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4. Giải quyết tình trạng vô gia cư
5. Nỗ lực bảo trì đường phố
6. Toàn diện những nguồn thu nhập chính
7. Ý kiến giúp cân bằng ngân sách
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Khái quát
của Giám đốc
Thành phố
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Toàn diện quỹ
tổng quát
Thành phố
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Doanh thu quỹ tổng quát năm 19-20 được sửa đổi

* Bao gồm các khoản thu như
Kiểm tra kế hoạch & Giấy 
phép và các khoản lệ phí khác
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Tổng thu
$323.2 triệu

Thuế du khách ở khách sạn $9.5
Cần sa $10.8

Thuế kinh doanh $13.0

Thuế sử dụng tiện ích $22.5

Khác
$66.3

Thuế bất động sản
$72,8 

Thuế mua bán
(Dự luật x)

$61.1

Thuế mua bán
$52.1

Thu từ nhà tù $15.1
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Chi phí quỹ tổng quát năm 19-20 được sửa đổi

Tổng chi phí: 

$324.1 M
Khác* cuả các Sở bao gồm chính quyền
chung, chuyển giao dự án và những Sở
khác của Thành phố

Khác** Chi phí điều hành bao gồm chi phí
nội bộ và chuyển giao dự án
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By Department By Operating Expense

Cảnh sát
$133.5

Tiền lương & 
Quyền lợi

$182.1

h Cứu hỏa
$45.6

Theo hợp đồng $86.7
Trách nhiệm hưu bổng chưa 

hoàn thành $37.7

Hàng hóa $4.8
Công viên & giải trí

$22.6

Khác**       $39.1

Công chánh $15.4
Lập kế hoạch $13.5

Tài chánh $9.9
Chuyển sang nợ, $9.0
Thư viện     $5.5
Khác*    $31.3
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u

Theo sở Theo chi phí điều hành

Nợ $11.4
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Cân bằng quỹ tổng quát 2019-2020
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Ảnh hưởng tiềm tàng của đại dịch COVID-19 và
suy thoái kinh tế đối với thu nhập quỹ tổng quát

Nguồn thu Được thông qua 
năm tài chánh 19-20 

Tác động
tài chánh

Tiềm năng năm
tài chánh 20-21

Thuế mua bán $    111,509,900 $ (9,500,000) $   102,009,900 

Thuế du khách ở khách sạn $        9,500,000 $ (2,375,000) $        7,125,000 

Thuế giấy phép kinh doanh $      13,000,000 $ (3,250,000) $       9,750,000 

Thuế bất động sản $      71,513,700 Không ảnh hưởng Không ảnh hưởng

Thuế sử dụng tiện ích $      22,500,000 Chưa biết Chưa biết

Phí kiểm tra kế hoạch/giấy phép $       7,881,000 $ (2,500,000) $        5,381,000

Sở thú/Giải trí/Thư viện $        2,691,000        $    (550,000) $        2,141,000

Phạt đậu xe $        5,245,700 $ (1,300,000) $        3,945,700
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Thuế Mua bán
– Dự luật X



10

Toàn diện về Dự luật X
“Dự luật cải thiện dịch vụ thiết yếu, Phòng ngừa vô gia

cư, An toàn khu phố Santa Ana”

• Dự luật Thuế mua bán trên lá phiếu vào tháng Mười Một

2018

• Một phiếu bầu đồng ý cho phép áp dụng thuế mua bán

toàn thành phố: 

• 1.5% từ tháng Tư 2019 – Tháng Ba 2029 

• 1.0% từ tháng Tư 2029 – Tháng Ba 2039

Tháng
Tư 2019

Tháng
Tư 2029

Tháng
Ba 2039
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Thu từ Dự luật X từ tháng Tư 2019

Câu hỏi quan trọng: 47,2 triệu đô trong quỹ thu từ Dự luật X sẽ
được phân bổ như thế nào để có lợi cho cộng đồng? 

*Thực thu tính đến tháng Hai 2020, 
khoảng 63% năm tài chánh 2019-2020

Thuế mua bán – Dự luật X
Năm tài
chánh

Ngân sách được
sửa đổi Thực thu

2018-19 15,000,000 15,221,526 
2019-20 60,000,000 31,960,841*

Tổng thực thu $        47,182,367 
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Chi tiêu theo luật của Dự luật X năm tài chánh 19-20

Duy trì phản ứng 
9-1-1 hiệu quả
4,220,163 7%

Tiếp tục thuê nhân viên 
cứu hỏa 1,804,582 3% Tiếp tục thuê cảnh 

sát viên 21,208,040
33% Duy trì công viên

3,456,292 5%

Dịch vụ cho giới trẻ
940,415 1%

Giải quyết tình trạng 
vô gia cư 870,600

1%
Mục đích không bị hạn chế của quỹ 

tổng quát 29,434,244 46%

Số tiền giảm trong 
chương trình 

khuyến khích cư 
dân mua sắm xe

1,725,000 3%

Bổ sung dự trữ
550,3601%
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Giải quyết tình
trạng vô gia cư
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Số người vô gia cư (2017-2019)
• Kể từ 2017, tổng số người

vô gia cư ở Santa Ana tăng
lên hàng năm. 

• Trong năm 2019, 53% số
người vô gia cư đã được
đến sống ở nơi tạm trú.  

466

1,030
830

534 587
939

Tổng số người hàng năm
2017 2018 2019

1,000 1,617 1,769

Số người vô gia cư năm 2019

Không có
nơi tạm trú
47%

Có nơi
tạm trú
53%

Có nơi
tạm trú

Không có nơi tạm trú
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Phản ứng của cảnh sát Phản ứng của cứu hỏa

Thực thi bộ luật & Dọn dẹp An toàn công viên

Dịch vụ vô gia cư Quản lý & Pháp lý
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Chi phí để giải quyết tình trạng vô gia cư năm 2019

$16,683,129

$25,385,506

Phản ứng của 
cảnh sát

$10327094.40 
41%

Phản ứng của 
cứu hỏa

$7661828.340 
30%

Thực thi bộ luật 
& Dọn dẹp

$1370600.0 5%

An toàn công 
viên

$742048.0 3%

Dịch vụ vô gia 
cư

$4041700.04…

Quản lý & 
Pháp lý

$1242235.706 
5%
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Kế hoạch hành động 4 giai đoạn
Dọn dẹp

Tiếp ngoại

Nhà ở

Truyền thông

* Đường rầy - Hơn 50 nhân viên của Santa Ana (bao gồm cảnh sát, công chánh, công viên & 
giải trí) tham gia vào việc dọn dẹp
* Bộ giao thông vận tải California - Dọn dẹp các khu vực quản lý hàng ngày để phá bỏ
những chỗ cắm trại
* Santiago Creek - Phá bỏ hơn 150 chỗ cắm trại

* Nhóm phẩm chất cuộc sống - Ngày càng nỗ lực để cung cấp các nguồn trợ giúp và nơi
tạm trú
* Ứng dụng mySanta - Ứng dụng miễn phí của Thành phố cung cấp cho quý vị một cách dễ
dàng để báo cáo thông tin địa lý & các vấn đề liên quan đến vô gia cư ở Santa Ana

* Nơi tạm trú Khẩn cấp - Tổng cộng 785 giường bao gồm 1) Nơi tạm trú Courtyard, 2) The Link, 
3) Hospitality House, và 4) SAFEplace @WISEplace
* Nhà nâng đỡ - Tổng cộng 408 đơn vị bao gồm The Orchard, Depot @Santiago và các nơi cư
trú khác đang được hoàn thành

* Trang web của Thành phố - Nâng cấp các trang web liên quan đến vô gia cư để bao gồm 
các dữ liệu chính và các phân tích sâu
* Tài liệu giáo dục - Phát triển các tài liệu giáo dục đề cao sức khỏe và an toàn
* Thông tin cho cộng đồng - Tăng thông báo về tình trạng vô gia cư cho các khu phố Santa 
Ana
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Nỗ lực bảo trì
đường phố



Hệ thống mạng lưới theo loại đường phố
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42% 47% 4% 7%

Đường chính
104 dặm đường

479 dặm làn
đường

Địa điểm không
phải nơi cư trú
của địa phương

(Kỹ nghệ)
35 dặm đường

77 dặm làn
đường

Khu dân cư địa
phương

(Đường nhựa)
265 dặm đường

532 dặm làn đường

Khu dân cư địa
phương

(Đường bê tông) 
21 dặm đường

42 dặm làn đường

TỔNG MẠNG LƯỚI: 1130 DẶM LÀN ĐƯỜNG

Mạng lưới vỉa hè của
Santa Ana



Chi phí vòng đời của vỉa hè
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 Nghiên cứu được Thành phố thông
qua năm 2017
 Chi phí vòng đời để duy trì đường

phố
 AECOM thực hiện
 Vòng đời của đường phố 35 – 40 

năm
 Chi phí thấp nhất

 Bảo trì thường xuyên trước khi
sửa chữa lớn

 Phân tích cho thấy số tiền tối thiểu cần
chi là
 $20 triệu/năm



Đường của Thành phố ở tình trạng ra sao?
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Chỉ số điều kiện mặt đường (PCI) dựa trên đánh giá đường phố năm 2018)

Không cần sửa
chữa

Cần bảo trì
phòng ngừa

(Bùn)

Cần sửa chữa
nhỏ

(Phủ lớp mỏng)

Cần làm lại hoàn
toàn

Cần sửa chữa
lớn

(Lớp phủ kết
cấu)

PCI Đường bê tông
PCI Đường khu kỹ nghệ

PCI Đường chính
PCI đường khu dân cư81

73
51
51

Rất tốt (86-100) Tốt (75-85) Khá tốt (60-74) Xấu (41-59) Rất xấu (0-40)



Đề nghị của PMP
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Chọn lựa Biện pháp Tài trợ hàng năm

A PCI hiện trạng = 66 trong 2024 $12.9 triệu

B PCI bảo trì = 76 $20.0 triệu

C Tăng PCI lên 77 vào 2024 $25.7 triệu

D Tăng PCI lên 80 vào 2024 $ 29.4 triệu

Tóm tắt thu/chi Số tiền

Tài trợ hàng năm cần có $20 triệu

Dòng tài trợ hiện có -$12.9 triệu

*Thâm hụt $7.1 triệu

*Thâm hụt/ số tiền thiếu cần được tài trợ



Tài trợ bổ sung năm tài chánh 18/19
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Quỹ tổng quát nhận tài trợ nhiều hơn kỳ vọng trong năm tài chánh 18/19
Hội đồng sử dụng số thu nhập tăng thêm để bảo trì đường bộ
Kết quả: Sử dụng $2.5 triệu thuế xăng để lát đường trong năm tài chánh 19/20
 Lịch làm việc:
o Báo về việc xây dựng tháng 11 năm 2019
o Xây dựng mùa xuân 2020

LOẠI ĐƯỜNG ĐOẠN ĐƯỜNG
Đường Kỹ nghệ Santa Fe (Chestnut đến End)
Đường Kỹ nghệ Hathaway (Hunter đến Santa Fe)
Đường Kỹ nghệ Hunter (Hathaway đến Grand)
Đường bê tông khu dân cư 19th St (Flower đến Broadway)
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Toàn diện
những nguồn
thu nhập chính
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Thuế mua bán
Thuế mua bán: Thuế được các nhà bán lẻ bán các mặt hàng hữu hình 
thu và được tính bằng tổng doanh thu nhân với tỷ lệ 9.25%.

Tiểu bang
6.00%

Quận
0.75%

City 
(Bradley-Burns)

1.00%

Thành phố 
(Dự luật X)

1.50%

Một số ví dụ về các mặt hàng chịu thuế mua
bán là gì? 
 Áo quần
 Các bữa ăn ở nhà hàng
 Xe (theo nơi xe được đăng ký)

Một số ví dụ về các mặt hang được miễn trừ
thuế mua bán là gì? 
 Hàng tạp hóa & thực phẩm chưa sơ chế
 Thuốc theo toa

Source: https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm

X 9.25% = $109.25
(THUẾ MUA BÁN)

https://www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm


25

Đô la thuế tài sản
Thuế tài sản: Thuế hàng năm đối với chủ bất động sản nhà ở, bất động sản đầu tư và
nghỉ dưỡng, và bất động sản thương mại với mức 1% được quy định trong dự luật 13
và bất động sản thương mại 1% được thiết lập bởi Dự luật 13 (1978) và được chủ sở 
hữu tài sản trả.

19% Thành phố

17% Quận

64% Giáo dục

$0.19030 Quỹ tổng quát Santa Ana

$0.06610 Quỹ tổng quát quận Cam
$0.03370 Hoạt động vệ sinh #1 Q.Cam
$0.02140 Bộ giáo dục – Quỹ tổng quát
$0.02120 Khu kiểm soát lũ Q.Cam
$0.01640 Công viên, bãi biển, bến cảng Q.cam
$0.00133 Various Orange County Agencies

$0.37260 Quỹ tổng quát thống nhất Santa Ana
$0.18300 Quỹ tang thu nhập giáo dục
$0.08190 Quỹ tổng quát Đại hoc cộng đồng
Rancho Santiago
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Thuế du khách ở khách sạn (HVT)

Best Western OC Airport North
Courtyard By Marriott Santa Ana
Doubletree Club Hotel
Doubletree Hotel Santa Ana
Embassy Suites
Hampton Inn & Suites
Holiday Inn
Holiday Inn Express & Suites Santa Ana
La Quinta Inn
South Coast Metro Courtyard

Thuế du khách ở khách sạn: Áp dụng cho các cá nhân cho đặc
quyền ở trong một khách sạn hoặc nhà nghỉ trong Thành phố Santa 
Ana với thuế suất 11%. 

 Mức thu nhập trung bình hàng
năm của 10 khách sạn hàng đầu
là $685,000

Thu nhập Thuế du khách
ở khách sạn

Các khách
sạn khác
$2.9 triệu, 30%

10 Khách sạn hàng đầu
$6.9 triệu, 70%
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So với HVT của các thành phố lân cận
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Viễn cảnh quỹ tổng quát trong 10 năm

Năm tài chánh 28-29
Thuế suất dự luật X 

giảm từ 1.5% xuống
còn 1.0%

Năm tài chánh 20-21
 Chi phí hưu bổng cho

nhân viên tăng $9.2 triệu
 Hợp đồng cứu hỏa tang 

4.5%
 Ảnh hưởng đầy đủ của

18 cảnh sát viên tuyển
thêm tháng Mười Hai 
2019

Năm tài chánh 24-25
 Trả nợ xây dựng tòa

nhà cảnh sát

Số
tiề

n
ng

ân
sá

ch

Thu
Chi
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Ý kiến giúp
cân bằng
ngân sách
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Ý kiến giúp cân bằng ngân sách

Cải tổ Hưu bổng
Chi trả theo mục tiêu để giảm trách nhiệm pháp lý
Chi trả trước để có thêm tiền tiết kiệm

Bổ sung thêm nhà tù
 Tạo ra thu nhập bổ sung $1.5 triệu - $2.3 triệu

Tái cơ cấu thuế kinh doanh
 Duy trì kinh doanh
 Thu hút doanh nghiệp mới

Nỗ lực hiện đại hóa các bộ
 Hợp lý hóa hoạt động của thành phố để phát huy hiệu quả



31

Quý vị muốn
bình luận hay 
đặt câu hỏi?

Vui lòng gửi bình luận hay câu hỏi của quý vị về bài trình bày qua email
đến BudgetOffice@santa-ana.org với tiêu đề ‘CBM feedback.’

mailto:BudgetOffice@santa-ana.org


CÁM ƠN 
QUÝ VỊ 


	Cuộc họp ngân sách cộng đồng
	Chủ đề của hôm nay
	�Khái quát của Giám đốc Thành phố
	�Toàn diện quỹ tổng quát Thành phố
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	�Thuế Mua bán – Dự luật X�
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Giải quyết tình trạng vô gia cư
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Nỗ lực bảo trì đường phố
	Hệ thống mạng lưới theo loại đường phố
	Chi phí vòng đời của vỉa hè
	Đường của Thành phố ở tình trạng ra sao?
	Đề nghị của PMP
	Tài trợ bổ sung năm tài chánh 18/19
	Toàn diện những nguồn thu nhập chính
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Ý kiến giúp cân bằng ngân sách
	Slide Number 30
	Quý vị muốn bình luận hay đặt câu hỏi?
	CÁM ƠN QUÝ VỊ 

