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NĂM TÀI CHÍNH 2023-2027
Tóm tắt về sự tham gia của cộng đồng vào vấn đề ngân sách

Để hiểu nhu cầu và mong muốn của người dân Philadelphia và sử dụng góc nhìn sâu sắc 
đó để lập kế hoạch cho Ngân sách năm tài chính 2023, Thành phố Philadelphia đã tổ chức 
hơn 20 buổi tham gia của cộng đồng với hơn 500 người dân và viên chức thành phố. 
Người dân, lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, nghệ thuật và 

Trong suốt 21 phiên Tham gia của cộng đồng về vấn đề Ngân sạch, Thành phố đã lắng 
nghe từ gần 500 người

CÁC CON SỐ VỀ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỘNG

9Nhóm Thảo luận cộng 
đồng với 94 thành 
viên cộng đồng 1Hội nghị Ngân sách Trực 

tuyến với 188 thành 
viên cộng đồng 5Nhóm thảo luận người 

có ảnh hưởng với 70+ 
thành viên có ảnh 
hưởng trong cộng đồng

6Nhóm thảo luận viên chức 
với 140+ viên chức 
thành phố

Thành phố đã thay thế cuộc khảo sát Ngân sách năm ngoái bằng nhiều phiên thảo luận nhóm mà được thiết kế 
để mang tính đại diện về mặt nhân khẩu học cho Philadelphia. Mặc dù cách tiếp cận này không cho phép nhiều 
người tham gia nhưng cho phép tham gia sâu hơn và giúp phản ánh tốt hơn tất cả những mong muốn và ưu 
tiên của người Philadelphia. So với năm trước, tỷ lệ người Philadelphia da đen tham gia đã tăng gấp ba lần, lên 
36%. Mặc dù đã có sự cải thiện đáng kể, nhưng tỷ lệ này vẫn chưa mang tính đại diện cho cư dân Philadelphia. 
Cũng nhiều nỗ lực hơn nữa để thu hút những người Philadelphia gốc Tây Ban Nha / Latino. 

ƯU TIÊN, MONG MUỐN VÀ LO NGẠI

“Người dân là nguồn lực của thành phố, 
nguồn lực quý giá nhất của thành phố là 
những người giàu kinh nghiệm sống”. - KC 
- Người tham gia Hội nghị

“Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vấn đề vệ 
sinh.  Có rất nhiều rác trong thành phố 
và việc này ảnh hưởng đến sức khỏe của 
người dân, cũng như ảnh hưởng đến cảnh 
quan và điều kiện sống của thành phố”. 
-Tracy – thành viên Nhóm thảo luận cộng đồng 

NHÓM THẢO LUẬN CỘNG ĐỒNG & HỘI NGHỊ 
 An toàn công cộng

  Không gian công cộng và 
công viên

 Bình đẳng chủng tộc 

 Đường phố và vệ sinh 

NHÓM THẢO LUẬN NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG 
  Nghệ thuật & Văn hóa 

 An toàn công cộng

 Bình đẳng chủng tộc 

 Đường phố và vệ sinh 

NHÓM THẢO LUẬN VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ

 Giáo dục

 An toàn công cộng 

 Bình đẳng chủng tộc

 Đường phố và vệ sinh 

văn hóa, và các viên chức thành phố tuyến đầu đã có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ của mình. Thành phố 
chi ngân sách để người dân tham gia và chia sẻ suy nghĩ của mình, đồng thời bố trí phiên dịch để loại bỏ rào 
cản ngôn ngữ. Các chủ đề phổ biến là  an toàn công cộng, không gian công cộng, đường phố và 
vệ sinh và bình đẳng chủng tộc.  


