
Năm Tài Chính của Thành Phố là 

gì? 
Tài chánh của Santa Ana được tính dựa theo 

năm tài chính hơn là năm theo lịch. Điều này 

có nghĩa rằng thay vì bắt đầu năm hoạt động 

mỗi năm từ ngày 1 tháng Một đến ngày 31 

tháng Mười Hai, chúng tôi bắt đầu năm vào 

ngày 1 tháng Bảy đến 30 tháng Sáu. Người ta 

cũng có thể đổi năm ngân sách với năm tài 

chính. 

 

 

 

Quỹ là gì? 
Quỹ là cách khác chúng tôi nói về một nguồn 

cung tiền nào đó. Santa Ana gây quỹ từ 

nhiều nguồn thu khác nhau. Nhiều trong 

những nguồn quỹ hay nguồn thu này đến 

cùng với sự hạn chế cách và mục đích chúng 

ta chi tiêu chúng. Một vài loại quỹ là Ngân 

Quỹ Tổng Quát, Quỹ Tổ Chức, Quỹ Dịch Vụ 

Nội Bộ và Quỹ Nguồn Thu Đặc Biệt. 

 

Làm thế nào để tôi có thể tham 

gia vào Chu Trình Ngân Sách? 
Tham gia các buổi họp của Hội Đồng Thành 

Phố, họp uỷ ban và cộng đồng, ở đó, ý kiến 

của người dân được trưng cầu. Bạn cũng có 

thể liên hệ uỷ viên hội đồng, Quản Lý Thành 

Phố và trưởng văn phòng điều hành của 

mình qua điện thoại, web hay mail. 

 

Tôi có thể tìm thấy bản sao Ngân 

Sách Thành Phố ở đâu? 
Bản sao điện tử của Ngân Sách, biểu phí của 

Thành Phố, Chương Trình Cải Thiện Chính 

Yếu và trình bày ngân sách có trên trang web 

của Thành Phố tại http://www.santa-

ana.org/finance/budget. Bản sao in của ngân 

sách cũng sẵn có để bạn xem tại Bàn Tham 

Khảo tại Thư Viện Công Cộng Santa Ana và 

trong Toà Nhà Trung Tâm Hành Chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiếp Cận Ngân 
Sách Cộng Đồng 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs) 

về Ngân Sách Thành Phố 

 

 
 

 

 

Văn Phòng Dịch Vụ 
Tài Chánh & Quản Lý  

Thành phố Santa Ana 
 (714) 647-5420 
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Ngân Sách là gì? 
Ngân sách đơn giản chỉ là một kế hoạch tài 

chánh hằng năm liệt kê những khoản thu dự 

tính và cách Thành Phố dự tính chi tiêu 

những khoản này. Ngân Sách Thử Nghiệm và 

Chương Trình Cải Tiến Chủ Yếu đã được đệ 

trình cho Hội Đồng Thành Phố vào tháng Ba. 

Ngân sách sơ bộ được trình bày với Hội 

Đồng Thành Phố trong một buổi Học Tập 

Nghiên Cứu thường được tổ chức vào tháng 

Năm. Vào tháng Sáu, ngân sách được công 

bố trong Cuộc Họp Hội Đồng và được chính 

thức thông qua. 

 

Ngân Sách được Phát Triển thế 

nào? 
Theo những mục tiêu Hội Đồng Thành Phố đã 

được đưa ra, văn phòng thành phố bắt đầu quá 

trình dự thảo ngân sách với kế hoạch chi tiêu 

năm trước. Văn phòng thành phố điều chỉnh kế 

hoạch của họ với việc dự tính những thay đổi 

trong tổng chi phí và yêu cầu của các phòng 

ban. Sau khi được Giám Đốc Điều Hành xem 

qua, Bộ Phận Tài Chánh biên soạn và trình bày 

ngân sách thành phố toàn diện cho Hội Đồng 

Thành Phố và công chúng.  

 

Ngân Quỹ Tổng Quát là gì? 
Ngân quỹ tổng quát là quỹ lớn nhất trong 

tổng Ngân Sách hằng năm của Thành Phố. 

Ngân quỹ này chi cho những hoạt động của 

chính phủ như cảnh sát, cứu hoả, công viên, 

giải trí và dịch vụ cộng đồng. Gần 70% thu 

ngân quỹ tổng quát bao gồm nhiều loại thuế 

như thuế mua bán, thuế tài sản, thuế sử dụng 

tiện ích và thuế tài sản thay vì VLF (Phí Sở 

Hữu Xe Hằng Năm). 

 

Quỹ Tổ Chức là gì? 
Những khoản phí được thu bởi một tổ chức 

chính phủ cho sản phẩm hay dịch vụ của nó 

được gọi là quỹ tổ chức. Những nguồn quỹ 

này được trang trải cho việc vận hành và duy 

trì dịch vụ này. Ví dụ về loại quỹ này là Quỹ 

Nước, Quỹ Vệ Sinh và Kho Santa Ana. 

 

Quỹ Dịch Vụ Nội Bộ là gì? 
Đây là những khoản tiền được hình thành từ 

phí hay lệ phí một văn phòng thành phố nào 

đó thu những văn phòng khác cho những 

dịch vụ nó cung cấp. Những nguồn quỹ này 

hỗ trợ trong việc trang trải chi phí cung cấp 

dịch vụ đó. Một vài ví dụ về những quỹ này là 

Dịch vụ Giao Thông Vận Tải, Bảo Trì Toà Nhà 

và Công Nghệ Thông Tin.  

 

 

Chương Trình Cải Tiến Chủ Yếu 

(Capital Improvement Program – 

CIP) là gì? 
Đó là kế hoạch của thành phố cho việc xây 

dựng hay sửa chữa cơ sở hạ tầng thành phố 

như đường xá, toà nhà, kênh thoát nước mưa 

và công viên. CIP liệt kê những nguồn gây 

quỹ khác nhau cho các dự án và chi phí dự 

tính của chúng. CIP thảo luận chi tiết kế 

hoạch năm hiện hành, cũng như kế hoạch 5 

năm.  

 

 


