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Cập Nhật Kiểm Toán 1-Năm: Cải Tạo Đô Thị Ở Lents - Một số tiến độ đối với việc báo cáo các kết quả 
 
Cuộc kiểm toán năm 2020 của chúng tôi cho thấy rằng các khoản đầu tư của Prosper Portland và Bộ Gia Cư vào Lents có 
kết quả khác nhau khi so sánh với các mục tiêu đầy tham vọng của Thành Phố. Prosper Portland đã không đánh giá toàn 
diện hoặc báo cáo các khoản đầu tư của họ - tổng trị giá hơn 200 triệu đô la kể từ năm 2001 - đã thay đổi Lents như thế 
nào. 
 
Tình Trạng Khuyến Nghị: Đang Tiến Triển 
Prosper Portland và Bộ Gia Cư đã thực hiện các bước để cải thiện báo cáo, 
nhưng đại dịch khiến một số công việc bị đình trệ 
Chúng tôi khuyến nghị rằng Prosper Portland nên bắt đầu và Bộ Gia Cư tiếp tục đo lường các kết quả kinh tế theo định 
kỳ cho các mục tiêu mà họ đặt ra, cập nhật các mục tiêu khi cần thiết và báo cáo tiến độ cho công chúng. 
 
Trong năm qua, các cơ quan đã thực hiện một số bước để đáp ứng khuyến nghị kiểm toán của chúng tôi nhưng nhấn 
mạnh rằng họ không mong đợi các chương trình của họ sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh tế rộng rãi. 
 
Prosper đã hoãn việc tái đánh giá lại các mục tiêu và phân tích kinh tế để ưu tiên cứu trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp 
do đại dịch Covid-19. Prosper hiện đang tìm kiếm một nhà thầu để bắt đầu vào Tài Khoản Năm 2021-22 để cung cấp 
thông tin cập nhật thường xuyên về các chỉ số kinh tế ở cấp thành phố và khu vực lân cận. Cơ quan có kế hoạch tham gia 
với các bên liên quan của Lents vào mùa hè năm 2021 để xác định các ưu tiên trong tương lai. 
 
Prosper and Housing đã xuất bản Báo Cáo Tổng Kết Kế Hoạch Hành Động 5-năm của Lents và trình bày cho các nhóm 
khác nhau trước khi bắt đầu ngừng hoạt động vào năm 2020. 
 
 
Để biết thêm thông tin, liên lạc với  minhdan.vuong@portlandoregon.gov  
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