
 
THÔNG BÁO KHAI THÁC CÔNG CỘNG 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BILOXI 

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHÍNH XÁC CHO KẾ HOẠCH HỢP NHẤT 2020-2024 & KẾ HOẠCH 

HÀNH ĐỘNG MỘT NĂM 

& ĐÁNH GIÁ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH THAM GIA 
 

Thông báo được đưa ra rằng Thành phố Biloxi sẽ tiến hành một phiên điều trần công khai với mục 

đích tạo điều kiện cho cư dân của Biloxi có cơ hội: 

 

1) Trình bày quan điểm và đề xuất của họ (bằng miệng hoặc bằng văn bản) về nhà ở, phát triển cộng 

đồng và nhu cầu nhà ở hỗ trợ của Thành phố Biloxi và cung cấp cho cư dân cơ hội tham gia vào việc 

lập kế hoạch, phát triển và thực hiện Năm năm Kế hoạch hợp nhất và 2020 Thành phần kế hoạch 

hành động một năm của Kế hoạch hợp nhất. 

Vào thời điểm này, Thành phố Biloxi dự kiến sẽ nhận được khoản Trợ cấp Quyền lợi CDBG năm 2020 

khoảng $ 470,034 và tạo thu nhập cho chương trình khoảng $ 170,271 cho các hoạt động năm của 

chương trình CDBG năm 2020, dựa trên các năm trước. 

 

2) Trình bày quan điểm của họ (bằng miệng hoặc bằng văn bản) về việc cập nhật Kế hoạch tham gia 

của Công dân Biloxi bao gồm các yêu cầu của liên bang kết hợp Phân tích Trở ngại 2020-2020 đối 

với Lựa chọn Nhà ở Công bằng trong các chiến lược của Kế hoạch Hợp nhất và các hành động được 

đề xuất. 

 

Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức tại Thính phòng của Bộ Phát triển Cộng đồng Biloxi tại 676 

Tiến sĩ Martin Luther King, Đại lộ Jr ở Biloxi, Mississippi lúc 5:30 chiều. vào thứ ba, ngày 14 tháng 1 

năm 2020. Tất cả các cư dân quan tâm được khuyến khích tham dự, đặc biệt là những người có thu 

nhập thấp, rất thấp và cực kỳ thấp, dân tộc thiểu số, cư dân nhà ở công cộng và những người có khả 
năng di chuyển, thị giác và thính giác. 

 

Những người cần sự giúp đỡ đặc biệt để tham gia phiên điều trần được yêu cầu liên hệ với Susan 

Pickich, Giám đốc chương trình liên bang, tại 228-435-6269 hoặc spickich@biloxi.ms.us, ít nhất 72 

giờ trước phiên điều trần. 

 

Thông tin về Chương trình CDBG của Biloxiiên có thể được tìm thấy tại http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 


