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Thông Điệp về Kế Hoạch Hành Động 
Đề Xuất CAO
Một ngày mới tại Quận chúng ta! Chúng tôi thiết 
lập kế hoạch hành động phản hồi ý kiến của 
cộng đồng hiệu quả hơn bao giờ hết và dựa trên 
một Khung Định Hướng Tương Lai mới táo bạo 
do Hội Đồng Giám Sát Viên đề ra.

Khi chúng tôi giới thiệu ngân sách mới này, quý 
vị sẽ thấy khung định hướng này coi sự bình 

đẳng là ưu tiên hàng đầu trong mọi việc chúng tôi làm và củng cố 
hơn nữa các chương trình và dịch vụ dựa trên kết quả nhằm đáp 
ứng tốt nhất nhu cầu của khu vực chúng ta. Khung định hướng này 
cũng giúp các cư dân và doanh nghiệp của chúng ta trở lại mạnh 
mẽ hơn sau những ảnh hưởng khủng khiếp của đại dịch này.

Phù hợp với khung định hướng, ngân sách này đề ra một nền 
móng mới dựa trên bình đẳng sắc tộc, công lý xã hội và môi trường, 
phát triển bền vững và cơ hội kinh tế. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu 
tất cả những việc chúng tôi làm qua một định hướng trọng tâm 
được làm mới về sự minh bạch và không phân biệt đối xử - trọng 
tâm đưa cộng đồng tham gia và sẽ củng cố hơn nữa các hoạt động 
của chúng ta.

Chúng ta tiếp tục chú trọng tới trách nhiệm tài chánh, đồng thời 
ưu tiên các tài nguyên của chúng ta dựa trên phân tích dữ liệu và 
nhu cầu của cộng đồng. Mặc dù tiếp tục ưu tiên các giá trị cốt lõi về 
sự liêm chính, trách nhiệm phụng sự và cam kết dịch vụ trong các 
hoạt động của chúng tôi, chúng tôi cũng đang duyệt xét tất cả các 
chính sách và chương trình của chúng tôi để phá bỏ sự kỳ thị sắc 
tộc trong tổ chức và bảo đảm tất cả mọi cấp chương trình và dịch 
vụ của chính phủ đề lưu ý đến vấn đề bình đẳng. 

Ngân sách đề xuất của Quận San Diego được thiết kế để giúp cải 
thiện cuộc sống của tất cả cư dân San Diego, đặc biệt là những 
người dễ bị ảnh hưởng nhất.  Ngân sách năm nay sẽ tăng thêm 
7.3% hay gần $0.5 tỷ so với ngân sách năm ngoái thành hơn $7 tỷ 
trong Năm Tài Khóa 2021-22. 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi đã và vẫn luôn là phục vụ các cư 
dân Quận San Diego bằng cách hướng tới kết quả xuất sắc trong 
mọi việc mà chúng tôi làm. 

Tương lai rất hứa hẹn.  Cùng đồng tâm hiệp lực chúng ta sẽ trở 
nên vững mạnh, và cùng với cộng đồng và Hội Đồng của chúng ta, 
chúng ta sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những bài học rút ra trong 
năm 2020 và củng cố hơn nữa tầm nhìn của chúng ta về một Quận 
cải thiện sức khỏe người dân, bảo đảm môi trường sống an toàn và 
phát triển thịnh vượng trên tinh thần bình đẳng. 
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Helen N. Robbins-Meyer
Trưởng Ban Hành Chánh
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Sự bình đẳng & 
Không kỳ thị 
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vững 

Công lý sắc tộc, 
Xã hội & Môi 

trường 
Sự minh bạch Dựa trên kết 

quả  

Các Giá Trị của Chúng Tôi 
Nền tảng cho tất cả các chương trình và dịch vụ của Quận  
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Hội Đồng Điều Hành 
về Sự Đa Dạng & 
Không Kỳ Thị 
Ban lãnh đạo điều hành 
với thành phần đa dạng 
thiết lập một nền văn hóa 
luôn ưu tiên sự đa dạng 
và không kỳ thị đối với 
các nhà lãnh đạo trong 
toàn tổ chức bằng cách 
định hướng chiến lược 
của Quận về thành phần 
đa dạng và không kỳ thị. 

Ban phụ trách Sự 
bình đẳng, Thành 
phần đa dạng & 
Không kỳ thị
Đưa EDI vào trong nền văn 
hóa của Quận và trở thành 
nguồn hỗ trợ nội bộ, đặc biệt 
là trong các lãnh vực: 
	� Tuyển dụng 
	� Thuê mướn nhân công 
	� Phát triển nghiệp vụ/

Thăng tiếng nghề nghiệp 

Văn Phòng Đạo Đức & Chấp Hành 
Nhiệm vụ của sở là khuyến khích một nền 
văn hóa liêm chính, thực thi bản Quy Tắc 
Đạo Đức, khuyến khích ứng xử hợp đạo 
đức và chấp hành quy định thông qua các 
chính sách, chương trình và hoạt động 
huấn luyện được thiết lập, đồng thời xem 
xét các khiếu nại về phân biệt đối xử, gian 
lận, lãng phí, và lạm dụng.

Các Nhóm Nguồn Trợ Giúp Nhân Viên (ERGs)
Quận San Diego có mười Nhóm Nguồn Trợ Giúp Nhân 
Viên đang phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy cam kết của chúng tôi về 
thành phần đa dạng và tạo một nơi làm việc phát triển 
bền vững và không kỳ thị.  Các nhóm ERG cung cấp 
các hoạt động phát triển nghiệp vụ và giao lưu kết 
nối cho nhân viên, hỗ trợ các hoạt động tiên khởi của 
Quận, và khuyến khích nhận thức văn hóa. 

Văn Phòng Bình 
Đẳng & Công Lý  
Sắc Tộc
Cam kết khuyến khích 
cộng đồng tham gia 
cùng tạo nên sự thay 
đổi mang tính cải tổ, 
bền vững, quy củ và có 
hệ thống trong chính 
quyền Quận San Diego. 

Ủy Ban Quan Hệ Con 
Người 
Ủy ban 31 thành viên được 
thành lập để khuyến khích 
các mối quan hệ con người 
tốt đẹp, sự tôn trọng và liêm 
chính của mỗi người dân 
trong Quận San Diego. 

Mô hình Hợp tác về Thành phần đa dạng & Không kỳ thị 
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Phân Bổ Dân Số của Quận San Diego theo Sắc Tộc, Chủng Tộc, và Tuổi
Tổng Dân Số 2019 3.340.312

	� SANDAG dự kiến dân số của San Diego sẽ tiếp tục tăng trưởng về thành phần đa dạng cho đến năm 2035, ước tính:  
36.3 % Người da trắng, 41.4% Người gốc sắc tộc nói tiếng Tây Ban Nha, 13.9% Người Á châu và Người đảo Thái Bình 
Dương, 4% Người Mỹ gốc Phi Châu và 4% tất cả các nhóm sắc tộc khác, trong đó bao gồm cả Thổ dân Châu Mỹ da đỏ.

	� Quận San Diego có số lượng khu bảo tồn thổ dân châu Mỹ da đỏ lớn nhất so với bất kỳ Quận nào ở Hoa Kỳ – 18

Thu Nhập 
Hộ Gia Đình 
Trung Bình

2017 2018 2019
$70,588 $74,855 $78,980

Quận San Diego

DỮ LIỆU  
KHU VỰC

Lực 
Lượng 
Lao Động 
Dân Sự 2019

1,590,600
2020

1,538,400

Tỷ Lệ Thất Nghiệp

Dân Số
2018 3,337,456
2019 3,340,312
2020 3,343,355

Mức 
Giá Nhà 

Trung 
Bình

Các Căn Nhà Dành Cho Một Hộ Gia Đình

Tháng Một
2019

$615,000

Tháng Một
2020

$670,000

Tháng Một
2021

$744,000

Các Căn Nhà Liền Kề
$415,000 $435,000 $485,000

2019 2020 2021
3.2% 9.2% 7.2%  

18  
Các Thành Phố 

Trực Thuộc

Người da trắng Người gốc sắc 
tộc nói tiếng Tây 

Ban Nha

Người Á Châu và 
Người đảo Thái 

Bình Dương

Người da đen Khác Thổ Dân Châu 
Mỹ Da Đỏ

� Dưới 18 tuổi        � 18-64 tuổi         � 65 tuổi trở lên
Nguồn: Dữ Liệu Ước Tính về Nhân Khẩu và Kinh Tế Xã Hội 2019 của Hiệp Hội các Chính Quyền San Diego tính đến tháng Ba, 2021
phản ánh dữ liệu mới nhất hiệu có.



Bản Tóm Tắt Chi Tiết về Kế Hoạch Hoạt Động 2021-22

$7.03 TỶ
+7.3%

TOÀN THỂ CHÍNH QUYỀN
$1.5 TỶ

(+12.1%)

Y TẾ & DỊCH VỤ NHÂN SINH
$2.7 TỶ
(+8.3%)

AN TOÀN CÔNG CỘNG
$2.2 TỶ
(+7.2%)

SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG
$0.6 TỶ*
(+7.2%)

Ngân Sách Đề Xuất 2021-22

Ước tính tổng cộng $7.03 tỷ trong Ngân Sách Đề Xuất cho Năm Tài Khóa 2021-22. Đây là mức tăng $480.2 triệu 
hoặc 7.3% so với Ngân Sách Đã Thông Qua cho Năm Tài Khóa 2020-21.

* Ngân Sách Đề Xuất không bao gồm Cơ Quan Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí (APCD). Bắt đầu có hiệu lực ngày 1 
tháng Ba, 2021, APCD chuyển đổi từ Nhóm Quản Lý Sử Dụng Đất & Môi Trường (LUEG) sang cơ quan độc lập, loại 
bỏ các khoản tiền cho nhân công và các khoản đã lập ngân sách ra khỏi LUEG mà không có ảnh hưởng đến việc 
cung cấp dịch vụ.

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget
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Tổng Số Nhân Viên Theo Nhóm/Cơ Quan 18,450.25 (+2.8%) 

Y TẾ & DỊCH VỤ 
NHÂN SINH

7,083.5 
(+4.6%)

AN TOÀN  
CÔNG CỘNG

7,743.0 
(+3.7%)

TÀI CHÁNH & CHÍNH 
QUYỀN NÓI CHUNG 

1,775.5
(+1.2%)

1,848.25* 
(+3.1%)

SỬ DỤNG ĐẤT & 
MÔI TRƯỜNG 

Sơ đồ này nêu bật một vài số liệu tăng nhân sự phản ánh cam kết của Quận đối với vấn đề cải tổ hệ thống pháp lý, dành 
thêm nhân viên cho hoạt động chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần cho những người bị giam giữ, cũng như hỗ trợ tái 
hòa nhập xã hội. Các hoạt động bổ sung nhân sự khác chú trọng đến việc giúp đỡ những người dễ bị ảnh hưởng, cũng 
như các dịch vụ cải tiến cộng đồng của chúng ta, chẳng hạn như các thư viện, công viên và đường xá.
* Ngân Sách Đề Xuất không bao gồm Cơ Quan Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí (APCD). Bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng Ba, 2021, APCD 
chuyển đổi từ Nhóm Quản Lý Sử Dụng Đất & Môi Trường (LUEG) sang cơ quan độc lập, loại bỏ các khoản tiền cho nhân công và các 
khoản đã lập ngân sách ra khỏi LUEG mà không có ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ.

BAN 

NĂM TÀI 
KHÓA  

2020-21

NĂM TÀI 
KHÓA  

2021-22
Tăng  

Nhân Viên
Luật Sư Quận 991 1,006 15

Cảnh Sát Trưởng - Có Tuyên Thệ 2,646 2,740 94
Cảnh Sát Trưởng - Không Qua Tuyên Thệ 

/ Chuyên Nghiệp
1,735 1,896 161

Chuyên Gia Khám Nghiệm Y Khoa 57 60 3
Quản Chế 1,007 1,009 2

Luật Sư Công 414 442 28
Dịch Vụ Tự Túc 2,529 2,629 100

Dịch Vụ Người Cao Niên & Độc Lập 449 492 43
Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi 1,006.50 1,092.50 86

Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em 1,492 1,530 38
Dịch Vụ Y Tế Công Cộng 709 729 20

Thư Viện Quận 284.50 286.50 2
Sức Khỏe và Chất Lượng Môi Trường 309 312.75 3.75

Công Viên và Giải Trí 235 248 13
Dịch Vụ Kế Hoạch và Phát Triển 232 237 5

Công Trình Công Cộng 540 570 30

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget
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GIÚP MANG LẠI CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO 
CÁC TRẺ EM & GIA ĐÌNH
Tổng cộng $613.2 triệu sẽ được dành cho nhu cầu tăng 
về tình trạng hội đủ điều kiện và các dịch vụ tự túc. 
Nhân sự sẽ tăng khoảng 166 vị trí đối vớicác dịch vụ 
bảo vệ an toàn, Các Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn, Các 
Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia và Các Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ 
Em. Phúc lợi cũng bao gồm Văn Phòng Sự Vụ Di Dân và 
Người Tị Nạn mới của Quận.

SỨC KHỎE HÀNH VI
Tổng ngân sách $812.7 triệu sẽ giúp những người gặp các 
vấn đề về sức khỏe tâm thần và nghiện rượu/ma túy bằng 
cách tái định hướng các chương trình cũng như các dịch vụ, 
trong đó bao gồm giảm tỷ lệ nhân viên/thân chủ và tăng mức 
độ tiếp cận lưu động. Nguồn ngân quỹ cũng dành để cải tiến 
các dịch vụ giúp ổn định sau khi gặp khủng hoảng và bảo 
đảm các thân chủ có vấn đề về sức khỏe hành vi được sắp 
xếp cấp độ chăm sóc điều trị thích hợp để giảm việc sử dụng 
phòng cấp cứu.

Các Ưu Tiên Chi Dùng

AN TOÀN CÔNG CỘNG  & CẢI TỔ HỆ THỐNG TƯ PHÁP
Trong khuôn khổ cải tổ hệ thống tòa án tư pháp vị thành 
niên, $75 triệu sẽ dành cho giai đoạn 2 của Youth Transition 
Campus. Hơn 141 vị trí Cảnh Sát Trưởng mới sẽ được thêm 
vào trong các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần mở rộng 
cho những người hiện đang bị giam giữ và Các Đội Tiếp Ứng 
Khủng Hoảng Lưu Động sẽ nhận được $10 triệu để triển 
khai hoạt động trên toàn quận. Nhóm cung cấp một phương 
án thay thế cho việc điều vận nhân viên thi hành luật khi có 
người gặp khủng hoảng về sức khỏe hành vi hoặc nghiện 
rượu/ma túy. Nguồn ngân quỹ cũng sẽ yểm trợ cho One Safe 
Place: The North County Family Justice Center, là cơ sở chăm 
sóc được tập trung dành cho những người từng là nạn nhân 
bị tổn thương tinh thần và gia đình của họ.

GIA CƯ DỄ TIẾP CẬN & HỢP TÚI TIỀN
Tiếp tục sử dụng nguồn ngân quỹ phân bổ của liên 
bang là $107 triệu để đài thọ nguồn trợ cấp tiền thuê 
nhà thông qua Chương Trình Trợ Cấp Thuê Nhà Khẩn 
Cấp. Chương trình Yểm Trợ về Gia Cư CalWORKs sẽ có 
mức tăng $0.4 triệu. Thêm $0.5 triệu nữa sẽ được dành 
để thiết lập chiến lược gia cư khu vực nhằm cải thiện 
nguồn cung nhà ở và mức giá hợp túi tiền. 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG
Ngân sách gồm có cung cấp ngân quỹ để lập Kế Hoạch 
Hành Động Vì Khí Hậu nhằm giảm tình trạng phát 
thải khí nhà kính (GHG) và rác thải, hơn $41.2 triệu 
để bảo vệ các hệ thống dẫn thủy và đường ống dọc 
theo bờ duyên hải của Quận, và $11.8 triệu để thêm ít 
nhất  500 mẫu đất vào phần không gian ngoài trời của 
khu vực. Ngân sách cũng đề nghị dành $0.5 triệu để 
mở rộng Yếu Tố Công Lý Môi Trường trong Kế Hoạch 
Tổng Quát của Quận nhằm giảm mức độ tiếp xúc với 
ô nhiễm đồng thời khuyến khích bảo vệ an toàn môi 
trường ở những cộng đồng không được phục vụ đầy đủ. 

VÔ GIA CƯ
Để giải quyết tình trạng vô gia cư, nguồn ngân quỹ sẽ cho 
phép thành lập Sở Các Giải Pháp cho Người Vô Gia Cư và các 
Cộng Đồng Bình Đẳng. Mức tăng $2.5 triệu sẽ tăng nguồn trợ 
cấp gia cư cũng như dịch vụ trông nom chăm sóc cho thanh 
thiếu niên, cựu chiến binh, và những người có nhu cầu cần trợ 
giúp rất cao do gặp vấn đề về sức khỏe thể chất và hành vi, và 
Hội Đồng Giám Sát Viên đã thiết lập một khung thực hiện cho 
ngân quỹ theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, với 85 
triệu hiện được dành cho các dịch vụ hỗ trợ những người vô 
gia cư.

ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19 & PHỤC HỒI 
KINH TẾ
$226.9 triệu dành để ứng phó với đại dịch COVID-19, với 
trọng tâm là bình đẳng về sức khỏe, tiếp cận các thành phần 
đa dạng, trong đó bao gồm chương trình Xét Nghiệm, Truy 
Vết, Điều Trị (T3) để tiếp tục các hoạt động truy vết và chích 
ngừa, và chương trình Great Plates Delivered để cung cấp 
bữa ăn cho những người cao niên có nguy cơ. Quận dự kiến 
phân bổ $650 triệu ngân quỹ trong Đạo Luật Kế Hoạch Giải 
Cứu Người Mỹ chú trọng đến phục hồi kinh tế. Nguồn ngân 
quỹ sẽ cung cấp các dịch vụ người cao niên và thanh thiếu 
niên, ngân quỹ cứu trợ cho tiểu thương nghiệp, miễn trừ lệ 
phí giấy phép cho ngành tổ chức sự kiện, mở rộng tiếp cận 
dịch vụ băng tần rộng, cơ sở hạ tầng, trợ cấp giữ trẻ, trợ cấp 
thực phẩm, và các dịch vụ sức khỏe tâm thần.

CẢI TIẾN HẠ TẦNG
Ngân sách đề xuất tiếp tục chú trọng tới các dự án hạ 
tầng với mức tăng $149.8 triệu hay 115.5% trong năm 
ngoái cho tổng cộng là $279.6 triệu.

Các dự án bao gồm:
	� $75 triệu cho Youth Transition Center
	� $18 triệu cho East Otay Mesa Fire Station
	� $21 triệu cho Casa De Oro Library
	� $11 triệu cho Tijuana River Valley Smuggler’s Gulch Basin
	� $10 triệu cho Nhà Tạm Trú cho Thú Vật 
	� $9 triệu cho Các Đường Mòn 
	� $65 triệu cho các Công Viên 
	� $20 triệu cho hoạt động Bảo Trì 

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget
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Chi Tiết về Cải Tổ Hệ Thống Tư Pháp và An Toàn Công Cộng

Các nguồn lực được bổ sung thêm vào Sở Cảnh Sát Trưởng nhằm mở rộng việc chăm sóc chữa 
trị và tăng cường tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần trên toàn hệ thống nhà tù và khai 
trương ba căn nhà cũng như các cơ sở y tế chuyên dụng tại Cơ Sở Giam Giữ Rock Mountain. 
Các hành động này tiếp tục cho thấy sở đang trong hành trình đạt được chứng nhận của Ủy 
Ban Quốc Gia về Chăm Sóc Sức Khỏe cho tù nhân bằng cách thêm số lượng nhân viên y tế và 
sức khỏe tâm thần đang rất cần đến vào hệ thống nhà giam. Việc thêm số giường và nhân viên 
y tế cũng giúp hệ thống nhà giam tuân thủ các yêu cầu về công suất phục vụ của Hội Đồng 
Cải Huấn Tiểu Bang và Cộng Đồng, và giúp sở có thể thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo 
dưỡng thiết yếu tại các trại giam lớn nhằm hỗ trợ hoạt động an toàn cho các tù nhân và cho 
nhân viên.

Ngoài ra, sẽ có các dịch vụ thăm viếng qua điện thoại và video miễn phí tại tất cả bảy trại giam 
của quận bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2021. Các khoản đầu tư này hỗ trợ mục tiêu giúp các 
cá nhân tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả hơn, qua đó giúp cải thiện sức khỏe công cộng nói 
chung, và giảm tình trạng tái phạm.

Việc hoàn thành Youth Transition Campus mới sẽ giúp Sở Quản Chế ngừng áp dụng mô hình 
phạt cải huấn truyền thống với hình thức và hoạt động giống như một trại giam thành một 
nơi áp dụng mô hình phát triển thanh thiếu niên theo hướng tích cực, dựa trên trải nghiệm 
tổn thương, và cho thấy có thể giúp các thanh thiếu niên đạt kết quả tốt hơn. Khu mới thay 
thế cơ sở đã hơn 50 năm tuổi. Giai Đoạn I sẽ, và Giai Đoạn II đề xuất, áp dụng các phương thức 
tốt nhất trên toàn quốc do Trung Tâm Cải Tổ Hệ Thống Tư Pháp Vị Thành Niên của Trường Đại 
Học Georgetown University và Hội Đồng Các Quản Trị Viên Tư Pháp Vị Thành Niên đề xuất. 
Giai Đoạn I của khu trại sẽ được hoàn tất trong năm nay với các khu nhà 12 giường, cơ sở vật 
chất cho hoạt động huấn nghệ và học độc lập, các khu vực giải trí trong nhà và ngoài trời, khu 
sảnh dành cho gia đình thăm viếng, phòng ăn, và nhiều không gian mở hơn trong môi trường 
tự nhiên nhằm giúp các thanh thiếu niên phát triển khỏe mạnh về thể chất và tâm thần, cai 
nghiện hoặc cải huấn, và đạt kết quả tốt hơn. Khu này cũng sẽ có một trung tâm hành chánh 
cập nhật, cho phép nhân viên Ban Cải Huấn cộng tác chặt chẽ với thanh thiếu niên mà họ 
phục vụ. Sẽ cung cấp các dịch vụ thăm viếng qua điện thoại và video miễn phí tại tất cả các cơ 
sở giam giữ Quản Chế bắt đầu từ ngày 1 tháng Bảy, 2021. Càng tiếp xúc nhiều với những người 
lớn luôn quan tâm, thì các thanh thiếu niên càng có nhiều cơ hội đạt được kết quả tốt đẹp hơn.

Việc khai trương Trung Tâm Tư Pháp Gia Đình Quận Phía Bắc của Tổng Chưởng Lý “One Safe 
Place” sẽ là một nơi duy nhất, nơi những người từng là nạn nhân bị tổn thương tinh thần và 
gia đình của họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc can thiệp khủng hoảng cấp tính, bảo vệ 
quyền lợi, tư vấn, các dịch vụ pháp lý, giữ trẻ, kết nối với trung tâm tạm trú và nơi ở, và các phúc 
lợi dịch vụ xã hội – tất cả đều dưới một mái nhà. One Safe Place sẽ cách mạng hóa các dịch vụ 
trợ giúp nạn nhân ở Quận San Diego bởi vì lần đầu tiên, Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Lợi Trẻ Em 
có chứng nhận quốc gia sẽ ở trong cùng một mái nhà như là cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe nổi tiếng toàn quốc, cùng với cơ quan thi hành luật pháp và các dịch vụ trợ giúp nạn 
nhân thông thường khác. Điều này là quan trọng vì nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ em bị 
ngược đãi dễ có khả năng gặp các hậu quả bất lợi sau này trong cuộc sống hơn.

Việc tăng số vị trí tại Văn Phòng Luật Sư Quận cũng sẽ mở rộng các quyền của người lao động 
trong khuôn khổ Hoạt Động Tiên Khởi về Công Lý Tại Nơi Làm Việc, trong đó bao gồm truy tố 
các vụ việc phạm tội ăn cắp lương và ngăn chặn nạn buôn lậu người lao động. Ngân sách gồm 
có bốn nhân viên để hỗ trợ nỗ lực này, trong đó bao gồm chuyên gia bảo vệ quyền lợi nạn nhân 
và chuyên gia phân tích tội phạm. Các vị trí bổ sung cũng sẽ yểm trợ Hoạt Động Tiên Khởi Uốn 

Nắn Trước Khi Khiếu Kiện Ra Tòa Án Vị Thành Niên nhằm giúp những thanh thiếu niên phạm tội tiểu hình và một số người phạm tội 
đại hình tránh liên lụy đến hệ thống tư pháp và kết nối họ với các dịch vụ cũng như các chương trình trợ giúp mà họ cần đến. Các vị 
trí bổ sung tại Văn Phòng Luật Sư Quận sẽ yểm trợ cho Ban Cải Tổ Quốc Phòng và thiết lập một đội ngũ nhân viên đánh giá nhằm 
bảo đảm nhận diện sớm cũng như xử lý kịp thời các nhóm dân số liên quan đến hệ thống tư pháp và cần điều trị sức khỏe hành vi.

Các luật sư Công Tố Viên bổ sung được yêu cầu để cung cấp dịch vụ trợ giúp về kết án cho các thân chủ muốn xóa hồ sơ của mình 
thông qua một chương trình gọi là Fresh Start, và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các di dân và người tị nạn. Tất cả các chương 
trình này sẽ chú trọng tới một số nhóm dân số dễ tổn thương nhất của quận để giúp tiếp cận các chương trình và dịch vụ trợ giúp.

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget
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Vượt qua Đại Dịch và Hơn Thế Nữa trong Lĩnh Vực Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh 

Mặc dù đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn chưa kết thúc, các dấu hiệu tiến triển là 
bằng chứng cho thấy nguy cơ đe dọa tới sức khỏe và nền kinh tế của khu vực 
đang được đẩy lùi. Cộng đồng của chúng ta rất vững mạnh, tuy nhiên chúng ta 
vẫn cần phải bảo đảm rằng tất cả các cư dân Quận đều có được những hình thức 
trợ giúp về sức khỏe và tự túc mà họ cần để sống tốt một cách bình đẳng, và 
sống cuộc đời lành mạnh, an toàn, và thịnh vượng.

Sự bình đẳng sẽ là trọng tâm của hoạt động ứng phó của Quận đối với COVID-19. 
Trong vấn đề chích ngừa, chúng tôi sẽ chú trọng đến các trẻ em còn ngần ngại 
chích ngừa, không được phục vụ đầy đủ khi đến lúc các em hội đủ điều kiện, và 
có khả năng là các liều đệm. Chúng tôi cũng sẽ phân bổ nguồn ngân quỹ theo 
Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế. Ngân khoản này sẽ 
cung cấp các dịch vụ người cao niên và thanh thiếu niên, quỹ cứu trợ tiểu thương 
nghiệp, các khoản phụ cấp giữ trẻ và các dịch vụ sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, 
chúng tôi sẽ sử dụng nguồn ngân quỹ phân bổ của liên bang trị giá $107 triệu để 
đài thọ nguồn trợ cấp tiền thuê nhà thông qua Chương Trình Trợ Cấp Thuê Nhà 
Khẩn Cấp. Đồng thời, chúng tôi sẽ hoạch định cho tương lai, với kế hoạch đầu tư 
cho một khoản ngân quỹ phân bổ của liên bang dự kiến là $123 triệu về các Dịch 
vụ Sức Khỏe Cộng Đồng nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các dịch vụ sức 
khỏe cộng đồng mới phát sinh.

Trọng tâm về bình đẳng không dừng lại trong thời gian đại dịch COVID-19. Tổ 
chức của chúng tôi đang thiết lập một chiến lược giải quyết các yếu tố phức tạp 
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự bình đẳng, trong đó bao gồm cơ hội học tập, gia 
cư, các lựa chọn về phương tiện đi lại, và an toàn trong khu phố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhóm dân số khó tiếp cận nhất và dễ bị tổn 
thương nhất để bảo đảm rằng tất cả các trẻ em và gia đình đều có thể tiếp cận 
các dịch vụ và thông tin để quản lý tốt hơn hoàn cảnh khó khăn của mình. Hoạt 
động tiếp cận mở rộng sẽ thúc đẩy tình trạng có sẵn của các dịch vụ nhu cầu 
thiết yếu, trong đó bao gồm các chương trình CalFresh và Medi-Cal nhằm giảm 
tình trạng thiếu hụt thực phẩm, đồng thời giúp các cư dân dễ tổn thương nhất 
của chúng ta đáp ứng được các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của họ. Chúng 
tôi sẽ hỗ trợ các vị cao niên thông qua các chương trình như chương trình Great 
Plates Delivered để cung cấp các bữa ăn cho những vị cao niên có nguy cơ.

Quận sẽ tăng cường các dịch vụ và chương trình, đồng thời làm việc với các đối 
tác và các bên hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề liên quan lẫn nhau về vô gia 
cư, hòa nhập về kinh tế, và tư pháp hình sự. Chúng tôi sẽ mở rộng tình trạng có 
sẵn nguồn gia cư và các nguồn trợ giúp liên quan cho những người đang ở trong 
hoàn cảnh vô gia cư hoặc có nguy cơ trở thành người vô gia cư, thông qua việc 
thành lập Ban Các Giải Pháp cho Người Vô Gia Cư và các Cộng Đồng Bình Đẳng. 
Ban này sẽ hoạt động trên toàn khu vực, phục vụ người dân trong các khu vực 
không trực thuộc và hợp tác với 18 thành phố cũng như các cơ quan địa phương 
khác. Quận cũng sẽ dành thêm các nguồn lực khác, chẳng hạn như các nhóm 
đa năng, hỗ trợ, quản lý hồ sơ và tiếp cận cho Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi của 
Người Khuyết Tật và Gia Cư. Quận đang tái định hướng việc cung cấp các chương 
trình sức khỏe hành vi nhằm cải thiện kết quả qua việc giảm tỷ lệ nhân viên-thân 
chủ, tăng các dịch vụ cung cấp cho các thân chủ ngại tham gia các môi trường 
truyền thống, thêm các bộ phận trợ giúp bình ổn sau khủng hoảng và điều vận các Đội Tiếp Ứng Khủng Hoảng 
Lưu Động Trên Toàn Quận.

Chúng tôi rất quyết tâm giải quyết nạn kỳ thị sắc tộc dưới hình thức khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Các nỗ lực 
giữa các ban sẽ rất quan trọng trong năm tới trở đi, đặc biệt là những nỗ lực ủng hộ công lý môi trường, phát triển 
bền vững, thích ứng khí hậu, giao thông khu vực và hệ thống lương thực. Chúng tôi sẽ xác định cách thức tăng 
cường vai trò của các tổ chức tư vấn để đưa vào quan điểm cộng đồng sâu rộng hơn. Sự hợp tác và điều phối sẽ 
được tăng cường trên toàn khu vực nhằm bảo đảm các cá nhân và gia đình có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, thực phẩm và gia cư an toàn và hợp túi tiền.

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget
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Thông Tin Chi Tiết về Sử Dụng Đất và Trách Nhiệm Bảo Vệ Môi Trường

Với việc biến đổi khí hậu hiện đã ảnh hưởng tới các cộng đồng của chúng ta, cần phải thực 
hiện các bước mạnh rạn nhằm giảm lượng khí nhà kính và bảo vệ các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của chúng ta. Quy trình cập nhật kế hoạch hành động vì khí hậu quả Quận (CAP) 
hiện đã diễn ra và có những cách thức cụ thể mà các cơ sở của quận cũng như cộng đồng 
không trực thuộc sẽ giảm lượng khí nhà kính để đạt và vượt các yêu cầu bắt buộc của tiểu 
bang. Quận cũng sẽ dẫn dắt việc thiết lập một mô hình định hướng cho khu vực của chúng 
ta hướng đến mục tiêu không có khí thải các-bon. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với 
các đối tác cộng đồng, các bên hữu quan, các cơ quan và cư dân trong các nỗ lực này bằng 
cách tổ chức các hội thảo và các buổi họp để tạo điều kiện cho các buổi thảo luận có trọng 
tâm về các đề tài như giao thông/môi trường xây dựng, nông nghiệp, bảo tồn, năng lượng/
nước/rác thải, bình đẳng và công lý môi trường.

CAP là dựa trên những nỗ lực khác của Quận thông qua các hành động chú trọng đến thực 
hiện, giúp tiếp cận dễ dàng hơn các lối sống lành mạnh, khuyến khích vận động thể chất, 
bảo vệ không gian ngoài trời, giảm rác thải, cải thiện chất lượng không khí, tăng sức bền của 
cộng đồng, bảo vệ nền nông nghiệp, và giảm chi phí nước và năng lượng.

Ngân quỹ trong ngân sách này gồm có nhiều cách thức mà chúng tôi áp dụng để đạt được 
mục tiêu khu vực phát triển bền vững, trong đó bao gồm cả hoàn thiện hóa bản CAP mới, 
trồng 3,500 cây, lắp đặt thêm các trạm sạc điện cho xe điện, mua hàng trăm mẫu đất cho 
không gian ngoài trời, tránh để rác thải vào bãi chôn rác, hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, 
xây dựng xanh và nguồn điện từ năng lượng mặt trời, và thiết lập các phương thức tốt nhất 
về bảo tồn và làm nông trại theo hướng bảo vệ môi trường.

Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục công chúng về những việc họ có thể làm để đóng góp cho 
một tương lai xanh hơn thông qua các chương trình công viên sinh học, văn hóa, và trình bày 
lịch sử, và chia sẻ những việc chúng tôi có thể làm để bảo vệ và duy trì không gian ngoài trời 
thuộc sở hữu của Quận để nhằm bảo vệ các tài nguyên sinh học và văn hóa nhạy cảm. Các 
nỗ lực này sẽ cùng góp phần giảm mức phát thải khí các-bon của khu vực chúng ta, đồng 
thời giúp khu vực phát triển thịnh vượng lâu dài cho các thế hệ cư dân San Diego.

Các chương trình của Quận bảo vệ và khuyến khích các nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
nông nghiệp, các môi trường sống đa dạng và các loài sinh vật nhạy cảm. Trọng tâm chiến 
lược của chúng tôi về cải thiện chất lượng môi trường khiến việc tài trợ cho mục tiêu phát 
triển bền vững và ngăn ngừa ô nhiễm là ưu tiên hàng đầu.

Quận cũng đầu tư vào việc bảo vệ các bãi biển, sông suối, và các hệ thống dẫn thủy của khu 
vực chúng ta thông qua kỹ thuật kiểm tra chất lượng nước tân tiến, và ngăn ngừa ô nhiễm 
tránh để xâm nhập vào các đường ống thoát nước mưa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các 
giải pháp hữu hình trong khuôn khổ nhóm đặc trách quốc tế chuyên giải quyết vấn đề 
khủng hoảng chất lượng nước này ở Tijuana River Valley bằng cách ngăn chặn các luồng 
nước thải từ Mexico xâm nhập vào Hoa Kỳ.

Ngân sách này đầu tư cho việc bảo vệ ngành nông nghiệp trị giá $1.8 tỷ của chúng ta thông 
qua các chương trình thanh tra quan trọng, nhằm nhận diện và loại bỏ các loài động vật gây 
hại xâm nhập trong các lô hàng vận chuyển thực phẩm tới các vườn ươm, các bưu kiện gửi 
qua thư bưu điện và trên đất tư nhân, sẽ gây hại cho nông nghiệp, kinh tế và môi trường.

Việc sử dụng đất và các chương trình môi trường của chúng ta tập trung cung cấp các 
chương trình hội nhập hơn cho cộng đồng, dựa trên thông tin đã được kiểm chứng bằng kết quả thu được từ các đánh giá kỹ 
lưỡng và sự tham gia của cộng đồng. Từ các lựa chọn ngôn ngữ học tập cho đến chuyển ngữ các tài liệu chương trình quan 
trọng và huấn luyện nhân viên về vấn đề bình đẳng, thành phần đa dạng và hòa nhập, LUEG chú trọng đến thành phần đa 
dạng của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Trong đó bao gồm thiết lập một hệ thống luật môi trường trong Kế Hoạch Tổng 
Quát của Quận nhằm bảo đảm các quyết định về sử dụng đất được đưa ra có lưu ý đến việc khắc phục những thiếu hụt trong 
các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và các hạn chế môi trường một cách bất hợp lý.

Chúng tôi cũng sẽ đánh giá nhu cầu của các cộng đồng yếu đuối nhất của chúng ta nhằm bảo đảm họ không bị ảnh hưởng 
bất lợi do các cơ sở xử lý rác độc hại trái phép, tiếp cận nguồn thực phẩm tươi ở địa phương thông qua các kênh Nông Nghiệp 
Được Cộng Đồng Hỗ Trợ, đồng thời cung cấp các tài liệu thư viện bằng nhiều ngôn ngữ sử dụng trên khắp San Diego.

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  www.sandiegocounty.gov/openbudget



Bản Tóm Tắt Chi Tiết về Kế Hoạch Hoạt Động 2021-22

QUẬN SAN DIEGO

Các Ngày Quan Trọng liên quan đến Ngân Sách

Để xem bản kế hoạch hoạt động đầy đủ, truy cập trang mạng:  
www.sandiegocounty.gov/openbudget

So Sánh Ngân Sách Hai Năm cho Một Số Chương Trình
Năm Tài Khóa 2021-22

Behavioral Health Services

Sheriff Non-Detention

Eligibility/Self-Su�ciency Services
Child Welfare/Child Support

Capital

Public Works/Roads

Public Health Services

Sheriff Detention

District Attorney
County Technology O�ce

Sheriff TRIỆUedical Services

Public Defender
Adult Reintegration & Community 

Supervision Services
Seniors

Housing
Assessor/Recorder/County Clerk

Youth Development & Community 
Support Services

Parks and Recreation
County Library

Environmental Health and Quality

San Diego County Fire

Planning and Development Services

Registrar of Voters

 Treasurer-Tax Collector

Board of Supervisors

Animal Services

Chief Administrative O�ce

O�ce of Emergency Services

$0.0TRIỆU         $100.0TRIỆU      $200.0TRIỆU     $300.0TRIỆU     $400.0TRIỆU     $500.0TRIỆU     $600.0TRIỆU     $700.0TRIỆU     $800.0TRIỆU     $900.0TRIỆU

$812.7 TRIỆU

$630.7 TRIỆU

$613.2 TRIỆU

$463.1 TRIỆU

$387.6 TRIỆU

$354.1 TRIỆU

$317.9 TRIỆU

                                  

$233.8 TRIỆU

$230.4 TRIỆU
$113.9 TRIỆU

$105.5 TRIỆU

$105.0 TRIỆU

$94.3 TRIỆU

$88.7 TRIỆU

$78.8 TRIỆU

$61.3 TRIỆU

$60.6 TRIỆU
$57.6 TRIỆU

$55.1 TRIỆU

$52.3 TRIỆU

$49.6 TRIỆU

$29.5 TRIỆU

$12.9 TRIỆU

$9.6 TRIỆU

$8.4 triệu

$7.9 triệu

$23.7 triệu

6 tháng 
Năm

Kế Hoạch Hoạt 
Động Đề Xuất của 
CAO được Công Bố

26-27 tháng 
Năm

Các Buổi Trình Bày Đề 
Xuất Kế Hoạch Hoạt 

Động Đề Xuất của CAO

14 tháng 
Sáu

Các Buổi Điều Trần Công 
Khai về Kế Hoạch Hoạt 
Động Đề Xuất Bắt Đầu

16 tháng 
Sáu

Buổi Điều Trần Công 
Cộng vào Buổi Tối về 
Kế Hoạch Hoạt Động 

Đề Xuất

29 tháng 
Sáu

Các Tranh Cãi và việc 
Phê Chuẩn Kế Hoạch 
Hoạt Động Đề Xuất 

Công chúng có thể xem các buổi họp của Hội Đồng Giám Sát trên kênh truyền hình cáp, trên mạng trực tuyến 
hoặc lắng nghe qua điện thoại. Các cá nhân cũng có thể nộp nhận xét cho Hội Đồng qua hình thức  

gửi nhận xét trực tuyến hoặc đề nghị phát biểu qua điện thoại video. 

Có các dịch vụ chuyển ngữ cho các diễn giả công cộng khi quý vị gửi yêu cầu cho Thư Ký Hội Đồng Giám Sát ít 
nhất 72 giờ trước buổi họp. Để tìm hiểu thêm thông tin về các buổi họp của Hội Đồng, truy cập trang mạng  

Thư Ký Hội Đồng Giám Sát hoặc gọi số 619-531-5434.

Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi

Cảnh Sát Trưởng Không Giam Giữ

Tiêu Chuẩn Điều Kiện/Các Dịch Vụ Tự Túc

Phúc Lợi Trẻ Em/Chu Cấp Nuôi Con

Hạ Tầng

Công Chánh/Đường Xá

Dịch Vụ Y Tế Công Cộng

Cảnh Sát Trưởng-Giam Giữ

Luật Sư Quận 

Văn Phòng Công Nghệ Quận

Cảnh Sát Trưởng-Các Dịch Vụ Y Tế

Luật Sư Công
Các Dịch Vụ Trợ Giúp Người Lớn Tái Hòa 

Nhập & Giám Sát Cộng Đồng
Người Cao Niên

Gia Cư
Thẩm Định Viên/Người Quản Lý Hồ Sơ/

Lục Sự Quận
Các Dịch Vụ Phát Triển Thanh Thiếu Niên 

& Yểm Trợ Cộng Đồng
Công Viên và Giải Trí

Thư Viện Quận

Sức Khỏe và Chất Lượng Môi Trường

Sở Cứu Hỏa Quận San Diego

Dịch Vụ Kế Hoạch và Phát Triển

Trưởng Phòng Bầu Cử

Thủ Quỹ-Nhân Viên Thuế Vụ

Hội Đồng Giám Sát

Dịch Vụ Động Vật

Văn Phòng Hành Chính

Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp

Behavioral Health Services

Sheriff Non-Detention

Eligibility/Self-Su�ciency Services
Child Welfare/Child Support

Capital

Public Works/Roads

Public Health Services

Sheriff Detention

District Attorney
County Technology O�ce

Sheriff TRIỆUedical Services

Public Defender
Adult Reintegration & Community 

Supervision Services
Seniors

Housing
Assessor/Recorder/County Clerk

Youth Development & Community 
Support Services

Parks and Recreation
County Library

Environmental Health and Quality

San Diego County Fire

Planning and Development Services

Registrar of Voters

 Treasurer-Tax Collector

Board of Supervisors

Animal Services

Chief Administrative O�ce

O�ce of Emergency Services

$0.0TRIỆU         $100.0TRIỆU      $200.0TRIỆU     $300.0TRIỆU     $400.0TRIỆU     $500.0TRIỆU     $600.0TRIỆU     $700.0TRIỆU     $800.0TRIỆU     $900.0TRIỆU

$812.7 TRIỆU

$630.7 TRIỆU

$613.2 TRIỆU

$463.1 TRIỆU

$387.6 TRIỆU

$354.1 TRIỆU

$317.9 TRIỆU

                                  

$233.8 TRIỆU

$230.4 TRIỆU
$113.9 TRIỆU

$105.5 TRIỆU

$105.0 TRIỆU

$94.3 TRIỆU

$88.7 TRIỆU

$78.8 TRIỆU

$61.3 TRIỆU

$60.6 TRIỆU
$57.6 TRIỆU

$55.1 TRIỆU

$52.3 TRIỆU

$49.6 TRIỆU

$29.5 TRIỆU

$12.9 TRIỆU

$9.6 TRIỆU

$8.4 triệu

$7.9 triệu

$23.7 triệu

�	2022 Được Đề Xuất       �	2021 Được Thông Qua


