SỞ SỨC KHỎE VÀ CHẤT LƯỢNG MÔI
TRƯỜNG
FY 2 0 2 1 - 2 0 2 2 VA N P H O N G C AO N G Â N S ÁC H Đ Ề XUẤT
Bảo vệ sức khỏe và chất lượng môi trường và tăng cường sức khỏe cộng đồng bằng cách
ngăn ngừa bệnh tật, thúc đẩy trách nhiệm với môi trường và khi cần thiết, thực thi luật
môi trường và sức khỏe cộng đồng.

NHÂN VIÊN: 312.75
309
+3,75
+1,2%

NGÂN SÁCH TÍNH : $55.0M
$55.0 triệu

FY 20-21
Khác biệt
Thay đổi

DUY TRÌ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI
TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA &
$2.2 triệu
DỊCH VỤ: 2.2M
$1.2 triệu để thu hơn 175 tấn rác thải nguy hại từ nhà
cư dân của khu vực chưa hợp nhất
$1 triệu để to xử lý hơn 470 chất thải rắn
kiểm tra tại 57 chất thải rắn được phép hoạt động
các cơ sở, trạm trung chuyển, các hoạt động tái chế
rác và rác thải làm phân compost và 51 bãi chôn lấp
hoặc khu thiêu hủy đã đóng cửa để đảm bảo sức
khỏe và an toàn cho cộng đồng xung quanh

SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU, ĐA
DẠNG, & ÒA NHẬP BÌNH: $0.5 triệu
Hiện đang hướng dẫn nhấn
mạnh tính đa dạng cộng
đồng mà chúng tôi phục vụ

Google Translate
on website
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

NGÂN SÁCH ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ
Ban Y tế Cộng đồng
$2.3 triệu, 4%
Chương trình
Kiểm soát
Vật trung gian
truyền bệnh
$13.3 triệu,
24%

Chất lượng
Nguồn nước
& Quỹ đất
$7.4 triệu, 14%

$ 55.7triệu
-$0.7
-1,2%

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN:
$1.5
triệu
$1.5M
Bảo vệ chất lượng nước ngầm bằng cách xem
xét khoảng. 600 sơ đồ thiết kế hệ thống tự
hoại và cấp 240 giấy phép xây dựng và phá hủy
giếng nước

BẢO VỆ VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG: $45.9 triệu
$1 triệu để tiến hành kiểm tra chất lượng nước
tại 45 bãi biển khu muỗi sinh sản
$14.2 triệu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm tra
hơn 15,000 cơ sở thực phẩm, 800 sự kiện tạm thời,
thực hiện 1,800 lượt điều tra khiếu nại và 700 lượt
điều tra về bệnh liên quan đến thực phẩm
$2.4 triệu để Ứng phó Sự cố Nguy hiểm
Nhóm (HIRT) để cung cấp phản ứng khẩn cấp
cho 400 vụ việc
$11.9 triệu để cấp phép 14,000 và đến kiểm tra hơn
7,500 cơ sở để đảm bảo các vật liệu nguy hiểm được
quản lý đúng cách và hỗ trợ tiếp cận $2.0 triệu để
kiểm tra hơn 4,000 địa điểm hồ bơi công cộng
$1.1 triệu để tiến hành hơn 460 lượt kiểm tra các cơ
sở có máy X-quang/có chất phóng xạ để đảm bảo an
toàn cho người dân, người lao động và môi trường

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GIÁ CẢ PHẢI
CHĂNG CHO NHÀ Ở$1.0M
$1.0triệu
$0.3 triệu để cấp phép và kiểm tra 156 khu đậu nhà
mobile home và 29 khu RV ở các khu vực chưa hợp
nhất để đảm bảo các điều kiện sống và an toàn
$0.4 triệu để cấp phép và kiểm tra 2,500 địa điểm
nhà ở, 77,000 căn hộ và khách sạn, và 30 cơ sở
giam giữ để đảm bảo nơi ở an toàn

Lương thực
và Nhà ờ…

Vật liệu
nguy hại
$14.8 triệu, 27%

$0.3 triệu Miễn giảm Lệ phí Bồn tự
hoại (Septic) cho Căn nhà phụ (ADU)

