộc Kế hoạch Giải cứu. Chúng tôi đang 

làm việc khẩn trương để khởi động các dự án này và mong muốn báo cáo 

kết quả của các dự án này để so sánh với các chỉ số hiệu suất bắt buộc của 

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ trong các báo cáo sau này. 

 

Dữ liệu Hiệu suất cho các Chỉ số Hiệu suất Bắt buộc 

Hỗ trợ Hộ gia đình (EC 2.2 & 2.5) và Hỗ trợ Gia cư (EC 3.10-3.12) 

Số người hoặc hộ gia đình nhận được các dịch vụ phòng ngừa trục xuất (bao gồm cả 

đại diện pháp lý) 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

    

Số lượng đơn vị nhà ở giá cả phải chăng được bảo tồn hoặc xây dựng 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

 

Tác động Kinh tế Tiêu cực (EC 2) 

Số lượng người lao động ghi danh vào các chương trình đào tạo việc làm theo 

ngành 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

 

 

Số lượng người lao động hoàn thành các chương trình đào tạo việc làm theo ngành 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

 

Số người tham gia các chương trình việc làm cho thanh thiếu niên mùa hè 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

 

Hỗ trợ Giáo dục (EC 3.1-3.5) 

Số học sinh tham gia vào các chương trình dạy kèm dựa trên bằng chứng 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 
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Môi trường Trẻ thơ Lành mạnh (EC 3.6-3.9) 

Số trẻ em được phục vụ trong các dịch giữ trẻ và học tập sớm (mầm non/tiền mẫu 

giáo/3-5 tuổi) 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 

 

Số lượng gia đình được phục vụ thăm khám tại nhà 

Chủng tộc Dân tộc Giới tính Thu nhập 
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