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ĐẦU TƯ VÀO CƠ SỞ HẠ TẦNG & KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
Không gian và cơ sở hạ tầng an toàn, sạch đẹp và có thể sử dụng được nổi lên là một ưu tiên chung trong hơn 20 
phiên thảo luận có sự tham gia cộng đồng với ý kiến của hơn 500 người dân, bao gồm cả viên chức của Thành phố, 
được tổ chức trong khuôn khổ của quy trình ngân sách năm nay.  Quá trình đó là một phần quan trọng trong việc xây 
dựng Ngân sách Hoạt động - ngân sách tài trợ cho hoạt động hàng ngày và được phối hợp với Ngân sách Vốn - tài 
trợ cho các khoản đầu tư dài hạn vào những thứ vật chất như tòa nhà, đường xá và cơ sở hạ tầng.  Dựa trên những 
gì chúng tôi đã nghe được tại các phiên họp đó, Ngân sách vốn và Điều hành năm 2023 đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 
không gian công cộng để làm cho chúng trở nên an toàn, sạch đẹp hơn và sẵn sàng sử dụng ở các khu vực lân cận 
cần nó nhất.

ĐIỂM NHẤN VỀ CHI TIÊU VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG

THƯ VIỆN
 ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG: 

Kế hoạch năm tài chính 2023-27 bao gồm thêm 9,8 triệu USD mỗi năm (48 triệu USD so với Kế 
hoạch) để đảm bảo rằng tất cả các chi nhánh đều có đủ nhân viên để cung cấp dịch vụ ổn định 
trong 5 ngày cho Philadelphia, nâng tổng số vốn đầu tư hoạt động cho Thư viện Miễn phí lên 285 
triệu USD hơn năm năm. 

 ĐẦU TƯ VỐN: 
2,5 triệu USD được ngân sách trong năm tài chính 2023 cho Thư viện Miễn phí để cải tiến các thư 
viện trung tâm và chi nhánh xung quanh thành phố.

CÔNG VIÊN VÀ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ: 
 ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG: 

Kế hoạch 5 năm tài chính 2023-2027 đầu tư 11 triệu USD vào nguồn tài trợ mới vào Công viên và 
Giải trí Philadelphia (PPR). Chi tiêu sẽ giúp PPR làm cho không gian và chương trình của mình an 
toàn, sạch đẹp và sẵn sàng để sử dụng ở những khu vực lân cận cần nó nhất.  Điều này sẽ nâng 
tổng đầu tư của Kế hoạch 5 năm vào PPR lên 2,8 triệu USD.

 ĐẦU TƯ VỐN: 
Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa về sáng kiến   Tái xây dựng - được thực hiện nhờ Thuế Đồ 
uống Philadelphia. Thông qua sáng kiến   Tái xây dựng, Chương trình Vốn bao gồm 21 triệu USD 
để cải thiện các công viên, trung tâm giải trí, sân chơi và thư viện cho thế hệ tiếp theo của người 
Philadelphia. 

Thành phố cũng sẽ đầu tư 20 triệu USD cho FDR PARK - kế hoạch đầu tiên thuộc loại này ở 
Philadelphia, kết hợp các dự báo về biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi khí hậu để trở thành 
trung tâm của giải trí, nghệ thuật, sinh thái và thiết kế. Khoản đầu tư này bao gồm xây dựng 
Pattison Plaza và Pattison Athletic Complex.

Trong đại dịch COVID-19, các thư viện, công viên và trung tâm giải trí của Thành phố đã trở thành nơi trú ẩn theo 
những cách mới khi người dân và du khách - nhiều người trong số họ là trẻ em - dựa vào các thư viện, trung tâm, 
đường mòn, công viên và sân chơi để tụ tập với những người khác theo những cách an toàn .

THƯ VIỆN VÀ CÔNG VIÊN & GIẢI TRÍ:



ĐƯỜNG PHỐ
 ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG: 

• Bộ Đường phố sẽ nhận được khoản tài trợ mới 1,5 triệu USD trong năm tài chính 2023 để
bổ sung các đội chuyên trách của Thành phố xây dựng đường dốc ADA, như một cách
tiếp cận hiệu quả về chi phí để đáp ứng các nghĩa vụ của Thành phố về khả năng tiếp cận
cho tất cả mọi người.

• Chương trình quét dọn đường phố sẽ mở rộng đến 8 khu phố mới với tổng số 14 khu phố.

• Thành phố đang đầu tư 2 triệu USD để hỗ trợ thêm các đội ngũ khác để ứng phó với tình
trạng bán phá giá bất hợp pháp.

• Các khoản đầu tư này sẽ đi kèm với khoản đầu tư trị giá 7 triệu USD để duy trì sáng kiến
làm sạch hành lang thương mại Care of Business trong năm tài chính 2023.

 ĐẦU TƯ VỐN: 
• 27 triệu USD cho Tái định hình và Tái thiết đường phố và Đường dốc ADA trong năm tài 

chính 2023 và 173 triệu USD trong suốt vòng đời của Chương trình Capital.

• Ngân sách Vốn năm tài chính 2023 phân bổ 2,1 triệu USD cho các cải tiến kiểm soát giao 
thông, hỗ trợ cho sáng kiến   Vision Zero, để làm cho đường phố của thành phố an toàn 
hơn cho tất cả người dùng.

Ngân sách năm tài chính 2023 bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào các đường phố sạch đẹp, an toàn và dễ tiếp cận.
ĐƯỜNG PHỐ SẠCH ĐẸP, AN TOÀN VÀ DỄ TIẾP CẬN:

HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO IIJA:
Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng liên bang (IIJA) sẽ cung cấp vốn cho Thành phố để đầu tư vào giao thông, 
cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch. 

 ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG: 
Ngân sách năm tài chính 2023 cung cấp 20 triệu USD hỗ trợ hoạt động cho 12 phòng ban để duy 
trì và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng theo hỗ trợ của Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA).  
Các quỹ này sẽ giúp đảm bảo rằng Thành phố có khả năng xin và thực hiện hiệu quả nguồn tài 
trợ từ Đạo luật.

 ĐẦU TƯ VỐN: 
Ngân sách Vốn năm tài chính 2023 bao gồm 60 triệu USD cho các quỹ bù trừ địa phương cần có 
để rút vốn các quỹ liên bang từ IIJA.

Để tìm hiểu thêm về Hoạt động và Ngân sách Vốn của Thành phố Philadelphia, vui lòng 
truy cập  www.phila.gov/finance 


