
 
THÀNH PHỐ BILOXI 

THÔNG BÁO VỀ CÁC PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI  

& ỨNG DỤNG DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÀI TRỢ KHỐI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 2021   

 

Thành phố Biloxi sẽ nhận được Khoản tài trợ quyền lợi CDBG năm 2021 là 445,920 đô la và dự kiến tạo thu 
nhập chương trình là 170,271 đô la cho các hoạt động năm 2021, dựa trên các nguồn lực của những năm 
trước.   
 

Thành phố Biloxi sẽ tiến hành hai phiên điều trần công khai để cho cư dân Biloxi có cơ hội: 

 
1. Trình bày ý kiến bằng miệng hoặc bằng văn bản về nhà ở thành phố, phát triển cộng đồng và nhu cầu 

nhà ở hỗ trợ; Và  
2. Tham gia xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động CDBG 2021, một thành phần trong Kế hoạch hợp 

nhất 2020-2024 của Thành phố.   
 
Cả hai phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức tại Thính phòng Phát triển Cộng đồng của Thành phố, tọa lạc 
tại 676 Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Boulevard, ở trung tâm thành phố Biloxi tại: 
 

5:30 chiều.m, ngày 25 tháng 5 năm 2021 và   Thứ Ba, ngày 22 tháng 6 năm 2021. 
 
Cư dân được khuyến khích tham dự một hoặc cả hai phiên điều trần, đặc biệt là cư dân nhà ở công cộng, đặc 
biệt thấp, rất thấp, thu nhập cực kỳ thấp và nhà ở công cộng, dân tộc thiểu số và những người có trở ngại về di 
chuyển, thị giác và thính giác.  Những người cần chỗ ở đặc biệt để tham gia các phiên điều trần được yêu cầu 
liên hệ với Susan Pickich, Giám đốc Chương trình Liên bang, ít nhất 72 giờ trước các phiên điều trần theo số 
228-435-6269 hoặc spickich@biloxi.ms.us. 

 
*************** 

Các ứng dụng dịch vụ công cộng CDBG có sẵn 

Đơn đăng ký quỹ dịch vụ công py2021 CDBG sẽ có sẵn trên trang web của Thành phố www.biloxi.ms.us/cdbg 
bắt đầu từ     ngày 3 tháng 5 năm 2021 để các cơ quan hoàn thành và nộp trước thời hạn 4 giờ.m chiều, ngày 1 
tháng 6 năm 2021.  Thông tin về quy trình nộp đơn và việc sử dụng tiền đủ điều kiện có sẵn trực tuyến.  
 
Thông tin về Chương trình CDBG của Biloxi có thể được tìm thấy tại http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 
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