
 

 
 

THÀNH PHỐ BILOXI 

THÔNG BÁO KẾT HỢP VỀ PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG KHAI, AVAILABILITY CỦA DỰ THẢO, 
 & THỜI GIAN BÌNH LUẬN 15 NGÀY 

 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HÀNG NĂM HỢP NHẤT NĂM 2021 
VÀ SỬA ĐỔI KẾ HOẠCH THAM GIA CỦA CÔNG DÂN 

CHƯƠNG TRÌNH QUYỀN LỢI TÀI TRỢ CỦA KHỐI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

 
Theo đây, thông báo được đưa ra rằng Thành phố Biloxi sẽ tiến hành một phiên điều trần công khai về Tài trợ 

của Khối  Phát triển Cộng đồng  về  2021 Báo cáo Đánh giá và  Hiệu suất Hàng năm  Hợp nhất và  sửa đổi Kế hoạch 

Tham gia của Công dân (CPP).  Thông tin về hiệu suất và chi tiêu  của Thành phố cho năm chương trình kết thúc vào 

ngày 30 tháng 2022 năm XNUMX  sẽ được trình bày tại phiên điều trần.  Sửa đổi CPP chèn lại văn bản HUD yêu 

cầu xuất bản các thông  báo CDBG trên tờ báo địa phương.  Sự sẵn có của các bản thảo đánh giá công khai của cả 

hai tài liệu cũng sẽ được thảo luận tại phiên điều trần. 
  
 1. Phiên điều trần công khai dự kiến vào lúc 5:30 chiều, Thứ Ba, ngày 15 tháng 202 năm 2 tại  Thính phòng 

của Phòng Phát triển Cộng đồng tọa lạc tại 676 Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd, ở trung tâm thành 

phố Biloxi. 
 
 2. Dbès của cả hai tài liệu sẽ có sẵn  trong  giờ hành chính thông thường để công chúng xem xét và bình 

luận trong 15 ngày, từ  Thứ Tư, ngày  16 tháng  4 đến XNUMX giờ chiều, ngày  thứ Sáu, ngày 2 tháng 202 

năm2.  
 

 3.  Ngoài việc có sẵn để xem xét trên trang web của thành phố www.biloxi.ms.us, các bản sao của dự 

thảos sẽ có sẵn tại các địa điểm sau: Tòa thị chính Biloxi 140 Phố Lameuse; Phát triển cộng đồng  Biloxi 

676 Tiến sĩ Martin Luther King, Jr. Blvd; all Chi nhánh Thư viện Biloxi; và Cơ quan Quản lý Nhà ở 

Biloxi. 
  
Thành phố khuyến khích sự tham gia của người thiểu số, người không nói tiếng Anh, người khuyết tật, người có 

thu nhập thấp đến trung bình, cư dân của nhà ở công cộng và tất cả các bên quan tâm khác. Những cá nhân muốn 

tham gia nhưng  có thể bị cản trở bởi khuyết tật hoặc không phải là English nói đượckhuyến khích gọi cho Văn 

phòng Chương trình Liên bang  Biloxi  theo số 228-435-6269 ít nhất ba (3) ngày trước phiên điều trần để có thể 

sắp xếp đặc biệt.  
 
Các ý kiến bằng miệng và bằng văn bản sẽ được nhận tại phiên điều trần công khai và các ý kiến bằng văn bản 

cũng có thể được gửi đến Văn phòng Chương trình Liên bang tại 214-A Delauney Street, Biloxi, MS;  được gửi 

đến Bộ phận Chương trình Liên bang tại PO Box 429 Biloxi, MS 39533;  hoặc gửi email cho 

spickich@biloxi.ms.us.  Thành  phố phải nhận được ý kiến  trước 4 giờ chiều, ngày 2 tháng 202 năm 2. 
 
Để biết  thông tin về  more về Chương trình Quyền lợi CDBG của Biloxi, hãy truy cập www.biloxi.ms.us/cdbg/. 
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