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THÔNG TIN THỰC TẾ 

 

Khu cải thiện kinh doanh là gì? 
 
Khu vực cải thiện kinh doanh là một cơ chế trong đó tất cả các chủ sở hữu tài sản trong một khu 
vực thương mại cụ thể phải đóng một khoản phí phí hàng năm cho một khu vực đánh giá.  
Nguồn kinh phí thu được sẽ được sử dụng để chi trả cho các cải tiến về quyền lợi đặc biệt và các 
hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế của một khu vực được chỉ định. Các dịch vụ của BID vượt trên 
các dịch vụ thành phố cơ bản do Thành Phố cung cấp. 
 

Tại sao lại thành lập một BID? 
 
Các BID tạo ra một nguồn doanh thu dài hạn để chi trả cho những cải tiến và hoạt động cụ thể 
trong khu vực được chỉ định. Hiện tại ước tính có khoảng 200 tổ chức BID tại California, bao 
gồm mười một BID tại Thành Phố Oakland (Lakeshore/Lake Park, Fruitvale, 
Temescal/Telegraph Avenue, Laurel, Trung Tâm Thành Phố Oakland, Lake Merritt/Uptown, 
Koreatown/Northgate, Jack London, Rockridge, Montclair, và BID Du Lịch Oakland). Các BID 
đang ngày trở nên phổ biến bởi vì chúng: 

 Thường tự điều hành và được các nhóm tư nhân phi lợi nhuận, bao gồm các chủ sở 

hữu bất dộng sản đóng tiền trong khu vực đó, thực hiện việc quản trị;  

 Trở thành một khu vực sạch sẽ hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn, từ đó hỗ trợ và/hoặc 

tăng giá trị bán lẻ và giá trị tài sản; 

 Trả tiền chung cho các dịch vụ mà chủ doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu tài sản không thể 

tự chi trả. 

 
Các Loại Dịch Vụ của BID 
Các ví dụ về dịch vụ của BID hội đủ điều kiện bao gồm, nhưng không giới hạn: 
 

Loại Dịch Vụ Miêu Tả 

Bảo Trì Quét dọn vỉa hè và rửa điện định kỳ, loại bỏ rác và mảnh vụn, 
xóa hình vẽ bậy trên tường. 

An Ninh Tuần tra an ninh và các “đại sứ” cảnh sát cộng đồng và hoạt động đào 
tạo dịch vụ khách hàng để cung cấp dịch vụ chỉ đường và hỗ trợ. 

Thị trường và 
quảng bá 

Các chiến lược để thúc đẩy thị trường, tiếp thị mục tiêu, v.v… để xây 
dựng thương hiệu cho khu vực là một điểm đến thu hút. 

Các Sự Kiện Đặc 
Biệt 

Các sự kiện hàng năm, theo mùa, hoặc kỳ nghỉ. 

Phát Triển Kinh Tế Các chiến lược thu hút doanh nghiệp, việc làm và đầu tư vào khu vực. 

Cải Tiến thủ đô Bổ sung ghế, lều, thùng rác và nghệ thuật công cộng. 
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Phương Pháp Thành Lập BID và Đánh Giá 
 
BID được các chủ sở hữu bất động sản khởi xướng bằng cách nộp đơn kiến nghị có đủ chữ ký 
đạt ngưỡng cần thiết để kích hoạt một quy trình bầu cử đặc biệt nhằm xác định có thể thành lập 
một BID hay không. 
 
Tóm tắt các bước chính khi thành lập BID như sau: 

 Nhờ sự trợ giúp của một cố vấn BID tư nhân, các bên liên quan của khu vực soạn một 
bản dự thảo Kế Hoạch Quản Trị Khu Vực. Trong đó, nêu ra các ranh giới của khu vực 
được đề xuất, các dịch vụ quyền lợi đặc biệt sẽ cung cấp, chi phí để cung cấp các dịch 
vụ này và chi phí mà mỗi chủ sở hữu bất động sản trong khu vực phải đóng. Kế Hoạch 
Quản Trị bao gồm một báo cáo đánh giá kỹ thuật chứng nhận rằng số tiền đề xuất sẽ 
thu từ mỗi chủ sở hữu bất động sản tương ứng tỷ lệ với quyền lợi được nhận. Kết quả 
đánh giá thường sẽ dựa trên một hoặc nhiều các biến số như sau: diện tích lô đất, diện 
tích tòa nhà, diện tích đất sử dụng và đường lân cận; 

 Các bên liên quan của khu vực thu thập và đệ trình (cho Thành Phố) các đơn kiến nghị 
có chữ ký ủng hộ việc thành lập khu vực, với số lượng kiến nghị đại diện cho hơn 30% 
tổng số đánh giá của khu vực được đề xuất. 

 Sau khi nhận được các đơn kiến nghị trên, Hội Đồng Thành Phố sẽ thông qua một Nghị 
Quyết về Ý Định thành lập BID được đề xuất, cho phép gửi qua đường thư tín túi phiếu 
BID tới các chủ sở hữu bất động sản bị ảnh hưởng, và lên kế hoạch cho một phiên điều 
trần công khai liên quan vào thời điểm sớm nhất là 45 ngày sau ngày phiếu được gửi đi. 

 Phiên điều trần công khai trên được tổ chức và sẽ thực hiện kiểm phiếu. Khu vực có thể 
được thành lập nếu số lượng phiếu thuận nhiều hơn số phiếu chống việc thành lập khu 
vực. Số phiếu được tính toán theo tỷ lệ trách nhiệm tài chính của các bất động sản bị 
ảnh hưởng. 

 
Lần đầu tiên BID thường mất tối thiểu 2 năm để hoàn thành, bao gồm việc đào tạo và khảo sát 
thông tin với các chủ sở hữu bất tài sản bị ảnh hưởng, phát triển một Kế Hoạch Quản Trị Khu 
Vực và hoàn thành cuộc bầu cử đặc biệt và phiên điều trần công khai. Gia hạn một BID hiện tại 
thường mất từ 1 đến 2 năm. 

 
Chương Trình BID Oakland 
Chương trình BID của Thành Phố Oakland cung cấp hỗ trợ tài chính hạn chế và kỹ thuật (tùy 
vào tình trạng sẵn có), để thành lập các khu vực đánh giá tài sản và kinh doanh. Nguồn kinh phí 
của Thành Phố, nếu có, cũng rất hạn chế và không thể chi trả toàn bộ chi phí của quá trình 
thành lập BID; do đó, bất kỳ nhóm nào quan tâm ủng hộ đề xuất BID đều phải có khả năng chi 
trả tất cả hoặc phần lớn chi phí thành lập. 
 
 

 
 


