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CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN CUỘC SỐNG CỘNG 

 NHÓM XÓA BỎ TRANH VẼ ĐƯỜNG PHỐ

Nhóm Xóa Bỏ Tranh Vẽ Đường Phố (GAT) là một cơ quan 

chủ trì chịu trách nhiệm xóa bỏ và ngăn chặn sự lan tràn 

hành động phá hoại bằng tranh vẽ đường phố. Chương trình 

này đã tiến triển thành một đơn vị  phản ứng nhanh chóng, 

có thể xử lý hầu hết các yêu cầu xóa bỏ tranh vẽ đường phố 

trong vòng 3-4 ngày làm việc (nếu điều kiện khí hậu cho 

phép). CLIP đã xóa bỏ tranh vẽ đường phố từ hơn 1 triệu cơ 

sở và cấu trúc đường phố tại Philadelphia. Đây là một dịch 

vụ MIỄN PHÍ dành cho người dân và các doanh nghiệp trong 

thành phố của chúng ta. 

NHỮNG GỢI Ý BÁO CÁO: 

 Cung cấp địa chỉ chính xác và mã zip của tranh vẽ đường
phố.

 Nêu rõ loại tài sản nào được đánh dấu và vị trí của tranh vẽ
đường phố trên tài sản đó.

 Nêu rõ phương pháp xóa bỏ ưu tiên (sơn hoặc rửa sạch).

 Chủ động—báo cáo về tình trạng tranh vẽ đường phố ngay
khi xuất hiện trong khu phố của bạn.

CÁCH BÁO CÁO VỀ HÀNH ĐỘNG PHÁ HOẠI BẰNG
TRANH VẼ ĐƯỜNG PHỐ

 Gọi 311 và thông báo cho tổng đài viên hoặc…

 Vào trang mạng tại www.phila.gov/clip

Xóa bỏ tranh vẽ đường phố là dịch vụ miễn phí dành 

cho người dân và các doanh nghiệp tại Philadelphia! 
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CHƯƠNG TRÌNH TUYỆT VỜI DẪN ĐẾN NĂM 

TÀI CHÍNH 16

 Hơn 113,000 TÀI SẢN VÀ CẤU TRÚC ĐƯỜNG PHỐ 
ĐƯỢC NHÓM XÓA BỎ TRANH VẼ ĐƯỜNG PHỐ DỌN 
SẠCH

 Hơn 40,000 LÔ ĐẤT TRỐNG ĐƯỢC KIỂM TRA

 Hơn 15,000 LÔ ĐẤT TRỐNG ĐƯỢC ĐỘI CLIP DỌN 
SẠCH

 1,200 DỰ ÁN DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC HOÀN TẤT

 546 TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ 
DỌN SẠCH TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CỘNG ĐỒNG

 Hơn 6,000 THIẾT BỊ ĐƯỢC CHO VAY THÔNG QUA 
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CỘNG ĐỒNG

 Hơn 13,500 MẶT NGOÀI CỦA CÁC CƠ NGƠI ĐƯỢC 
KIỂM TRA VÀ 3,100 ĐƯỢC ĐỘI CLIP XÓA SẠCH 

“Cám ơn tất cả những người đã làm việc 

không mệt mỏi để giữ gìn cơ ngơi của họ và 

cũng cám ơn hàng ngàn tình nguyện viên tự 

hào về diện mạo của khu phố chúng ta. Cùng 

nhau, chúng ta có thể và sẽ tạo sự khác biệt 

trong xã hội.” 

Thomas Conway, 

Phó giám đốc điều hành 

www.phila.gov/clip @PhillyClip  

Vietnamese



CHƯƠNG TRÌNH GIỮ GÌN TÀI SẢN & LÔ 

ĐẤT TRỐNG 

Các Chương Trình Giữ Gìn Tài Sản và Lô Đất Trống của 

Thành Phố được thiết lập để giải quyết những vấn đề 

về tài sản gây phiền nhiễu, cây cỏ phủ kín, rác bẩn và 

xà bần. Mục tiêu chính của những chương trình này là 

thúc đẩy các khu phố sạch đẹp bằng cách thực thi các 

bộ luật về giữ gìn tài sản của Thành Phố. Trước khi 

Thành Phố bắt đầu áp dụng bất kỳ biện pháp trừng 

phạt nào, thì chủ tài sản sẽ nhận được thông báo cảnh 

báo cho biết rằng tài sản cần được giữ gìn. Nếu thông 

báo cảnh báo không buộc chủ tài sản giữ gìn tài sản 

của mình, đội xóa bỏ của Thành Phố có quyền dỡ bỏ 

những tài sản này và gửi hóa đơn chi phí tháo dỡ cho 

chủ tài sản. 

CÁCH BÁO CÁO TÀI SẢN GÂY PHIỀN NHIỄU 

Gọi 311* và thông báo cho tổng đài viên biết 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CỘNG ĐỒNG 

CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ CỘNG 

ĐỒNG 

Chương Trình Dịch Vụ Cộng Đồng (CSP) tạo cơ 

hội cho những tội phạm không bạo lực (trên 

18 tuổi) hoàn thành bản án dịch vụ công ích 

cộng đồng của mình bằng cách dọn dẹp và làm 

đẹp thành phố. Dự án bao gồm các hoạt động 

quét dọn và loại bỏ xà bần khỏi các cơ ngơi, 

đường hầm, khối nhà, v.v. trong thành phố 

cũng như hỗ trợ các nhóm cộng đồng dọn dẹp 

ngăn nắp.   

www.phila.gov/clip

Chương Trình Hợp Tác Cộng Đồng (CPP) cho những 

tình nguyện viên trong các nhóm cộng đồng, doanh 

nghiệp và người dân tham gia vào hoạt động thu 

dọn và giữ gìn khu phố của họ mượn dụng cụ và vật 

dụng dọn dẹp. Các vật dụng bao gồm chiếc cào, 

chổi, xẻng, túi rác, v.v. Sau khi dọn dẹp xong, các 

túi rác sẽ được nhân viên của Chương Trình Cải 

Thiện Cuộc Sống Cộng Đồng thu gom và do CPP 

điều phối.  Chương trình này hoạt động quanh 

năm.   

CÁCH YÊU CẦU VẬT DỤNG DỌN DẸP 

 Gọi đến số 215-685-9558

 Truy cập trang web của chúng tôi 
www.phila.gov/clip 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC 

         CLIP bao gồm một vài chương trình chuyên 

phụ trách việc cải thiện diện mạo của các khu 

phố thông qua việc tuyên truyền về các bộ luật 

giữ gìn tài sản, thực thi các bộ luật nói trên và 

loại bỏ mối phiền toái, khi được đảm bảo. 

Những chương trình này được thiết đế để đạt 

kết quả và tối ưu hiệu quả bằng cách tạo dựng 

các mối quan hệ hợp tác với người dân và các 

doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các cộng đồng 

bền vững. 

         Như các bạn đã biết, làm việc chăm chỉ, 

trách nhiệm cá nhân và cống hiến là đặc điểm 

hình tạo nên sức mạnh của đất nước tuyệt vời 

chúng ta. Chúng tôi đề nghị các bạn tiếp tục ý 

thức hệ này bằng cách tham gia vào các hoạt 

động khu phố và hợp tác với các chương trình 

của chúng tôi để tạo nên sự khác biệt tích cực. 

Thomas M. Conway, 

Phó giám đốc điều hành 

T  H  À  N  H   P  H  Ố   P  H  I  L  A  D  E  L  P  H  I  A 
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*Nếu bạn gọi 311 bằng điện thoại di động hoặc từ bên ngoài thành phố, vui lòng gọi số (215) 686-8686     Vietnamese

“Cám ơn sự hỗ trợ của các bạn trong hoạt động 

dọn dẹp thành phố tuyệt vời của chúng ta!” 




