
Điểm Nổi Bật Về Ngân Sách

Có Hiệu Lực Từ ngày 1 tháng 7, 2019, Nhóm Dịch Vụ Cộng Đồng (CSG) sẽ bị giải thể. Đồ họa thông tin này phản ánh 
ngân sách theo Chức Năng của Vùng sau khi chuyển ngân sách của CSG cho bốn nhóm hoạt động còn lại.

2019-20 Tổng Ngân Sách Được Đề Xuất: 
$6.21 Tỷ

Dịch Vụ Y Tế Và Dân Sinh  (36.3%)  

$2,256.7 Triệu

Sử Dụng Đất Và Môi Trường  
(10.5%) 

$650.8 Triệu
Tài Chính và Chính Phủ Tổng Quát  

(20.3%) 

$1,262.1 Triệu

An Toàn Công Cộng  (32.9%)  

$2,041.6 Triệu

Đề Xuất Nhân Sự Theo Nhóm/Cơ Quan

An Toàn Công 
Cộng

Sử Dụng Đất & 
Môi Trường

Dịch Vụ Y Tế Và 
Dân Sinh

Tài Chính & Chính 
Phủ Tổng Quát

-24 +75+270 +17

17,921.5
Tổng Số Nhân Viên Được Đề Xuất 

(Năm Tài Khóa 2019-20) 

338
Tăng 338 Số Nhân Viên Được Đề Xuất  

(Năm Tài Khóa 2019-20) 



Ngân Sách Đề Xuất Năm Tài Khóa 19-20 
Cho Các Chương Trình Chọn Lọc



Chương Trình Chính Yếu

Dự Án Hạ Tầng Cơ Sở Mới và Hiện Tại  
(Năm Tài Khóa 2019–20)

Tài Trợ cho 55

Hai trạm cứu hỏa mới 
ở Mount Laguna và 
Palomar Mountain

Khu cắm trại Công Viên 
Vùng Thung Lũng Sông

Tijuana 

$3.2 Triệu

$12.4 Triệu

Trung Tâm Điều 
Hành Phương Tiện 
Khẩn Cấp An Toàn 
Công Cộng Vùng

$29.1 Triệu

Tu sửa phòng Trung 
Tâm Hành Chính Quận

Mở rộng Thư Viện Bonita 

Thư Viện Lakeside 

$3.5 Triệu

$4.4 Triệu

$19.5 Triệu

Lập kế hoạch và thiết 
kế Công Viên Spring 

Valley Calavo

$1 Triệu

Lập kế hoạch và thiết kế cho 
Trung Tâm Southeastern Live 

Well $74 triệu, Cơ Sở Live Well 
Quận $177 triệu và Cơ Sở Tư 

Pháp Vị Thành Niên San Diego 
$130 triệu

Mua lại và lập kế hoạch cho 
Công Viên San Dieguito 

$6 Triệu
Cơ Sở Liên Thế Hệ 

Ramona  

$12 Triệu



giường nằm mới cho 
bệnh nhân sức khỏe 
tâm thần vì các mức 
nhu cầu khác nhau 
trong hệ thống sức 

khỏe tâm thần.

177
nâng cao các dịch vụ không hẹn 

trước về sức khỏe tâm thần 
ngoại trú, các dịch vụ Điều Trị 

Cộng Đồng Quyết Đoán và 70 Đội 
Ứng Phó Khẩn Cấp Tâm Thần.

$25.3 Triệu 

Rối Loạn Về Sức Khỏe Tâm Thần và Sử Dụng Chất Gây Nghiện

Thêm $50.3 triệu vào Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi (BHS), đưa ngân sách hàng năm 
lên $708.5 triệu cho rối loạn sử dụng dược chất và sức khỏe tâm thần, chú trọng 
vào các nỗ lực nhằm ổn định khủng hoảng và mở rộng dịch vụ chăm sóc liên tục, 
bao gồm:

vị trí mới trong BHS bao gồm 
Bệnh Viện Tâm Thần Quận để 

giải quyết khả năng ở nội trú, các 
chương trình mới và hỗ trợ các 

đối tác hợp đồng trong việc cung 
cấp dịch vụ.

123

Thực hiện các nghiên cứu khả thi để khám phá các trung tâm vùng cho các dịch vụ 
sức khỏe hành vi.



Giảm chi phí xây dựng với 
các kế hoạch xây dựng 
được phê duyệt trước 

cho các đơn vị nhà ở phụ 
riêng biệt như nhà riêng 

cho người lớn tuổi.

vào Chương Trình No Place Like Home để tạo nhà ở hỗ trợ cho 
những người gặp phải hoặc có nguy cơ vô gia cư mà cần các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.

$17.2 Triệu 

Dịch Vụ Nhà Ở, Vô Gia Cư và Hợp Lệ

cho các nỗ lực về nhà ở cho các 
gia đình vô gia cư, người khuyết 
tật và các dự án nhà có giá phải 

chăng.

$12.4 Triệu 

Nhân đôi Quỹ Ủy Thác Nhà Ở Sáng Tạo bằng cách thêm $25 
triệu để tăng số lượng các đơn vị nhà có giá phải chăng trong 

vùng. Toàn bộ quỹ ủy thác trị giá $50 triệu có thể tạo ra tới 
1.800 đơn vị nhà ở có giá phải chăng, bên cạnh 700 đơn vị mới 

trên bốn bất động sản dư thừa của quận. 

cho các dịch vụ liên quan 
đến người vô gia cư.

cá nhân được giúp đỡ để có được bảo 
hiểm y tế, hỗ trợ thực phẩm và trợ giúp 

tiền mặt.

$225 Triệu + 1 Triệu +



nơi nuôi dưỡng và hỗ trợ gia đình trung bình mỗi tháng, với 
việc tài trợ thêm cho việc đào tạo cán sự xã hội được nâng cao 
để giải quyết bạo lực gia đình và các chương trình mới, như dự 
án thí điểm đi xe chung để tăng thêm việc thăm viếng và đoàn 
tụ cho các gia đình.

cho 65 nhân viên Dịch Vụ Phúc 
Lợi Trẻ Em (CWS) mới để bảo vệ 
trẻ em và hỗ trợ điều tra về lạm 

dụng trẻ em.

Tăng $7.4 Triệu

1,260 

1,260 

Củng Cố Cho Trẻ Em Và Gia Đình

Child and Family Strengthening

cho chương trình Live Well Neighborhood về các dịch vụ 
nhắm vào trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình để giảm 
sự cách biệt và củng cố các mối liên hệ hiện tại và các 

chương trình cộng đồng.

Tăng $4 Triệu 

niên cho chương trình giải trí 
Safe Destination Nights.

200 sự kiện
15 địa điểm và 

50 công việc thanh 

cho các dịch vụ tại nhà và cộng đồng đối với các cư dân 
lớn tuổi, cựu chiến binh và nạn nhân của tội phạm.

Tăng $2.2 Triệu

để mở rộng chương trình Nhóm Phản Ứng Bệnh Mất Trí 
Nhớ (Alzheimer) để hỗ trợ các cá nhân và gia đình đối 

phó với các vấn đề liên quan đến Bệnh Mất Trí Nhớ và Hội 
Chứng Sa Sút Trí Tuệ (Dimentia)

Tăng $1.2 Triệu 

trường hợp cho nhận con nuôi 
được hoàn tất hàng năm

450



Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng 

để hỗ trợ phụ nữ mang thai và nuôi dạy con cái, gia đình và trẻ sơ 
sinh trong CalWORKs.

Tăng $1.7 Triệu 

địa điểm theo dõi muỗi để ngăn 
ngừa sự lây lan của các bệnh do 

muỗi truyền sang.

100Tăng thử nghiệm phẩm chất 
nước biển ở Phía Nam Quận để 
thông báo cho người bơi lội khi 

nước biển không an toàn.

Thêm 18 vị trí mới để hỗ trợ các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe và giám sát 
bệnh, nâng tổng số lên 685 nhân viên 

Dịch Vụ Y Tế Công Cộng tập trung vào việc 
bảo vệ sức khỏe của vùng.

để dọn dẹp và vệ sinh công viên của Quận, không gian mở và các cơ sở thoát nước.

$2 Triệu + 



Công Lý Phục Hồi

để tiếp tục các chương trình 
dịch vụ cộng đồng và điều 

hướng cho 6.000 thanh 
thiếu niên.

$15 Triệu + để tạo ra các trung tâm dịch vụ 
hợp nhất ở một địa điểm cho nạn 

nhân trong vùng để hỗ trợ nạn 
nhân qua các chương trình dịch vụ 
xã hội và tư pháp hình sự cụ thể, 

dễ tiếp cận và phù hợp về văn hóa.

và 318 nhân viên tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe thể chất và tinh thần cho các tù nhân trong 

các nhà tù quận.

$83 Triệu 

Giới thiệu 90% người bị Quản Chế chịu sự giám sát cộng đồng sau khi được thả đến các 
dịch vụ phục hồi trong cộng đồng nhằm giảm hành vi tội phạm.

để tạo ra hai Trung Tâm Thành Tích cho những người trẻ 
tuổi có nguy cơ trở lại nhà tù thanh thiếu niên.

Tăng $1 Triệu 

Các cơ quan tư pháp hình sự của quận tập trung vào việc giữ 
San Diego là một trong những quận đô thị an toàn nhất Hoa Kỳ.

 Tội phạm liên quan đến tài sản 
trong vùng của chúng ta ở mức 

thấp 38 năm.

$2 Triệu



để bảo tồn khoảng 443 mẫu đất nông nghiệp nhằm hỗ trợ 
ngành nông nghiệp địa phương và duy trì không gian mở 

trong phạm vị cộng đồng của chúng ta. 

$1.9 Triệu

đèn đường được cải tiến với 
các bóng đèn LED tiết kiệm 

năng lượng.

6,700

mẫu không gian mở sẽ được 
thêm vào hệ thống bảo tồn 

41.000 mẫu.

Xây dựng lộ trình để 
lắp đặt các trạm sạc xe 

điện.

500 acres 

Bền Vững Môi Trường

vị trí mới để giảm phơi nhiễm không khí ô nhiễm và 
thực hiện giám sát phẩm chất không khí trong cộng 
đồng tại 15 địa điểm ở những cộng đồng bị thiệt thòi.

xe điện hybrid cắm 
điện sẽ được thêm vào 

đoàn xe của Quận.

15
điện tái tạo vào năm 2030 bằng 
cách khám phá các phương cách 
năng lượng như năng lượng lựa 

chọn của cộng đồng.

90% 
để thu mua những khu 

đất không gian mở, giám 
sát môi trường sống và công 

việc quản lý.

$14.5 Triệu

Thực hiện Kế Hoạch Hành Động Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu để giảm phát thải khí nhà 
kính ở nơi chưa hợp nhất của Quận và các cơ sở của Quận bằng 132.000 tấn vào 

năm 2020, bao gồm:

cây trên đất công.
Trồng 3,500

để ngăn chặn ô nhiễm lan tràn 
đến đại dương qua các cống 

thoát nước mưa.

$36.8 Triệu 

9
cho các dịch vụ y tế khẩn cấp và cứu 
hỏa xuyên qua 37 trạm cứu hỏa bao 

phủ diện tích hơn 1.5 triệu mẫu.

$45.6 Triệu


