
Nhóm Sử Dụng Đất & Môi Trường phục vụ các cư dân Quận
San Diego thông qua hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng,
giữ gìn môi trường và cải thiện phẩm chất cuộc sống cho người
dân và du khách.

Nhóm Sử Dụng Đất & Môi Trường

Tổng Ngân Sách Đề Xuất 2019-2020 

Các Ưu Tiên Ngân Sách & Dịch Vụ

Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Môi Trường Bền Vững

Nâng Cao Phẩm Chất Cuộc Sống

+$2 triệu 

650,8 triệu USD 11,6%
Tăng 

+75
nhân viên

dành cho việc dọn dẹp 
và vệ sinh các công 

viên, khu đất trống và 
công trình thoát nước 

của Quận

46 bãi biển sẽ được kiểm tra phẩm chất nước để kịp thời 
cảnh báo người đi bơi khi nước biển không an toàn

15,000+
cơ sở thực phẩm sẽ 
được kiểm tra để 
ngăn ngừa bệnh lây 
truyền qua thực 
phẩm

36,8
để ngăn chặn việc các chất ô 
nhiễm bị cuốn trôi ra đại dương 
qua đường ống thoát nước mưa 

14,5
để thu mua những khu đất 
trống, quản lý và giám sát 
môi trường sống tự nhiên

địa 
điểm tại các cộng 

đồng bị thiệt thòi  sẽ được 
nhận máy theo dõi không khí 
nhằm tìm ra phương pháp 
giảm bớt việc phơi nhiễm với 
ô nhiễm không khí 

người đã thành niên dự định 
ghi danh tham gia Chương Trình Thư 
Viện Trường Trung Học để lấy bằng 
tốt nghiệp trung học 

thanh thiếu niên sẽ được tiếp 
cận với chương trình Điểm 
Đến An Toàn Ban Đêm (Safe 

Destination Nights) nhằm giúp giữ các em khỏi ra 
đường vào khung giờ nguy hiểm của buổi tối

360+ dặm đường được bảo quản để phục

vụ người dân và du khách

Khối Lượng & Đo Lường Nông Nghiệp    Vùng Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí    Sức Khỏe Môi Trường    Công Viên & Giải Trí
Dịch Vụ Quy Hoạch & Phát Triển      Công Trình Công Cộng    Thư Viện Quận San Diego    Đại Học California về Mở Rộng Hợp Tác

A
100
địa điểm sẽ được theo dõi 
để ngăn ngừa sự lây lan 
của các căn bệnh lây 
truyền từ muỗi

50+

triệu
USD 

triệu
USD 


