
 
 
 

 

 
THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

THÔNG BÁO VỀ SỰ SẴN CÓ CỦA DỰ THẢO 

2020-2024 KẾ HOẠCH HỢP NHẤT 5 NĂM 
VÀ 2020 1-NĂM HÀNH ĐỘNG KẾ HOẠCH 

THÀNH PHỐ BILOXI 
  

Thông báo cho biết rằng thành phố Biloxi đã chuẩn bị một bản dự thảo của kế hoạch hợp nhất năm 
năm 2020-2024 và kế hoạch hành động 2020 1 năm cho chương trình trợ cấp khối cộng đồng 
(CDBG) của mình. Biloxi là một thành phố được hưởng quyền lợi theo chương trình CDBG, và do 
đó, dự kiến sẽ nhận được một khoản phân bổ $462.382 từ HUD trong 2020 và thu nhập chương 
trình chiếu khoảng $69.937. HUD đã chỉ ra $272.001 trong quỹ đạo luật CARES cũng sẽ được phân 
bổ cho thành phố để đưa vào chương trình năm 2020 CDBG hành động kế hoạch cho các dự án đủ 
điều kiện. 
  
Kế hoạch hợp nhất 2020-24 là một nỗ lực phối hợp, hợp tác của thành phố Biloxi, các chính quyền 
địa phương khác, cơ quan nhà ở Biloxi, các cơ quan dịch vụ công và các tổ chức, các nhóm tư nhân 
và cư dân để xác định các nhu cầu về nhà ở và phát triển cộng đồng của những người có thu nhập 
thấp đến trung bình của Biloxi và phát Kế hoạch hành động 2020 đặt ra các hoạt động được thực 
hiện với CDBG và quỹ đạo luật CARES, thu nhập chương trình CDBG và các nguồn lực khác trong 
khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 2020 đến ngày 30 tháng 9, 2021. 
  
Dự thảo kế hoạch hợp nhất 2020-2024 và kế hoạch hành động năm 2020 1 sẽ có sẵn để đánh giá 
công khai trên trang web của Biloxi http://www.Biloxi.MS.US/cdbg/ và tại các địa điểm sau: 

Biloxi City Hall 140 Lameuse Street 
Biloxi cộng đồng phát triển 676 tiến sĩ Martin Luther King, Jr Blvd. 
                        Biloxi Housing Authority 330 Benachi Avenue 
            
Các ý kiến bằng văn bản sẽ được nhận trong ít nhất ba mươi (30) ngày từ ngày công bố thông báo 
này và, do đó, có thể được gửi đến 4:00 chiều ngày thứ hai, ngày 08 tháng sáu, 2020 cho văn phòng 
chương trình liên bang Biloxi đặt tại 214-A delauney Street ở Downtown Biloxi; gửi qua email 
đến spickich@biloxi.ms.us hoặc gửi tới bộ 39533 429 phận chương 

  
Thông tin về chương trình cdbg của Biloxi cũng có thể được tìm thấy tại 

http://www.Biloxi.MS.US/cdbg/ 
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