
$117.3 triệu 
để duy trì cơ sở hạ tầng 

đường bộ của Quận, chẳng hạn như tín 
hiệu giao thông và lan can, để tăng cường an toàn 

đường bộ và cải thiện các phương tiện giao thông

Nhóm Môi trường & Sử dụng Đất

Ngân sách 2021-22
Nhóm Môi trường & Sử dụng Đất

Nông nghiệp, Cân & Đo lường    Sức khỏe và Chất lượng Môi trường    Công viên & Giải trí
Dịch vụ Quy hoạch & Phát triển     Sở Công chính    Thư viện Quận San Diego

Trường University of California Cooperative Extensio

Dọn dẹp trại của người vô gia cư
Di dời rác và chất thải

Tiếp cận cộng đồng và giáo dục
Nhân viên xã hội toàn thời gian

$1 triệu Kiểm tra chất lượng nước tại 
46 địa điểm/bãi biển

$5.3 triệu Hơn 30.000 lượt 
kiểm tra cân, máy tính tiền và 

máy bơm gas/xăng để đảm bảo 
độ chính xác

$13.3 triệu Theo dõi và xử lý 
hơn 1.500 địa điểm sinh sản 

của muỗi đã được tìm thấy

$8.8 triệu 10,500 lượt xem 
xét hồ sơ thiết kế để đảm bảo 

các công trình được thiết kế và 
xây dựng an toàn và 40,000 

lượt thẩm tra về an toàn,

$2.2 triệu Thu gom hơn 
175 tấn chất thải nguy hại 
hộ gia đình và tiến hành 
472 cuộc kiểm tra chất 
thải rắn

$14.2 triệu kiểm tra 
15,000 cơ sở thực 
phẩm để bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng 

$14.3 triệu Cấp phép cho 14.000 và kiểm 
tra hơn 7.500 cơ sở để đảm bảo các vật liệu 
nguy hiểm được quản lý đúng cách, tiếp cận và 
ứng phó với 400 trường hợp khẩn cấp của 
Đội Ứng phó Sự cố Nguy hiểm (HIRT)

Cải tạo 
Lindo Lake

Khu bảo tồn 
Boulder Oaks 
Preserve

Felicita County 
Park

Khu bảo tồn Sage 
Hill Preserve

San Luis Rey 
River Park

Vườn bách thảo 
San Diego Botanic 
Gardens

Tòa nhà Heritage 
Park Building

Công viên Giải trí 
Waterfront Otay Valley 

Regional Park

Thư viện 
El Cajon

Công viên địa 
phương tại Alpine

Calavo Park

Thư viện 
Julian

Thư viện 
Casa De Oro

Sycuan 
Sloane 
Canyon 
Trail

Sweetwater Loop 
Trails

Ngân sách tính trên 
Triệu đô:
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Nhân Viên:

Khác biệt

Thay đổi*

FY 20-21
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Dự án vốn cho Công 
viên và Thư viện
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Duy trì Niềm tin của Người tiêu 
dùng đối với Hàng hóa & Dịch vụ:
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Hỗ trợ các Cá nhân đang ở tình 
trạng Vô gia cư
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Bảo Vệ Tài Nguyên 
Tự Nhiên
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Bảo vệ và Nâng cao Sức 
khỏe Cộng đồng
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Sử dụng Vốn Chủ sở 
hữu, Đa Dạng, và Hòa 

Nhập Bình đẳng

Nâng cao Chất 
lượng Cuộc sống
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Nhóm Môi trường &  Sử dụng Đất Quận San Diego phục vụ cộng 
đồng qua việc ra sức bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng 
đồng, duy trì môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
mọi cư dân và du khách của chúng tôi.

A

$12 triệu để bảo vệ ngành nông nghiệp 
$1.8 tỉ thông qua thẩm tra dịch hại 

Giảm thải khí nhà kính được tạo ra từ các hoạt 
động với quận chưa hợp nhất, các cơ sở của Quận 

và các hoạt động điều hành thông qua quận

$4.7 triệu Kiểm tra quá trình khử mối kết cấu 
- bảo vệ nhân viên, người dân và môi trường 
bằng cách đảm bảo việc khử được được tiến 

hành một cách an toàn và hợp pháp

Trồng 3,500 cây 
xanh

Phân phối Thùng 
chứa Nước mưa

Nạo vét Smuggler’s 
Gulch ở Tijuana 

River Valley

$2.5 triệu Miễn giảm lệ phí Cấp phép Xây 
dựng Công trình xanh và Năng lượng Mặt trời 

(và các miễn giảm khác)

$4.2 triệu chuyển đổi chất thải từ 
các bãi chôn lấp để thúc đẩy quản lý 

bền vững các nguồn tài nguyên

$46.2 triệu Ngăn chặn ô nhiễm đại 
dương thông qua cống thoát nước mưa 

và bảo vệ chất lượng nước ngầm

$13 triệu Mua lại Không gian mở, bảo tồn 
đất nông nghiệp (PACE) và Quản lý đất đai

Tiến tới khử/giảm thải cacbon bằng cách lắp 
đặt các tấm pin mặt trời và các trạm sạc xe 

điện tại các rừng công viên

Chợ Nông sản và Bên sản xuất được Chứng nhận 

Các bản cập nhật về Pháp lệnh Quy 
hoạch Cộng đồng & Năng lượng Tái tạo

Chương trình cho vay/tài trợ để có biện pháp 
chống chịu thời tiết cho các ngôi nhà hiện có ở 

quận chưa hợp nhất 

Miễn giảm Lệ phí Giấy phép cho các Tổ 
chức Phi lợi nhuận và Cựu chiến binh

Việc làm liên quan đến bảo vệ 
môi trường của Youth Corps

Dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai 
miễn phí

Tiếp tục diễn ra đào tạo và thảo luận về 
Sử dụng Vốn Chủ sở hữu, Đa Dạng, và 

Hòa Nhập Bình đẳng

Thư viện tài liệu bằng các ngôn ngữ khác 
được nói ở San Diego

Chương trình giáo dục mẫu giáo miễn phí

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

Mở rộng dịch vụ dịch thuật

Cải thiện khả năng tiếp cận thông qua Kế 
hoạch Chuyển tiếp Đạo Luật Người Mỹ 

Khuyết Tật (ADA)

Sửa đổi Kế hoạch Chung cho Yếu tố Công bằng 
Môi trường để mở rộng các dịch vụ trong các 

cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức

* Không bao gồm Địa hạt Kiểm soát  Ô nhiễm Không khí (APCD). Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, APCD trở thành một cơ 
quan riêng biệt và cắt nhân sự và các khoản ngân sách khỏi LUEG mà không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn Nhập quốc tịch

Chiếu phim tại Công viên 
trong Mùa hè

Gramping (một chương trình giúp 
ông bà nuôi dạy cháu)

29,6 triệu USD Vận hành 33 thư viện chi 
nhánh, 2 xe thư viện di động và 5 quầy sách tự động

Giúp các cộng đồng của quận chưa hợp nhất đảm 
bảo cộng đồng an toàn, bền vững và bảo tồn tài 
nguyên thiên nhiên của chúng ta

Chương trình Điểm vui chơi 
An toàn (SD) cho Buổi tối
200 sự kiện, 15 địa điểm 
cho hơn 8,000 bạn trẻ, 
$630K

$28.3 triệu để quản lý 152 công viên, 
56,000 acres đất rừng công viên và 380 
miles đường mòn đi bộ (trails)

$76.9 triệu để bảo trì và vận hành hệ thống 
cống của Quận và các khu cấp nước

$25.5 triệu để vận hành các sân bay Quận 
của chúng ta một cách an toàn

$4.6 triệu để mở rộng thư viện kỹ 
thuật số lên 3 triệu lượt tải xuống, 19 

quan hệ đối tác với học khu và hỗ trợ 
người lớn từ 19 tuổi trở lên lấy 

bằng tốt nghiệp thông qua Library 
High School

$50 triệu để duy trì 
mặt đường của quận 

chưa hợp nhất

Miễn giảm Lệ phí Căn 
nhà phụ (ADU)

Kiểm tra nhà ở và khu 
mobilehome, tiếp cận 
cộng đồng và giáo dục
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Giải quyết Vấn đề Giá cả 
phải chăng cho Nhà ở
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$2,8 triệu cho các làn đường bổ sung 
dành cho xe đạp, vỉa hè, pin tín hiệu 
giao thông và kế hoạch sẵn sàng ứng 
phó cho khẩn cấp
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Duy trì cơ sở hạ 
tầng công

Tính bền vững
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Giải quyết Vấn đề Khủng 
hoảng Khí hậu:


