
 

 
 

THÔNG BÁO KẾT HỢP VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI  
VỀ SỬA ĐỔI ĐÁNG KỂ #3 CHO BILOXI  

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CDBG 2019, SỰ SẴN CÓ CỦA DỰ THẢO ĐÁNH GIÁ CÔNG KHAI  &  
THỜI GIAN BÌNH LUẬN 5 NGÀY 

 
Thông báo được đưa ra rằng Thành phố Biloxi sẽ tiến hành một phiên điều trần công khai liên quan đến đề xuất sửa đổi 
đáng kể #3 đối với Kế hoạch hành động năm 2019 cho  Chương trình Quyền lợi Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG).   
 
Sửa đổi Substantial #3 đề xuất sử dụng  Đạo luật CARES thứ ba của Thành phố phân bổ $ 722,212 và các quỹ chưa được 
chi tiêu từ phân bổ Đạo luật CARES đầu tiên để xây dựng một trung tâm tài nguyên để hỗ trợ những nỗ lực của cư dân 
Biloxi để tiếp cận và duy trì nhà ở an toàn và ổn định trong khi giải quyết và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong dân 
số vô gia cư và gần như vô gia cư của Biloxi bằng cách cung cấp đủ không gian cho họ để xã hội hóa  khoảng cách và duy 
trì sức khỏe.  Dự án cơ sở công cộng được đề xuất sẽ được xây dựng trên đất thuộc sở hữu của Liên minh chăm sóc vô gia 
cư Open Doors, tuân thủ các quy định, chính sách và thủ tục của HUD CDBG-CV. 
 

Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức tại Phòng Phát triển Cộng đồng, Thính phòng đặt tại 676 Tiến sĩ 
Martin Luther King, Jr. Boulevard ở Biloxi, MS lúc 5:30 chiều.m., Tuesday, ngày 5 tháng 4 năm 2022.  

 
Tất cả các công dân quan tâm được khuyến khích tham dự phiên điều trần, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, 
rất thấp và cực kỳ thấp, dân tộc thiểu số, cư dân của nhà ở công cộng và những người có trở ngại về di chuyển, thị giác 
và thính giác. Nếu cần chỗ ở đặc biệt để tham gia phiên điều trần, vui lòng thông báo cho Susan Pickich, Giám đốc 
Chương trình Liên bang Biloxi, theo số 228-435-6269, ít nhất 72 giờ trước phiên điều trần. 
 
Một dự thảo của Kế hoạch hành động năm 2019 bao gồm các thay đổi sửa đổi đáng kể #3 được đề xuất  sẽ có sẵn để xem 
xét công khai trên trang web của Thành phố https://biloxi.ms.us/cdbg/ vào Wednesday, ngày 6 tháng 4 năm 2022 và tại 
các địa điểm sau: 
  Tòa thị chính Biloxi140 Đường Lameuse    

  Biloxi Engineering Department214-A Delauney Street 
  Phát triển cộng đồng Biloxi 676 Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd. 
  Thư viện Biloxi Tất cả 4 địa điểm   

Biloxi Housing Authority330 Benachi Avenue  

  
Các ý kiến bằng văn bản liên quan đến sửa đổi đáng kể được đề xuất sẽ được Thành phố  nhận được trong năm (5) ngày 
sau phiên điều trần, từ thứ Tư, ngày 6 tháng 4 năm 2022 đến 4:00 chiều.m., Thứ Hai,  ngày  11 tháng 4 năm 2022 và có 
thể được gửi tại Văn phòng Chương trình Liên bang Biloxi, 214-A Delauney Street ở trung tâm thành phố Biloxi; gửi qua 
email đến spickich@biloxi.ms.us;  hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Giám đốc Chương trình Liên bang Biloxi tại P.O. Box 
429 Biloxi, MS 39533. 
 

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