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$1.0 triệu hợp tác với Đại học California Hợp tác mở
rộng để cung cấp nghiên cứu và tiếp cận về làm vườn, 
cảnh quan, bảo tồn nước và quản lý dịch hại

Thúc đẩy một cộng đồng nông nghiệp thịnh vượng, cư dân khỏe mạnh và
môi trường cân bằng. Hỗ trợ một thị trường công bằng và niềm tin của người

tiêu dùng về độ chính xác trong cân đo và định giá sản phẩm.

SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU, ĐA DẠNG, 
& HÒA NHẬP BÌNH ĐẲNG:
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Hiện đang hướng dẫn nhấn mạnh tính đa
dạng cộng đồng mà chúng tôi phục vụ

$0.3 triệu cho dịch vụ dịch thuật

$0.2 triệu cho Việc đánh giá Nhu cầu của
Cộng đồng,  các phương pháp dựa trên dữ
liệu để cung cấp thông tin cho các dịch vụ và
giải quyết các vấn đề công bằng môi trường

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHỦNG 
HOẢNG KHÍ HẬU:

DUY TRÌ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU 
DÙNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA & DỊCH VỤ: 

$6.1 triệu
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NHÂN VIÊN: NGÂN SÁCH TÍNH TRÊN TRIỆU ĐÔ:

FY 20-21
Mức khác 

biệt

$27.0
+$1.0
+3,6%

BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO SỨC 
KHỎE CỘNG ĐỒNG:

Ngân sách 2021-22

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN:

$0.2 triệu cho các tài liệu giáo dục và tiếp
cận cộng đồng về thực hành nông nghiệp bền
vững thông qua trường University of California 
Cooperative Extension

$0.1 triệu để kiểm tra trạm sạc xe điện 

$5.4 triệu để thẩm tra các bơm xăng, cân đo, 
và hệ thống tính tiền mặt, xác nhận độ chính
xác vàđảm bảo người tiêu dùng nhận đúng
với chi phí đả bỏ ra

$0.3 triệu để xác nhận các sản phẩm hữu cơ và thúc
đẩy nông nghiệp bền vững và niềm tin của người
tiêu dùng thông qua việc thẩm tra và điều tra

$19K đào tạo an toàn lao động thực địa cho
nhân viên nông nghiệp

$4.7 triệu cho thẩm tra việc khử mối kết cấu
để bảo vệ nhân viên, người dân và môi trường
bằng cách đảm bảo việc khử được được tiến
hành một cách an toàn và hợp pháp

$0.5 triệu cho chương trình Chất lượng nước
Nông nghiệp để bảo vệ các tuyến đường thủy

$0.4 triệu cho các Chợ Nông sản
và Bên sản xuất được Chứng nhận

$0.1 triệu tiến hành và cung cấp các
nguồn hỗ trợ hướng dẫn lấy ong mật

Ngân sách 2021-22

Loại trừ
sâu bệnh

$5.7 triệu, 
20%

Phát hiện, 
Chẩn đoán & 

Cách ly
$6.9 triệu, 

25%
Quy định về Thuốc trừ sâu

$4.7 triệu, 17%

Tiêu chuẩn
Nông

nghiệp
$4.1 triệu, 

15%

Cân nặng và 
Đo lường

$5.4 triệu, 
19%

Hợp đồng UCCE
$1.2 triệu,4%

$6.1 triệu

179 $28.0

$14.1 triệu

$0.8 triệu $4.8 triệu

$12.6 triệu để bảo vệ ngành nông nghiệp
thông qua thẩm tra dịch hại

$0.3 triệu
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