Báo cáo tài chính thường niên
Thành phố Portland, Oregon

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6, 2018
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Lời chào:

Chúng tôi rất vui mừng được trình tới
quý vị“Bản Phổ Biến Báo Cáo Tài Chính
Thường Niên”của thành phố Portland
(PAFR) cho giai đoạn tài chính kết thúc
ngày 30 tháng 6, 2018 đến quý vị. Tài liệu
này đã được chuẩn bị bởi bộ phận kế toán
của cục doanh thu và dịch vụ tài chính và
được dự định để cung cấp cho quý vị một
sự hiểu biết về hiệu suất tài chính và tình
hình tài chính của thành phố.
Trong những năm gần đây đã có một sự
phát triển dân số mạnh tại thành phố
Portland. Với sự gia tăng dân số này đã
dẫn đến những vấn đề như là khi các dịch
vụ của thành phố bị kéo dài công suất,
các hệ thống và các quá trình đã lỗi thời
phải được cập nhật để giải quyết các nhu
cầu thay đổi của cộng đồng. Thành phố
đang tiếp tục phát triển, do đó, nhu cầu
cho các giải pháp sáng tạo và thiết thực
để đáp ứng những kỳ vọng mới và ưu tiên
cũng phải phát triển. Chúng tôi đang cố
gắng để giải quyết thử thách này!

“Kế hoạch chiến lược 2018-2020”của
Văn phòng quản lý và tài chính (OMF)
cung cấp một lộ trình để đạt được thành
công. Ba chiến lược của kế hoạch là

Lá thư từ Giám Đốc Tài
Chính và Kiểm Soát Viên

những phương pháp chính mà Văn phòng
quản lý và tài chính đang hỗ trợ thành
phố hướng tới việc thực hiện các giải pháp
có ý nghĩa. Ba chiến lược cho sự thành
công bao gồm: áp dụng các giải pháp kinh
doanh của thế kỷ 21, phát triển một lực
lượng lao động toàn diện và tài năng, và
dẫn các sáng kiến toàn thành phố. Thông
tin thêm về kế hoạch này có thể được tìm
thấy sau này trong báo cáo này.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng PAFR này
trình bày tình trạng tài chính của Portland
trong một định dạng rất cao. Các dữ liệu
tài chính của PAFR đã được lấy từ báo cáo
toàn diện tài chính hàng năm của chúng
tôi (CAFR) cho năm tài chánh kết thúc
ngày 30 tháng sáu 2018, được kiểm toán
bởi một công ty kiểm toán độc lập và cung
cấp một cái nhìn chi tiết hơn về tài chính
của Portland. Tuy nhiên, PAFR không
được kiểm toán, bao gồm thông tin độc
quyền về chính phủ chính, và không được
trình bày theo các nguyên tắc kế toán
thường được chấp nhận (GAAP). Điều này
có nghĩa là nó không bao gồm các đơn vị
thành phần của thành phố (ví dụ: Prosper
Portland) và thông tin về quỹ ủy thác (ví
dụ, các quỹ được tổ chức trong năng lực
ủy thác cho người khác). Nó cũng không
bao gồm tất cả các báo cáo và lưu ý tiết

lộ được yêu cầu bởi GAAP cho một CAFR
hoàn thành. Cả hai báo cáo có sẵn trên
trang web của Portland tại:
https://www.portlandoregon.gov/
omf/26053.
Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc báo cáo
này và thấy nó vừa thú vị vừa hữu ích
cho sự hiểu biết của bạn về tài chính của
thành phố. Chúng tôi hoan nghênh mọi
câu hỏi, ý kiến, và góp ý của bạn để cải
tiến. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại
503-823-5288.
Trân trọng

Jennifer Cooperman, CPFO
Giám đốc tài chính
Michelle R. Kirby, CPA
Bộ điều khiển/ Phó giám đốc tài chính
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Thành phố bao gồm diện tích khoảng 145
dặm vuông ở Tây Bắc Oregon. Với dân số
ước lượng khoảng 647,805, thành phố
Portland là thành phố lớn thứ 26 của Hoa
Kỳ

Thành phố chảy dài theo sông Willamette
tại nơi hợp lưu của nó với sông Columbia,
thành phố là trung tâm thương mại, công
nghiệp, giao thông, tài chính và dịch vụ
cho một vùng đô thị hơn hai triệu người.
Khí hậu của khu vực được đánh dấu bằng
mùa hè ấm áp và khô, mùa đông lạnh và
mưa. Khí hậu này rất lý tưởng cho việc
trồng hoa hồng và trong hơn một thế kỷ,
Portland đã được biết đến như là“thành
phố của Hoa hồng.”

Thành phố được thành lập vào năm 1851
và là một thành phố có điều lệ quy tắc
riêng. Hiến Chương Thành Phố là điều
luật cơ bản mà thành phố hoạt động theo
đó và có thể được sửa đổi chỉ bằng một
cuộc bỏ phiếu của người dân.

Năm 1913, một hình thức sửa đổi ủy ban
chính quyền đã được tạo ra, điều này rất
hiếm cho các thành phố lớn như Portland.
Thị trưởng và bốn ủy viên hành động như
các nhà lập pháp và quản trị viên. Họ chịu
trách nhiệm ban hành luật pháp thành
phố , thực thi luật pháp thành phố, và
quản lý các văn phòng dưới sự giám sát
của họ. Thị trưởng chỉ định các văn phòng
cho mỗi Ủy viên. Họ được bầu đại đa số

Giới thiệu

đến nhiệm kỳ bốn năm.

Các kiểm toán thành phố cũng được bầu
và được yêu cầu bởi Hiến Chương Thành
Phố phải là một kế toán viên công chúng
được cấp phép, kiểm toán nội bộ công
chứng, hoặc kế toán quản trị công chứng.
Các kiểm toán viên chịu trách nhiệm trực
tiếp với các cử tri của Portland và chịu
trách nhiệm quản lý cuộc kiểm toán tài
chính hàng năm của thành phố, theo yêu
cầu của Hiến chương thành phố.

Hiệp hội viên chức tài chính chính phủ Hoa Kỳ và Canada (GFOA) đã trao Giải thưởng cho những thành tựu xuất
sắc trong báo cáo tài chính thường niên cho thành phố Portland, Oregon cho báo cáo tài chính hàng năm của
năm tài chánh kết thúc, 30 tháng sáu, 2017. Giải thưởng cho thành tích xuất sắc trong báo cáo tài chính hàng
năm là một giải thưởng danh tiếng quốc gia công nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất để chuẩn bị của
chính quyền tiểu bang và địa phương trong báo cáo thường niên.

Để nhận được Giải thưởng cho những thành tựu xuất sắc trong báo cáo tài chính hàng năm, một đơn vị chính phủ
phải xuất bản một bảng báo cáo tài chính phổ biến hàng năm, có nội dung phù hợp với tiêu chuẩn chương trình
của gồm sự sáng tạo, cách trình bày, dễ hiểu, và thu hút người đọc.
Giải thưởng cho những thành tựu xuất sắc trong báo cáo tài chính thường niên chỉ có giá trị trong vòng một năm.
Thành phố Portland, Oregon đã nhận được giải thưởng phổ biến trong hai năm liền. Chúng tôi tin rằng báo cáo
hiện tại của chúng tôi tiếp tục phù hợp với các yêu cầu báo cáo tài chính phổ biến hàng năm, và chúng tôi sẽ gửi
đến GFOA để xác định xem có đủ điều kiện cho một giải thưởng khác.
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Chính quyền thành phố

Người dân Portland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thị trưởng
Ted Wheeler

Ủy viên
Chloe Eudaly

Cục cảnh sát
• Văn phòng
Portland
cộng đồng &
Cục nhà ở Portland
đời sống dân
Cục lập kế hoạch &
sự
phát triển bền vững • Cục giao
Prosper Portland
thông Portland
Cục phát triển dịch
vụ
Văn phòng ngân
sách thành phố
Luật sư thành phố
Quan hệ chính phủ
Văn phòng quản trị
& tài chính
Văn phòng công
nghệ cộng đồng

•

Ủy viên
Nick Fish

Cục dịch vụ môi
trường
• Cục công viên &
giải trí Portland

* Phân công cục bộ kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2018

Ủy viên
Amanda Fritz

•

Cục nước
Portland
• Cục thủy điện
• Văn phòng
công lý & nhân
quyền

•

Ủy viên
Dan Saltzman

Cứu hỏa & Cứu hộ
Portland
• Cục quản lý khẩn
cấp Portland
• Cục liên lạc khẩn
cấp
• Cứu hỏa & Cảnh
sát Khuyết tật &
hưu trí

Kiểm toán viên
Mary Hull Caballero

THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON

03

Kết quả tài chính

Từng được gọi là bảng cân đối, và trong khi tên của báo
cáo này đã thay đổi thành “Báo cáo về vị trí ròng,”
phương trình kế toán cũng đã có một sự chuyển đổi nhẹ:
Tài sản + Dòng chảy bị trì hoãn- Trách nhiệm - Dòng tiền
gửi bị chậm = Sở hữu ròng. Bản tuyên bố phản ánh tình
hình tài chính tổng thể của tổ chức tại một thời điểm nhất
định, giống như một bản chụp; và có thể phục vụ như là
một thước đo hữu ích cho sức khỏe tài chính của chính
phủ.

Trong những năm kết thúc ngày 30
tháng 6, (Trong hàng ngàn)

Trong trường hợp của thành phố, tài sản và chi phí trì
hoãn của tài nguyên đã vượt quá khoản nợ và doanh thu
trả trước tới $1.05 tỉ mỹ kim (sở hữu ròng) vào gần cuối
năm tài chính 2018, tăng $157 triệu mỹ kim do các hoạt
động và giảm $54.7 triệu do thực hiện OPEB, cho tổng thể
tăng $102.3 triệu mỹ kim, hay 10.8% trong năm tài chính
2017. Sự thay đổi ở sở hữu ròng được thảo luận trên trang
tiếp theo.

Tổng số chính phủ chính
FY 2018

Tài sản hiện tại và các khoản tài sản
khác
Tài sản vốn

$

Tổng tài sản
Lưu lượng tài nguyên bị trì hoãn
Nợ hiện tại và các khoản nợ khác
Nợ dài hạn
Tổng số nợ
Dòng tài nguyên bị trì hoãn
Tổng lãi ròng
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$
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1,990,969
6,639,857
8,630,826

FY 2017

$

1,649,050
6,575,490
8,224,540

FY 2016

$

1,472,935
6,463,382
7,936,317

502,965

740,885

540,100

489,366
7,312,988
7,802,354

454,494
7,355,259
7,809,753

423,190
7,050,484
7,473,674

283,915

210,495

83,128

1,047,522

$

945,177

$

919,615

Bản báo cáo các chương trình hoạt động là một trong những
báo cáo tài chính của chính phủ. Bản báo cáo này là bản báo
cáo điều hành cho toàn thành phố. Bản báo cáo này tập trung
vào các dữ liệu tổng kết hàng năm của các tổ chức và các báo
cáo doanh thu như thuế và các phí dịch vụ phải trả bao gồm các
phí như bảo vệ công cộng, phí vận chuyển công cộng, phí dịch
vụ tiện ít, bãi đổ xe và phí phát triển và nâng cao xã hội.

Kết quả tài chính hàng năm được cải thiện trong năm 2018 tăng
thêm $131.4 triệu mỹ kim so với những năm trước đó. Sự tăng
trưởng này phần lớn là do sự gia tăng lãi suất được phê duyệt dự
trên những hoạt động dịch vụ từ nước sạch và môi trường cũng
như sự gia tăng các khoảng doanh thu từ thuế. Sự mở rộng kinh

Trong những năm kết thúc ngày 30
tháng 6, (Trong hàng ngàn)

tế đã góp phần tăng doanh thu các khoản thuế cũng như sự gia
tăng của các nhu cầu xây dựng dẫn đến việc tăng doanh thu
nhiều hơn từ các khoản lệ phí giấy phép.

Thành phố tiếp nhận và thu tiền từ nhiều nguồn khác nhau.
Tổng doanh thu của các chương trình được lấy từ các khoản thu
chi của chính nó hoặc từ các nguồn trợ cấp tài chính khác để
làm quỹ cho chương trình hoạt động. Khoảng doanh thu này
bao gồm thuế và các khoản thu nhập đầu thư có sẵn trừ khi các
khoản tiền này bị hạn chế bởi luật pháp.
Các trang sau đây cho thấy khoản thu 2018 và chi phí cụ thể
hơn.

Tổng số chính phủ chính
FY 2018

Doanh thu

$

Chi phí

2,165,809

FY 2017
$

2,006,938

2,008,806

1,981,376

Thay đổi của lãi ròng

157,003

25,562

Lãi ròng- bắt đầu *

890,519

919,615

Lãi ròng- kết thúc

$

1,047,522

$

945,177

FY 2016
$

1,844,731
1,993,889
(149,158)
1,068,773

$

919,615

* Lãi ròng của năm 2018 từ FY đã được trình bày dự trên OPEB
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Chương trình doanh thu
Hoạt động tài trợ và đóng góp
$223,583

Tài trợ chính phủ và đóng góp vốn
$44,955

Doanh thu & chi phí

(đô la trong hàng ngàn-$ 000‘s)

Phí dịch vụ
$1,195,662
Thuế nhà nghỉ
$53,181

Khoản doanh thu
khác
$46,768

Tổng doanh thu
Thu nhập từ đầu tư
$18,463
Thuế bất động sản
$583,197
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Hoạt động kinh doanh
Cơ sở vật chất cho khán giả $8,458
Sân gôn $9,739

Thủy điện
$11,863

Hoạt động chính phủ
Công viên, giải trí &
văn hóa
$112,002

Lãi nợ dài hạn
$48,756

Bãi đậu xe $8,290

Thể thao ô tô $1,825

Nước
$145,620

Dịch vụ lập pháp/
quản trị/hỗ trợ
$146,511

An toàn công cộng $643,316

Giao thông vận tải
$320,567
Phát triển cộng đồng $329,573

Dịch vụ môi trường
$221,953

THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON
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Tài sản vốn

Quỹ đầu tư của thành phố cho các hoạt động thuộc loại hình
kinh doanh tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 lên tới $6,64 tỷ
mỹ kim. Khoản đầu tư này trong tài sản vốn của nhà nước bao
gồm cơ sở hạ tầng, tiến độ xây dựng, công trình, đất đai, cải
thiện đất đai, thiết bị, quyền sử dụng đất, phần mềm và quyền
sở hữu. Phần lớn các tài sản này là cơ sở hạ tầng (như đường và
ống).

Hoạt động kinh doanh

Các ví dụ về hoạt động kinh doanh gồm nước và cống
(đô la trong hàng ngàn-$ 000‘s)

Tòa nhà $179,152

Công trình đang được tiến hành
$351,817

Đất $109,036

Khác $108,396
Cơ sở hạ tầng $3,890,559

Các hoạt động chính phủ

Các ví dụ về các hoạt động chính phủ gồm cảnh sát, hỏa hoạn, công viên và vận chuyển
(đô la trong hàng ngàn-$ 000‘s)

Tài sản vô hình $67,014

Thiết bị $125,771
Đất $241,783

Khác $65,826
Cơ sở hạ tầng $854,475

Thành phố Portland đã hoàn thành các dự án lớn sau trong
năm nay:
Tòa nhà $282,505
Công trình đang được tiến hành $363,522
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• Trạm bơm/Dụng cụ tại đường SW 86th Ave $34,2 M
• Phục hồi cống nước Kenton $4,7 M
• Đổi mới căn hộ Ellington $31,5 M
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Các phía Đông và Tây của Portland được
chia ra bởi sông Willamette và được kết nối
với 9 cây cầu, hình chụp của một số cây cầu
đó ở dưới đây.

Duy trì kết nối

Cầu Fremont

Cầu Hawthorne

Cầu Broadway

Cầu Ross Island

Cầu Burnside

Cầu Tilikum

Cầu St. Johns

THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON
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Nợ & lương hưu

Các lợi ích khi làm viec của nhân viên (OPEB) đề
cập đến các lợi ích dành cho nhân viên hơn là
đề cập đến lương hưu. Nhân viên chính quyền
tiểu bang hoặc địa phương sẽ nhận được một
phần trong gói trợ cấp hưu trí của họ. Thành
phố cũng cung cấp bảo hiểm y tế cho những
người về hưu với cùng tỷ lệ như những nhân
viên làm việc tích cực nhằm chiếm trách nhiệm
đối với OPEB.

Hội đủ điều kiện nhân viên của thành phố
được bảo hiểm theo hệ thống công nhân hưu
trí Oregon (PERS). PERS được tài trợ như là lợi
ích được kiếm được, thành phố trả một tháng
Đóng góp kế hoạch như nhân viên kiếm được
lợi ích hưu trí.

Thành phố trả tiền lãi suất cho
các nghĩa vụ nợ như trái phiếu
và ghi chú.

Thành phố này sử dụng ghi chú để quỹ
ngắn hạn nợ nghĩa vụ hơn là phát hành
trái phiếu.
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Phần lớn các khoản nợ trái phiếu chưa thanh toán của thành phố
có liên quan đến trái phiếu doanh thu cho các dịch vụ nước và môi
trường, những trái phiếu này được trả bằng doanh thu từ phí người
của dùng. Thành phố cũng phát hành nhiều khoản trái phiếu khác
cho các mục đích khác nhau. Nợ nghĩa vụ chung được sử dụng để
tài trợ cho việc cải thiện vốn của các cơ sở có vốn lớn chẳng hạn
như việc cải thiện công viên Thành phố, cơ sở liên lạc khẩn cấp và
mở rộng nhà ở giá rẻ.

Trái phiếu tái tạo và tái phát triển đô thị được sử dụng để tài trợ cho
các dự án vốn nhằm thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng trong các
khu vực của các mục tiêu được chỉ định như : South Park Blocks,
Lents Town Center và North Macadam, và một số những nơi khác.
Thành phố có trái phiếu cải thiện thuế hạn chế được sử dụng để
tài trợ cho các dự án quận cải thiện địa phương. Thành phố cũng
có những khoản nợ phải chi để đóng góp cho các dự án được thực
hiện bởi các chính phủ khác chẳng hạn như đường sắt Pauaukie và
Cầu Sellwood.
Kế hoạch Phòng cháy & cảnh sát Khuyết tật & nghỉ hưu (FPDR)
được thành lập vì lợi ích của các nhân viên tuyên thệ và người về
hưu của Portland cháy & Rescue và cảnh sát Portland Bureau. Kế
hoạch này được tài trợ thông qua một tiền thuế cử tri được phê
duyệt và được tài trợ trên một trả-as-bạn-Go cơ sở. Doanh thu
được tích luỹ khi nó được phải thu trong vòng một năm để trả
những lợi ích mà sẽ đến do trong cùng năm đó.
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Các trách nhiệm xuất sắc được hiển thị trong biểu đồ là một trách
nhiệm dài hạn và sẽ trở thành do trong một khoảng thời gian
nhiều thập kỷ. Số tiền xuất sắc không phản ánh giá trị của doanh
thu trong tương lai từ thuế tài sản dành riêng, mà là trình bày yêu
cầu theo quy định kế toán hiện hành.
Để biết thêm thông tin về FPDR và cấu trúc tài trợ của nó vui lòng
truy cập: https://www.portlandoregon.gov/fpdr/

THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON
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Doanh thu quỹ chung & chi phí
(đô la trong hàng ngàn-$ 000‘s)

Liên chính phủ $35,860

Khác $34,098

Tài sản và thuế lưu trú $422,675

Liên ngành $61,077

Giấy phép và lệ phí $223,064

Quỹ chung là một trong các quỹ nhằm hỗ trợ
hoạt động chính của thành phố. Nó hỗ trợ các
hoạt động hàng ngày cho nhiều dịch vụ quan
trọng của thành phố. An toàn nơi công cộng,
phát triển cộng đồng, công viên và giải trí là
tất cả các ví dụ về các dịch vụ được cung cấp
thông qua các nguồn lực của quỹ chung gọi
tắt là (General Fund).
Quỹ chung cho các tài nguyên không có hạn
chế và luôn có sẵn cho các chi phí hoạt động
không bị giới hạn trong một quỹ cụ thể. Nó
chiếm các hoạt động chung, nó là quỹ chính
phủ thiết yếu nhất mỗi đơn vị chính phủ có
mục đích chung đều có một Quỹ chung gọi là
General Fund.

Doanh thu: Nguồn doanh thu lớn nhất cho Quỹ chung đến từ thuế tài sản (387,9 triệu mỹ kim), kết hợp với thuế nhà ở,
chiếm hơn 50% doanh thu của Quỹ chung. Giấy phép và lệ phí là nguồn cung cấp lớn thứ hai và chiếm 29% của tổng
doanh thu. Cả ba thuế tài sản và giấy phép và lệ phí đều tăng đáng kể trong năm 2018, do giá trị tài sản tăng và sự tăng
trưởng xây dựng mạnh mẽ.
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Phát triển cộng đồng $59,329

Khác $12,318
An toàn công cộng $470,913

Lập pháp/admin/hỗ trợ $81,345

Công viên, giải trí, và văn hóa $92,537

Chi phí: An toàn công cộng là chương trình lớn nhất tài trợ của quỹ chung về chi phí, nó chiếm 66% chi phí quỹ chung.
Những quỹ chi phí hoạt động cho cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và liên lạc khẩn cấp để đảm bảo sự an toàn của
cộng đồng Portland. Công viên, giải trí và văn hóa là lớn thứ hai, nhưng nhỏ hơn nhiều, chương trình tài trợ ra khỏi quỹ
chung; tổng cộng hết 13% chi phí. Cả hai chương trình đã tăng một cách khiêm tốn trong năm tài chính 2018, do hoạt
động bình thường.

THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON
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Khi thành phố đang tiếp tục phát
triển, các giải pháp sáng tạo và
thiết thực để đáp ứng những kỳ
vọng mới và ưu tiên trong cộng
đồng cũng cần được phát triển.

Chúng tôi làm việc cùng nhau mỗi
ngày để giải quyết thách thức này!
Purrfect Parking
Ứng dụng điện thoại đậu xe Kitty là
ứng dụng giúp trải nghiệm đậu xe
của bạn đơn giản hơn.
-Thanh toán nhanh
-Nhận lời nhắc
-Kéo dài thời gian

Flash. Shake. Wake.
Chương trình chuông báo khói miễn
phí cho người khiếm thị và người
gặp khó khăn về thính giác của Sở
cứu hỏa Portland được cung cấp cho
những người Khuyết tật đủ điều kiện
theo điều luật Người Mỹ Khuyết tật.
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Thế kỷ 21

Bản đồ bãi đậu xe tương tác
Bản đồ đậu xe mới của thành phố
Portland giúp cư dân và du khách
tìm hiểu thêm về vị trí bãi đậu xe,
vị trí của nhà để xe SmartPark, phí
bãi đậu, trả tiền đỗ xe, khu vực cho
phép đậu xe, và nhiều hơn nữa.

PDX Reporter

PDX Reporter là ứng dụng điện
thoại di động của thành phố được
sử dụng bởi các thành viên của cộng
đồng để báo cáo vấn đề hoặc dịch
vụ liên quan xung quanh thành phố.
PDX Reporter cho phép báo cáo của
các vấn đề ngay tại thời điểm được
phát hiện trong thời gian thực của
nó.

CitySync

CitySync cung cấp cho người dân và
chủ doanh nghiệp một cách mới và
cá nhân hoá để truy cập tin tức tin
tức địa phương, thông tin, và các sự
kiện trong và xung quanh Portland.
PDX CitySync hiện đang trong phiên
bản beta và chấp nhận thông tin
phản hồi từ cộng đồng.

Giải pháp kinh doanh

Sắp ra mắt!

Hệ thống cấp phép trực tuyến Portland
(POPS) là một chương trình sẽ chuyển quy
trình đánh giá phát triển dựa trên giấy cung
cấp thành phố sang hệ thống kỹ thuật số
trực tuyến hiệu quả và sẽ dễ tiếp cận hơn.

Chương trình POPS sẽ thay thế hệ thống TRACS lỗi thời và
thêm các tính năng mới của dịch vụ khách hàng bao gồm
đánh giá kế hoạch điện tử lên lịch kiểm tra cải tiến và các
ứng dụng di động cho thanh tra viên và nhà thầu.

Dự án cải thiện dịch vụ khách hàng 3-1-1 là kế hoạch
nhằm cải thiện sự truy cập vào các dịch vụ của Thành
phố cho các thành viên trong cộng đồng bằng cách
cung cấp một địa điểm mới đầu tiên cho các câu hỏi
và yêu cầu của cộng đồng trực tuyến qua
điện thoại và trực tiếp.

thành phố.

Hệ thống 3-1-1 sẽ bổ sung cho các nỗ lực
của dịch vụ khách hàng hiện có của Thành
phố và tăng cường khả năng tiếp cận tới
cộng đồng đối với thông tin và dịch vụ của

Nhóm dự án đang làm việc cho một buổi giới thiệu nhiều
năm của chương trình, bắt đầu từ năm tài chính 2019-20.

Dự án Thay thế trang web Portland Oregon (POWR)
nhằm tạo ra một trang web hướng đến cộng đồng, là
nơi mà các dịch vụ sẽ dễ tìm kiếm hơn, dễ truy cập hơn
và dễ hiểu hơn.
Thành phố cung cấp hơn 200 dịch vụ cho cộng
đồng và một trang web mới là cơ hội lớn để cải
thiện quyền truy cập dành cho mọi người vào các
dịch vụ dành cho cộng đồng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm trực tuyến @ https://www.portlandoregon.
gov/bts/76184

Chương trình xây dựng Portland được thiết kế để sử
dụng tiền thuế tài sản từ các khu vực đô
thị đổi mới sắp hết hạn và dành cho các
dự án cơ sở hạ tầng.

Bảy dự án đầu tiên được đề kiến để hoàn
thành là:
• Cải tiến Outer Stark Corridor-$ 10M
• Thay thế cầu NE 42nd Ave-$ 3M
• Cải tiến trung tâm thị xã Lents-$ 4M
• ADA Tiếp cận vỉa hè dễ dàng-$ 10,5 M
• N Lombard Main Street-$ 3M
• Chương trình tái tạo tín hiệu giao thông-$ 3,5 M
• Trung tâm cộng đồng phục hồi chức năng Mt. Scott-$
15M
THÀNH PHỐ PORTLAND, OREGON
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Dân số

Tuổi trung bình

Gia đình trung bình thu nhập

36,8 tuổi

Gia đình
256,432
2.36		

Giáo dục

91.8%
38.9%
14.8%

Hộ dân
người trên từng hộ		

$66,971

Nhà ở

$378,600 Giá nhà trung bình
12.4%
Giá nhà tăng

647,805
Portlanders

Tốt nghiệp trung học
Tốt nghiệp cao đẳng
Tốt nghiệp đại học

Top 5 ngôn ngữ được nói sau khi tiếng Anh
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Việt
Tiếng Trung quốc
Tiếng Nga
Tiếng Rumani
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Việc làm

3% Tăng trưởng công việc
3.8% Thất nghiệp
4% Gia đình tăng trưởng thu nhập
Phương tiện vận chuyển

58.2% Xe một chỗ
12.9% Chuyển tuyến công cộng
8.12% Đi xe chung
7% Xe đạp

• Tài sản - Những gì thành phố sở hữu
• Kinh doanh-loại hoạt động - Các hoạt động tài trợ thông
qua lệ phí tính cho bên ngoài. Bao gồm Cục dịch vụ môi
trường, nước, bãi đỗ xe, và các hoạt động kinh doanh nhỏ
khác.
• Tài sản vốn - Tài sản tài chính hữu hình hoặc vô hình có sự
hữu ích từ ban đầu kéo dài hơn một năm và được sử dụng
trong việc cung cấp dịch vụ cho các thành viên của thành
phố.
• Dòng tài nguyên hoãn lại - Việc chính phủ mua lại dữ liệu
ròng áp dụng cho giai đoạn báo cáo trong tương lai.
• Dòng chảy tài nguyên bị trì hoãn - Chính phủ tiêu thụ lãi
ròng áp dụng cho giai đoạn báo cáo trong tương lai.
• Những nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung gọi là
(GAAP) - Tập hợp các quy tắc và chuẩn mực kế toán thường
được tuân theo để báo cáo tài chính.
• Ban chuẩn mực kế toán chính phủ (GASB) - Một nguồn

•
•
•

•

Thuật ngữ

GAAP được sử dụng bởi chính quyền nhà nước và địa phương
tại Hoa Kỳ.
Hoạt động chính phủ - Các hoạt động thường tài trợ thông
qua thuế và doanh thu liên chính phủ. Bao gồm các chức
năng chính phủ như an toàn công cộng, vận chuyển, phát
triển cộng đồng và chính phủ chung.
Nợ - Những gì thành phố nợ.
Lãi ròng - Phần còn lại của tất cả các yếu tố báo cáo tài
chính khác trong một báo cáo về vị trí ròng, ví dụ là sự khác
biệt giữa tài sản, nợ phải trả, dòng chảy tài nguyên bị trì hoãn
và dòng tài nguyên bị trì hoãn.
OPEB - Những phúc lợi sau khi làm việc (OPEB) đề cập đến những
lợi ích khác ngoài lương hưu mà một nhà nước hoặc nhân viên
chính quyền địa phương nhận được như là một phần của gói lợi
tức hưu trí.

Vườn Nhật Bản Portland

* Tất cả các biểu tượng được cung cấp bởi freepik.com
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Dịch bởi sinh viên khoa thương mại trường Đại Học Portland
State Khánh Lê và Duy Nguyễn

CỤC DOANH THU & DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
1120 SW 5th Ave Rm 1250
Portland OR 97204
PH: 503-823-5288

