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Chuẩn bị cho vòng tài trợ tiếp theo

Họp ủy ban hàng tháng, hội thảo nâng cao năng lực, và khuyến khích công chúng tham gia để tạo ra chương trình PCEF

Quy trình tài trợ
Ý kiến đóng góp của 
công chúng về các 
nguyên tắc định hướng

03 THÁNG BA – 
5 THÁNG TƯ 

Ý kiến đóng góp của 
công chúng về các 
tiêu chí tài trợ

THÁNG SÁU

Quỹ Phúc lợi Cộng đồng về Năng lượng Sạch 
Portland (PCEF) được thành lập vào năm 2018 
thông qua một dự thảo bỏ phiếu địa phương thành 
công. Nó cung cấp một nguồn tài trợ cho các dự án 
và chương trình nhằm đáp ứng các mục tiêu của Kế 
hoạch Hành động Khí hậu của Portland một cách 
công bằng. 

Bureau of Planning and Sustainability
Innovation. Collaboration. Practical Solutions.

City of Portland, Oregon

Dự thảo này được thông qua với 65% cử 
tri ủng hộ, khiến nó trở thành dự luật đầu 
tiên về môi trường của Oregon được tạo 
ra và dẫn dắt bởi các cộng đồng người da 
màu. Theo dự kiến, chương trình sẽ mang 
lại 44 đến 61 triệu đô la ngân sách mới 
hàng năm cho việc tạo công ăn việc làm 
với mức lương đủ sống, nông nghiệp bền 
vững, cơ sở hạ tầng xanh, và các dự án tái 
tạo và hiệu quả bất động sản thương mại 
và dân sinh trong khu vực Portland. 

Biến đổi khí hậu có tác động đặc biệt lớn 
đến các cộng đồng da màu và các cư dân 
có thu nhập thấp của thành phố chúng 
ta. Dự luật này đảm bảo rằng Kế hoạch 
Hành động Khí hậu của Portland được 
thực hiện theo cách hỗ trợ các lợi ích về 
xã hội, kinh tế và môi trường cho tất cả 
người dân Portland. PCEF cung cấp một 
tầm nhìn từ cộng đồng, dựa trên nền 
tảng công bằng và bình đẳng, nâng cao 
khả năng chống chịu và tạo dựng cơ hội 
trên toàn thành phố. 

Xem thêm thông tin tại:
www.portland.gov/BPS/cleanenergy

Trang Thông tin Tháng Tư 2020

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ:
CleanEnergyFund@portlandoregon.gov | 503-823-7713

* XIN LƯU Ý RẰNG các mốc thời gian này có thể thay đổi khi chúng tôi 
đối mặt với các thách thức và những lo ngại về sức khỏe cộng đồng do 
COVID-19. Chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi một cách kịp thời.
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Tiền tài trợ được chi dùng như thế nào?
Ngân sách sẽ được giải ngân dưới dạng các khoản tài trợ cho các tổ 
chức phi lợi nhuận dành cho các chương trình và dự án đáp ứng các 
yêu cầu và ưu tiên của dự thảo bỏ phiếu. Các dự án cần ưu tiên các 
nhóm dân số không được phục vụ đầy đủ và các khu phố của cộng 
đồng người da màu và các cư dân có thu nhập thấp. 

Dự luật trên lá phiếu đã tạo ra một mô hình phân bổ quỹ tài trợ linh 
hoạt, với hướng dẫn về cách ưu tiên các mục tiêu khác nhau. PCEF sẽ 
cung cấp quỹ tài trợ cho các dự án và chương trình trong các lĩnh vực 
chủ đề sau:

• Các chương trình năng lượng sạch, bao gồm các dự án năng 
lượng có thể tái tạo và hiệu quả tiết kiệm năng lượng phục vụ các 
khu dân cư, bất động sản thương mại và trường học. 

• Phát triển lực lượng lao động xanh và hỗ trợ nhà thầu, bao 
gồm các chương trình đào tạo nghề, thực tập, và hỗ trợ kỹ thuật 
cho nhà thầu với trọng tâm là những người lao động và doanh 
nghiệp gặp bất lợi về kinh tế.

• Cơ sở hạ tầng xanh và các chương trình nông nghiệp bền 
vững, tập trung vào các dự án giảm khí thải nhà kính, cải thiện 
chất lượng nước và tạo ra môi trường đô thị lành mạnh hơn.

• Các chương trình mang tính đổi mới đáp ứng các mục tiêu khí 
hậu và thúc đẩy các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tiền tài trợ từ đâu mà có?
Chương trình được tài trợ thông qua một mức phụ phí một phần 
trăm trên doanh số bán lẻ của các tập đoàn lớn tại Portland — những 
tập đoàn có tổng doanh thu hàng năm hơn 1 tỷ đô la trên toàn quốc 
và $500,000 tại Portland.  Một số nhu cầu và dịch vụ cơ bản bị loại trừ, 
chẳng hạn như thực phẩm, thuốc men, tiện ích và dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe hội đủ điều kiện. 

Những ai đủ điều kiện tham gia?
Các ứng viên đủ điều kiện nhận tài trợ là những tổ chức phi lợi 
nhuận hội đủ điều kiện. Thông tin chi tiết về điều kiện hội đủ có sẵn 
và sẽ được công bố trong những tháng tới khi có các tiêu chí để tài 
trợ. Các ứng viên được khuyến khích hợp tác với các tổ chức phi lợi 
nhuận, các tổ chức chính phủ và các doanh nghiệp kinh doanh vì lợi 
nhuận khác trong việc lập các đề xuất dự án và chương trình.

Chương trình sẽ được thực hiện như thế nào?
Một ủy ban PCEF gồm chín người, là các chuyên gia và thành viên 
cộng đồng sẽ đưa ra khuyến nghị về những dự án nào được tài trợ và 
đảm bảo trách nhiệm giải trình. Các khuyến nghị tài trợ của ủy ban sẽ 
được Hội đồng Thành phố phê duyệt theo một quy trình công khai và 
minh bạch trước khi các quỹ tài trợ được trao. Ủy ban cũng sẽ đánh 
giá và báo cáo về tính hiệu quả của chương trình. Nhân viên của PCEF 
được sắp xếp trong Bureau of Planning and Sustainability (Cục Kế 
hoạch và Bền vững) của Thành phố.

Các chương trình 
Năng lượng Sạch

Phát triển Lực lượng Lao động  
và Tập huấn & Hỗ trợ Nhà thầu

» Cơ sở hạ tầng Xanh
» Nông nghiệp Tái sinh

Các lĩnh 
vực Tài trợ 
của PCEF

Đổi mới

Bureau of P.lanning and Sustainability (Cục Kế hoạch và Bền vững) cam kết hỗ trợ việc tiếp cận có ý nghĩa. Để nhận trợ giúp đặc biệt, điều chỉnh, dịch vụ  
phiên dịch, thông dịch hay các dịch vụ khác, vui lòng gọi số 503-823-7700, hoặc sử dụng số City TTY 503-823-6868, hoặc Dịch vụ Tiếp âm Oregon 711.


