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Báo Cáo Trạng Thái Một Năm 
CHƯƠNG TRÌNH CẦN XA: Vẫn đang làm việc để vạch ra những nền tảng về chiến lược và 
quản lý  
 
Cuộc kiểm toán năm 2020 của chúng ta đã phát hiện ra rằng Chương Trình Cần Xa của Thành 
Phố đã không có những nền tảng quản lý cơ bản để quy định hiệu quả ngành cần xa tại 
Portland.  
Kể từ cuộc kiểm toán của chúng ta, Văn Phòng Cộng Đồng và Dân Sự đã tuyển dụng một 
giám sát viên mới phụ trách Chương Trình Cần Xa, xây dựng khung chiến lược và xúc tiến việc 
mua hệ thống quản lý dữ liệu mới cũng như thiết lập các công cụ trao đổi thông tin hiệu suất.  
 
Trạng Thái Khuyến Nghị: Đang Diễn Ra 
Vẫn đang hoàn thiện chiến lược của chương trình  
 
Chúng tôi đã khuyến nghị Văn Phòng Dân Sự sử dụng tầm nhìn và các mục tiêu của chương 
trình để phát triển và truyền thông về chiến lược cho Chương Trình Cần Xa, bao gồm cả việc 
phối hợp với cơ quan khác của Thành Phố để hợp lý hóa quy trình cấp phép và thực thi, cũng 
như tập trung công việc vào Chương Trình Cần Xa. 
 
Vào tháng 5 năm 2020, Văn Phòng Dân Sự đã tuyển dụng một giám sát viên mới phụ trách 
Chương Trình Cần Xa, và chương trình đã xây dựng khung chiến lược cho Năm Tài Chính 
2020-2021. Văn Phòng Dân Sự báo cáo rằng cơ quan này đã chia sẻ khung chiến lược của 
chương trình với các cơ quan của Thành Phố và các bên liên quan, như Ủy Ban Kiểm Soát Đồ 
Uống Có Cồn Oregon và Ủy Ban Cần Xa Oregon.  
 
Nhóm Giám Sát Chính Sách Cần Xa đã đưa ra một báo cáo trong năm 2020 nêu rõ các mục 
tiêu và khuyến nghị chính sách, bao gồm việc ưu tiên thu thập dữ liệu và phân tích các tác 
động hợp pháp hóa, cũng như xây dựng khung công việc về công bằng cần xa. Văn Phòng 
Dân Sự đã bắt đầu đưa những khuyến nghị này vào chương trình. Văn Phòng Dân Sự vẫn cần 
xây dựng kế hoạch chiến lược toàn cơ quan. Kế hoạch này sẽ đồng nhất và cung cấp thông 
tin về chiến lược của Chương Trình Cần Xa.  
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Trạng Thái Khuyến Nghị: Đang Diễn Ra  
Hệ thống quản lý dữ liệu sẽ được mua  
 
Chúng tôi đã khuyến nghị Văn Phòng Dân Sự triển khai một hệ thống quản lý dữ liệu theo dõi 
nhất quán và chính xác dữ liệu về cấp phép, khiếu nại và thực thi. Nên sử dụng dữ liệu này để 
quản lý các nguồn lực của chương trình, điều chỉnh phí cấp phép và báo cáo hiệu suất của 
chương trình. 
 
Văn Phòng Dân Sự báo cáo rằng họ đã nghiên cứu nhiều giải pháp công nghệ và đã nhận 
được phê duyệt cho mua một hệ thống mới. Chương trình đang làm việc với Bộ Phận Dịch Vụ 
Mua Sắm của Văn Phòng Quản Lý và Tài Chính cũng như Văn Phòng Luật Sư Thành Phố để 
hoàn thiện việc mua sắm hệ thống mới nhằm quản lý dữ liệu và các hoạt động của chương 
trình.  
 
Trạng Thái Khuyến Nghị: Đang Diễn Ra  
Các công cụ giao tiếp đã được tạo lập  
 
Chúng tôi đã khuyến nghị Văn Phòng Dân Sự thông báo cho Hội Đồng và công chúng về quy 
định đối với cần xa thông qua báo cáo giám sát hoặc các công cụ truyền thông khác chứa 
đựng thông tin về hiệu suất của chương trình và ngành cần xa. Nên sử dụng thông tin này để 
chỉnh sửa và cập nhật chiến lược của chương trình khi cần. 
 
Chương Trình Cần Xa đã làm việc với Cán Bộ Truyền Thông Chiến Lược của Văn Phòng Dân Sự 
để xây dựng một kế hoạch truyền thông. Văn Phòng Dân Sự cho biết họ đã tạo các báo cáo 
nêu bật nhiều lĩnh vực của chương trình, bao gồm Cấp Phép và Tuân Thủ, Các Sáng Kiến 
Công Bằng và Phát Triển Giáo Dục.  
 
Hãy truy cập trang web của chúng tôi để xem báo cáo kiểm toán gốc năm 2020. 
 
Liên hệ: Alexandra Fercak Alexandra.fercak@portlandoregon.gov 
 
Công bố ngày 29 tháng 6 năm 2021 
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