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Presentation Notes
Phần thuyết trình này cho biết thông tin về cải tiến chương trình theo kế hoạch của Phòng Nông Nghiệp, Trọng Lượng & Đo Lường Quận San Diego nhằm mở rộng việc kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp thường xuyên cho tất cả các cơ sở nông nghiệp thương mại trong những khu vực chưa hợp nhất của San Diego.

mailto:Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov


Tại sao nên cải 
tiến chương 
trình này:

- quản lý linh hoạt

- chất lượng nước

- kiểm tra chất lượng nước 
nông nghiệp (AWQ) định kỳ

- có lợi cho người nuôi trồng

Cải thiện 
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vực

Mở rộng các 
cơ sở kinh 

doanh nông 
nghiệp được 

quản lý

Triển khai rộng 
rãi các Thực 

Hành Quản Lý 
Tốt Nhất 
(BMPs)

Chương trình 
toàn diện và 

mạnh mẽ

Tuân thủ các 
yêu cầu về 
giấy phép

Presenter
Presentation Notes
Chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) giúp bảo vệ chất lượng nước khu vực bằng cách ngăn các chất ô nhiễm tại các địa điểm nông nghiệp thương mại xâm nhập vào hệ thống thoát nước mưa của Quận theo giấy phép của Hệ Thống Cống Thoát Nước Mưa Riêng Biệt của Thành Phố, hoặc MS4. Danh sách kiểm tra định kỳ hiện tại của chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) bao gồm tất cả các nhà kính và vườn ươm, trong đó chúng tôi cũng điều tra các loại cơ sở nông nghiệp thương mại khác để đối phó với các khiếu nại về nước mưa hoặc các vấn đề xả thải quan sát được. Do các yêu cầu về giấy phép MS4, sự suy giảm chất lượng nước liên tục liên quan đến các hoạt động nông nghiệp thương mại và những kỳ vọng của ban quản lý nước, nên cần có chương trình quản lý của chúng tôi để thích ứng và đáp ứng với các điều kiện chất lượng nước hiện tại; và hiện cần bao gồm tất cả các cơ sở nông nghiệp thương mại trong chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ). Các cơ sở nông nghiệp cũng có lợi từ kiểm tra định kỳ nhờ hiểu được các kỳ vọng về chất lượng nước tối thiểu để giúp ngăn chặn các vấn đề về chất lượng nước trước khi chuyển sang trạng thái khiếu nại; và được cung cấp thông tin về các nguồn tài chính và kỹ thuật sẵn có để thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) cải tiến sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng nước khu vực bằng cách đảm bảo chương trình quản lý của chúng tôi là toàn diện và mạnh mẽ, đảm bảo chương trình của chúng tôi tuân thủ giấy phép MS4, đảm bảo tất cả các cơ sở nông nghiệp thương mại đều được quản lý về tiêu chuẩn chất lượng nước và tăng cường tiến hành rộng rãi các thực hành quản lý tốt nhất (BMPs). 



Các cơ sở 
nông nghiệp 
thuộc cải tiến 
chương trình

Vườn ươm/Nhà kính 
(hiện có)*

Khoảng vườn/Vườn nho 

Hàng cây trồng

Bất kỳ cơ sở nào khác 
đáp ứng định nghĩa của 

Ban Quản Lý Chất 
Lượng Nước Khu Vực 

(RWQCB) về nông 
nghiệp thương mại
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Presentation Notes
Các địa điểm nông nghiệp bổ sung thuộc phần mở rộng chương trình là các khoảng vườn, vườn nho, hàng cây trồng và những cơ sở nông nghiệp khác đáp ứng định nghĩa của Ban Quản Lý Chất Lượng Nước Khu Vực (RWQCB) về “nông nghiệp thương mại”, bao gồm “Tất cả các cơ sở kinh doanh nông nghiệp, trong đó có trang trại, vườn ươm và vườn cây ăn quả, sản xuất cây trồng hoặc cây cảnh với mục đích tạo ra lợi nhuận.” Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền về những cơ sở cần được quản lý nhằm giúp cải thiện chất lượng nước, Phòng Nông Nghiệp, Trọng Lượng & Đo Lường (AWM) đã tìm cách điều chỉnh danh sách được quản lý theo chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) ở những cơ sở kinh doanh phù hợp với định nghĩa này. Chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) sử dụng giấy phép nông nghiệp dành cho các nhà sản xuất cây gai dầu công nghiệp, hữu cơ, được chứng nhận và giấy phép sử dụng thuốc trừ sâu nông nghiệp để xác định các địa điểm nông nghiệp thương mại trong khu vực chưa hợp nhất. Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi dự đoán rằng việc mở rộng sẽ bổ sung thêm khoảng 1.871 địa điểm mới vào danh sách của mình.Rõ ràng thuật ngữ “nông nghiệp thương mại” phù hợp với định nghĩa của Ban Quản Lý Chất Lượng Nước Khu Vực (RWQCB) và bao gồm các địa điểm sản xuất cây nông nghiệp và cây cảnh được tưới tiêu – không bao gồm các loại hình nông nghiệp khác như chăn nuôi gà hoặc gia súc với các yêu cầu giấy phép riêng biệt. 



Chiến lược mở 
rộng

Các địa điểm ở khu vực chưa hợp 
nhất của quận có khả năng nằm 
trong hoạt động cải tiến chương 

trình

Đường phân nước Địa điểm 

Santa Margarita 241

San Luis Rey 1.165

Carlsbad 391

San Dieguito 305

Sông San Diego 80

Vịnh San Diego 
(Sweetwater) 54

Vịnh San Diego 
(Otay) 9

Tijuana 19

Các điểm trên bản đồ

Nhà trẻ – Khu vực chưa hợp nhất

Nhà sản xuất có chứng nhận – Khu vực chưa 

hợp nhất

Hữu cơ – Khu vực chưa hợp nhất

Hàng hóa – Khu vực chưa hợp nhất

Đường phân nước

Quận San Diego – Khu vực chưa hợp nhất

Presenter
Presentation Notes
Việc bổ sung các địa điểm mới sẽ đưa của chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) lên tổng số 2.241 địa điểm được quản lý. Bản đồ này giúp trực quan hóa danh sách mở rộng theo đường phân nước.  



Các thông số 
để đánh giá 
mối đe dọa đối 
với chất lượng 
nước (TTWQ)

Suy giảm 
chất lượng 

nước (Đường 
phân nước)

Vùng nước thu nhận

Ngập lụt

Quá trình tuân thủ

Địa điểm nông nghiệp 
Thứ hạng

Cao 
Trung biǹh 

Thấp

Presenter
Presentation Notes
Điều kiện giấy phép MS4 yêu cầu tất cả các địa điểm được quản lý phải được xếp hạng dựa trên khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước, và theo đó, đề ra chiến lược để kiểm tra các địa điểm được xếp hạng cao thường xuyên hơn. Mức xếp hạng địa điểm không tự động ngụ ý rằng các địa điểm được xếp hạng cao hơn đang hoạt động một cách cẩu thả hoặc gây ô nhiễm nước. Thay vào đó, đánh giá xếp hạng là cần thiết để xác định giữa tất cả các địa điểm được quản lý trong danh sách của chúng tôi thì những địa điểm nào có nhiều khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nước trong các đường phân nước tương ứng. Đây là khái niệm cốt lõi để lập chiến lược và cải thiện chất lượng nước ở cấp địa phương.Chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) xác định xếp hạng địa điểm dựa trên một bộ thông số, như được chỉ ra trên trang chiếu này và cho thấy liệu địa điểm có nằm trong đường phân nước bị suy giảm chất lượng nước liên quan đến các hoạt động nông nghiệp; khả năng tiếp cận MS4 và các vùng nước thu nhận như suối, sông và hồ của địa điểm; việc sử dụng thuốc trừ sâu của địa điểm, gần vùng ngập lụt, sở hữu các chất nguy hiểm và địa hình; các địa điểm mới sẽ được xác minh bằng một chuyến thăm thực địa để xếp thứ hạng.Trong chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ), các cơ sở nông nghiệp được phân thành một trong ba mức xếp hạng địa điểm là cao, trung bình hoặc thấp. Các mức xếp hạng này xác định tần suất kiểm tra. 



Phân tích cao, 
trung bình, 
thấp

Th
ấp

• Nằm trong đường 
phân nước bị suy 
yếu

• Suy giảm đường 
phân nước liên 
quan đến các hoạt 
động nông nghiệp 
(chất dinh dưỡng 
và phù sa)

• Khả năng kết nối 
cao hoặc trực tiếp 
hoặc gần các vùng 
nước thu nhận

• Quá trình tuân thủ 
(3 lần kiểm tra gần 
đây nhất)

Tr
un

g 
bì

nh

• Nằm trong đường 
phân nước bị suy 
giảm

• Suy giảm đường 
phân nước liên 
quan đến các hoạt 
động nông nghiệp

• Kết nối vừa phải 
hoặc gần vùng 
nước thu nhận.

• Quá trình tuân thủ 
(3 lần kiểm tra gần 
đây nhất)

C
ao

• Nằm trong đường 
phân nước không 
có điều kiện chất 
lượng nước ưu tiên 
cao.

• Kết nối từ tối thiểu 
đến không hoặc 
gần vùng nước thu 
nhận

• Quá trình tuân thủ 
(3 lần kiểm tra gần 
đây nhất)

Presenter
Presentation Notes
Mục tiêu là kiểm tra các địa điểm xếp hạng Cao ít nhất hàng năm và các địa điểm xếp hạng Trung bình và Thấp ít nhất 5 năm một lần.   Trang chiếu này giúp khái quát hóa các danh mục xếp hạng địa điểm liên quan đến các đặc điểm khác nhau của địa điểm, với lưu ý bổ sung rằng trang chiếu này là sự tổng hợp hóa, và xếp hạng địa điểm đó có thể thay đổi theo thời gian dựa trên thay đổi điều kiện địa điểm (chẳng hạn như thay đổi trong việc sử dụng thuốc trừ sâu, tích trữ chất nguy hiểm, và quá trình tuân thủ) hoặc những thay đổi trong điều kiện chất lượng nước tại địa phương. Như vậy, xếp hạng của một địa điểm tăng hoặc giảm tùy thuộc vào các thông số khác nhau được thảo luận trong trang chiếu trước. Như có thể thấy trên trang chiếu này, một địa điểm với thứ hạng cao có thể thuộc khu vực đường phân nước bị suy giảm, trong đó nó nằm gần đường dẫn nước mưa. Mặt khác, địa điểm được xếp hạng thấp nằm trong đường phân nước không bị suy giảm chất lượng nước liên quan đến nông nghiệp và rất xa (hoặc ít kết nối với) các vùng nước. Quá trình tuân thủ từ 3 lần kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) gần đây nhất của địa điểm sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng địa điểm. Ví dụ về việc không tuân thủ là nếu một địa điểm được quan sát thấy có hoạt động ô nhiễm như xả nước tưới tiêu, hoặc các khu vực xói mòn nghiêm trọng và mất phù sa.  
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Số lượng & xếp hạng các địa điểm 

Danh sách mới Danh sách hiện tại
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Presentation Notes
Dựa trên dữ liệu sơ bộ, số lượng địa điểm được xếp hạng cao mới là 201, và tổng số địa điểm được xếp hạng trung bình và thấp mới là 1.670. Biểu đồ này giúp hiển thị phân tích các địa điểm thuộc danh sách AWQ mới cũng như hiện tại theo xếp hạng. 



Điều này có 
nghĩa là gì đối 
với các địa 
điểm thuộc 
danh sách 
AWQ

Kiểm tra chất lượng nước 
nông nghiệp (AWQ)

(tăng cường triển khai thực 
hành quản lý tốt nhất (BMP))  

Hỗ trợ tuân thủ
(Sắc Lệnh Bảo Vệ 
Đường Phân Nước 

(WPO) & yêu cầu của 
Lệnh Nông nghiệp (Ag. 

Order))

Tiếp cận & giáo dục
(Kết nối người nuôi trồng 
với các nguồn như Mở 
Rộng Hợp Tác Đại Học 
California (UCCE), Khu 
Bảo Tồn Tài Nguyên Sứ 
Mệnh (MRCD), Cơ Quan 

Bảo Tồn Tài Nguyên 
Thiên Nhiên (NRCS))
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Presentation Notes
Vậy, điều này có ý nghĩa gì đối với nông nghiệp thương mại? Việc mở rộng có nghĩa là tất cả các địa điểm nông nghiệp thương mại trong các khu vực chưa hợp nhất của San Diego có thể được kiểm tra ít nhất 5 năm một lần đối với các địa điểm được xếp hạng thấp hoặc trung bình và ít nhất hàng năm đối với các địa điểm được xếp hạng cao. Các cuộc kiểm tra này tập trung vào yêu cầu là cơ sở nông nghiệp sử dụng các thực hành quản lý tốt nhất để ngăn dòng chảy tưới tiêu xâm nhập vào hệ thống thoát và dẫn nước mưa, cũng như ngăn các chất ô nhiễm xâm nhập vào dòng chảy nước mưa. Các cuộc kiểm tra bao gồm đi bộ trên khu đất nông nghiệp để quan sát việc sử dụng và cất giữ các vật tư nông nghiệp như thuốc trừ sâu, phân bón, các chất nguy hiểm khác như sơn và dầu, rác, và những nguồn ô nhiễm tiềm ẩn khác như xói mòn và mất phù sa. Một phần quan trọng của các cuộc kiểm tra này là đảm bảo rằng các cơ sở có bao gồm đào tạo về xử lý nước mưa hàng năm và các kiểm tra viên đã cung cấp thông tin tiếp cận và liên hệ về các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho thực hành quản lý tốt nhất (BMP) như Mở Rộng Hợp Tác Đại Học California (UCCE), Khu Bảo Tồn Tài Nguyên Sứ Mệnh (MRCD), Cơ Quan Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (NRCS)). Sắc Lệnh Bảo Vệ Đường Phân Nước (WPO) là quy định được sử dụng khi tiến hành kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ), trong đó các trường hợp không tuân thủ được ghi lại trên các báo cáo kiểm tra và mục tiêu là để tiến hành hoạt động khắc phục sự không tuân thủ trong vòng 30 ngày hoặc trước đợt mưa tiếp theo (tùy theo điều kiện nào là sớm hơn). Nhận thấy rằng các địa điểm có thể cần thêm thời gian để sửa chữa hoàn toàn các lỗi không tuân thủ, chúng tôi ghi lại tiến độ của địa điểm và sự tuân thủ cuối cùng trong quá trình kiểm tra tiếp theo. Cách tiếp cận của chúng tôi tập trung vào hỗ trợ tuân thủ, bằng cách nâng cao nhận thức về các yêu cầu và cung cấp các nguồn lực cần thiết cho các địa điểm để đạt được sự tuân thủ, để chúng tôi coi sự tương tác là hợp tác, tập trung vào giáo dục và tiếp cận, và có lợi cho cơ sở cũng như chất lượng nước . Điều đó nói rằng, và theo yêu cầu của giấy phép MS4, có một quy trình dành cho các hành động thực thi leo thang dẫn đến các thư cảnh báo Hành Chính và các khoản phạt có thể xảy ra đối với những địa điểm không giải quyết các vấn đề không tuân thủ. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) định kỳ, chúng tôi cung cấp thông tin về Lệnh Nông Nghiệp (Ag Order), một chương trình quản lý riêng biệt, nhưng quan trọng và bắt buộc đối với tất cả các cơ sở nông nghiệp thương mại trong khu vực của chúng ta. Chúng tôi hướng các cơ sở đến trang web của ban quản lý nước, danh sách các nhóm đất được tưới tiêu của bên thứ ba và cung cấp tờ thông tin liệt kê các yêu cầu của Lệnh Nông Nghiệp (Ag Order). Vì vậy, với việc mở rộng các đợt kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) định kỳ, chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với nhiều cơ sở hơn về các yêu cầu ghi danh với Lệnh Nông Nghiệp (Ag Order). Tôi muốn nhắc lại ở đây rằng một số lợi ích đối với các cơ sở nông nghiệp sau kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) định kỳ là các cơ sở sẽ nhận được hỗ trợ tuân thủ để giúp họ hiểu được các kỳ vọng về chất lượng nước tối thiểu theo cách có tác dụng ngăn chặn vấn đề về chất lượng nước trước khi chuyển sang trạng thái khiếu nại và các cơ sở nhận được sự tiếp cận với nhiều nguồn lực tài chính và kỹ thuật sẵn có để thúc đẩy nông nghiệp bền vững trong khu vực của chúng ta. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng các cơ sở nông nghiệp phải tuân thủ các yêu cầu quản lý của nhiều cơ quan và chương trình khác nhau, bao gồm cả việc kiểm tra chất lượng nước do Ban Quản Lý Chất Nượng Nước Khu Vực trực tiếp thực hiện để xác định việc tuân thủ các Lệnh Nông Nghiệp (Ag Order). Để giảm các hoạt động kiểm tra chất lượng nước có khả năng trùng lặp tại các cơ sở đã đăng ký với Lệnh Nông Nghiệp (Ag Order), chúng tôi tham gia vào các cuộc kiểm tra phối hợp Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ) - Ban Quản Lý Chất Lượng Nước Khu Vực (RWQCB) khi được yêu cầu và khi khả thi về việc xem xét việc phân công nhân viên và công việc. 



Nguồn
tài trợ 

Chương Trình Khuyến Khích Đất Tốt (HSP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/

Chương Trình Cải Thiện và Hiệu Quả Nước của Tiểu Bang (SWEEP)
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/

Chương Trình Khuyến Khích Chất Lượng Môi Trường (EQIP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/

Chương Trình Quản Lý Bảo Tồn (CSP)
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/

Chương Trình Hiệu Quả Tưới Tiêu Nông Nghiệp của Quận San Diego 
(Chương Trình Giảm Giá Cảnh Quan Nước)
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncilities/

Sự Kiện Xử Lý Thuốc Trừ Sâu Còn Dư

Presenter
Presentation Notes
Một phần quan trọng trong việc mở rộng của chúng tôi bao gồm kết nối các cơ sở với các nguồn lực địa phương hỗ trợ tiền và khuyến khích cài đặt công cụ thực hành quản lý tốt nhất (BMPs). Trang chiếu này hiển thị danh sách một số nguồn tài trợ phổ biến để thực hiện thực hành quản lý tốt nhất (BMP) cho nông nghiệp, bao gồm Chương Trình Đất Tốt tài trợ cho các cơ sở nông nghiệp nhằm cải thiện chất lượng đất có lợi ích chung là giảm xói mòn/mất phù sa và cải thiện chất lượng nước mưa; Chương Trình Cải Thiện và Hiệu Quả Nước của Tiểu Bang (SWEEP) tài trợ cho các cơ sở nông nghiệp để giảm việc sử dụng nước và năng lượng, đồng thời có lợi cho việc cải thiện quản lý nước trong trang trại; Chương Trình Khuyến Khích Chất Lượng Môi Trường (EQIP) hỗ trợ tài chính cho các cơ sở nông nghiệp nhằm cải thiện tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cải thiện chất lượng nước trong khu vực và giảm xói mòn/mất phù sa; Chương Trình Quản Lý Bảo Tồn khuyến khích các phương pháp tiếp cận quản lý nông nghiệp hướng tới cải thiện quản lý môi trường; và chương trình giảm giá của Chương Trình Bảo Vệ Đường Phân Nước Quận San Diego nhằm hoàn tiền cho các cơ sở tạo cảnh quan tiết kiệm nước.Ngoài ra, vào cuối năm nay, Phòng Nông Nghiệp, Trọng Lượng & Đo Lường (AWM) sẽ tổ chức Sự Kiện Xử Lý Thuốc Trừ Sâu Còn Dư, cho phép các cơ sở xử lý thuốc trừ sâu không sử dụng một cách an toàn và cẩn thận. Các cơ sở sẽ không mất phí gì và điều này sẽ giúp tạo điều kiện tiêu hủy thuốc trừ sâu đúng cách đáp ứng thực hành quản lý tốt chất về chất lượng nước nông nghiệp (AWQ BMPs).

https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/
https://www.cdfa.ca.gov/oefi/sweep/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/watersheds/RebatesIncilities/


Nguồn hỗ trợ
kỹ thuật

Cơ Quan Bảo Tồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (NRCS) 
Các chuyên ngành bao gồm thiết kế thực hành bảo tồn (BMP), hỗ trợ tài chính, thiết kế và 
hỗ trợ kỹ thuật
www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/

Khu Bảo Tồn Tài Nguyên Sứ Mệnh (MRCD) 
Các chuyên ngành bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá và giáo dục về quản lý cây trồng, 
tưới tiêu và dinh dưỡng
www.missionrcd.org/agosystemure

Mở Rộng Hợp Tác Đại Học California (UCCE) 
Các chuyên ngành bao gồm quản lý nước và nitơ, quản lý và bảo vệ thực vật, quản lý trang 
trại, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá và giáo dục
http://cesandiego.ucanr.edu/

Presenter
Presentation Notes
Nhiều nguồn hỗ trợ kỹ thuật trùng lặp với các nguồn tài chính dành cho các cơ sở nông nghiệp. Ví dụ, liệt kê trong trang chiếu này là các nguồn hỗ trợ kỹ thuật phổ biến mà chúng tôi cung cấp cho các cơ sở nông nghiệp để được hỗ trợ thực hiện các thực hành quản lý tốt nhất (BMP) thích hợp nhất.  

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/site/ca/home/
http://www.missionrcd.org/agosystemure
http://cesandiego.ucanr.edu/


Hội thảo trực 
tuyến sắp tới 
của các bên 
liên quan 

Tiếp cận các bên liên quan sắp tới sẽ bao gồm: 

 Thông tin liên hệ cho các chương trình hỗ trợ tài chính & kỹ thuật địa phương

 Giới thiệu các nguồn trực tuyến có sẵn:
 ProjectCleanWater.org giúp người nuôi trồng xác định các đường phân nước khác 

nhau và thông tin về các chương trình nước mưa trong khu vực theo khu vực pháp 
lý

 Bản Đồ Quốc Gia USGS giúp người nuôi trồng xem đặc điểm tài sản và dòng chảy 
nước mưa (https://apps.nationalmap.gov/viewer/)

 Các yêu cầu Đào Tạo về Nước Mưa hàng năm

Presenter
Presentation Notes
Để phù hợp với nỗ lực cung cấp thông tin và hỗ trợ các cơ sở nông nghiệp về các yêu cầu chất lượng nước trong khu vực, chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp của Phòng Nông Nghiệp, Trọng Lượng & Đo Lường (AWM AWQ) sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến bổ sung cho các bên liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm chia sẻ thông tin liên hệ của các chương trình hỗ trợ tài chính và kỹ thuật địa phương, giới thiệu các nguồn trực tuyến như trang web Nước Sạch Dự Án chứa thông tin về đường phân nước và các chương trình nước mưa theo khu vực pháp lý và bản đồ trực tuyến USGS có thể giúp người nuôi trồng xác định các đặc điểm của tài sản bao gồm đường đi của dòng nước mưa và tổng quan về các yêu cầu đào tạo về nước mưa hàng năm.  Việc triển khai nâng cao chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) dự kiến sẽ bắt đầu ngay sau khi đã tiếp cận cộng đồng và thực hiện hội thảo trực tuyến. 

https://apps.nationalmap.gov/viewer/


Xin cảm ơn
Phòng Nông Nghiệp, Trọng Lượng & Đo Lường Quận San Diego (AWM)
Chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp (AWQ)   
Điện thoại chương trình: 858-614-7786
Trang web chương trình: www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
Email chương trình: AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov

Người giám sát chương trình AWQ: Kimberly Greene
Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov
Di động: 858-239-8414
Văn phòng: 858-614-7748

Presenter
Presentation Notes
Cảm ơn quý vị đã xem xét thông tin về kế hoạch cải tiến chương trình Chất Lượng Nước Nông Nghiệp. Quý vị có câu hỏi? 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/awm/ag_water.html
mailto:AWQ.AWM@sdcounty.ca.gov
mailto:Kimberly.Greene@sdcounty.ca.gov

	Chất Lượng Nước Nông Nghiệp
	Tại sao nên cải tiến chương �trình này:��- quản lý linh hoạt
 
- chất lượng nước
 
- kiểm tra chất lượng nước nông nghiệp (AWQ) định kỳ
 
- có lợi cho người nuôi trồng
	Các cơ sở nông nghiệp thuộc cải tiến chương trình
	Chiến lược mở rộng
	Các thông số để đánh giá mối đe dọa đối với chất lượng nước (TTWQ)
	Phân tích cao, trung bình, thấp
	Xếp hạng �địa điểm
	Điều này có nghĩa là gì đối với các địa điểm thuộc danh sách AWQ
	Slide Number 9
	Nguồn hỗ trợ�kỹ thuật
	Hội thảo trực tuyến sắp tới của các bên liên quan 
	Xin cảm ơn

