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SỞ CÔNG CHÍNH

Sở Công chính giữ gìn, nâng cao và thúc đẩy chất lượng cuộc sống và an toàn
công cộng thông qua phát triển có trách nhiệm và duy trì cơ sở hạ tầng và dịch vụ

đáng tin cậy và bền vững tại khu vực chưa hợp nhất

FY 2021 - 2022 Ngân sách

520 FTEs
+30 FTEs

5.6%

FY 20-21
Khác biệt
Thay đổi

$324 triệu
+$31.5 triệu

9.7%

Giải quyết Vấn đề Khủng
hoảng Khí hậu:

$8 triệu$32 triệu

Nhân Viên: 570 Ngân sách tính trên Triệu đô: $355 triệu

$1 triệu để dọn dẹp khu
trại của người vô gia cư
tại hơn 80 địa điểms

Hỗ trợ các Cá nhân đang
ở tình trạng Vô gia cư: $1 triệu

Ngân sách đề nghị tính
trên Triệu đô: $355 triệu
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Sử dụng Vốn Chủ sở hữu, Đa
Dạng, & Hòa Nhập Bình đẳng

Đánh giá Nhu cầu của Cộng đồng cho các
quyết định dựa trên dịch vụ dựa trên dữ liệu

$0.1 triệu

Tài liệu tiếp cận phân loại rác thải được dịch
sang 5 thứ tiếng; chất lượng nước và thông
báo xây dựng bằng tiếng Tây Ban Nha

$120 triệu cho đường an toàn, 
tín hiệu giao thông mới, và phản
ứng bão cho 2.000 miles
$51 triệu để duy trì mặt đường
của quận chưa hợp nhất
$77 triệu để bảo trì và vận
hành hệ thống cống của Quận
và các khu cấp nước cho 36.000 
khách hàng
$26 triệu để vận hành an toàn
8 sân bay của Quận
$15 triệu để lập kế hoạch chủ 
động thay thế phương tiện
$19 triệu để ghi bản đồ và
các quận đặc biệt
$6 triệu để kiểm tra các
dự án phát triển tư nhân

Duy trì cơ sở hạ
tầng công: $314 triệu

$26  triệu ngăn chặn ô nhiễm từ các con 
sông và đại dương bằng cách
quản lý nước mưa chảy tràn
$6 triệu cho bãi rác đã đóng
tuân thủ luật môi trường

Quận Đặc biệt
$80.0 triệu

22%
Chương trình
cho đường xá
$167.3 triệu

47%
Thiết bị ISF
$15.4 triệu

4%
Nước cấp & 
Nước thải
$12.6 triệu

4%

Sân bay
$25.5 triệu

7% Quỹ chung
$44.5 triệu

12%

Phân loại Chất thải
$10.5 trệu

3%

$4 triệu chuyển đổi xử lý
rác thải thực phẩm ra khỏi
các bãi chôn lấp rác

$4 triệu cho xây
mới làn xe đạp & 
lề đường đi bộ
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