


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

      

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

   

  

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Thông Điệp Của Ban Giám Sát: Cùng Nhau Cải 

Thiện Marin 

Chúng ta may mắn được sống ở Marin. 

Đôi khi chúng ta bận rộn với cuộc sống của mình 
đến mức chúng ta quên rằng Quận Marin là một 
hòn ngọc được quốc tế trân trọng. Dĩ nhiên là 
chúng ta có thiên vị, nhưng sự kết hợp giữa vẻ đẹp 
hấp dẫn, những công viên và không gian mở quý 
giá của chúng ta, vị trí gần một trong những thành 
phố lớn nhất thế giới, thời tiết thuận lợi và chất 
lượng sống của chúng ta đều đứng đầu. 

Việc duy trì chất lượng đó là việc chính quyền Quận 
Marin thực sự muốn thực hiện. Một phần nhiệm vụ 
của chúng tôi là cung cấp thông tin cho người dân 
về các dịch vụ thiết yếu do Quận tài trợ—hoạt động 
của các thư viện, thi công các con đường, bảo dưỡng 
hệ thống đường mòn, và quản lý sử dụng đất, chú ý 
đến sức khỏe và chú trọng đảm bảo sự an toàn của 
chúng ta. 

Ấn phẩm này nhấn mạnh một số dịch vụ này và 
những thành tựu của chúng ta về khả năng bền vững 
về tài chính, sự tăng trưởng kinh tế thông minh, đời 
sống “xanh” và bình đẳng xã hội. 

Ban Giám Sát Quận Marin và khoảng 2.000 nhân 
viên của Quận nỗ lực đảm bảo sự minh bạch trong 
quy trình lập chính sách và tăng cường sự tham gia 
của cộng đồng. Càng có nhiều người trong chúng 
ta tham gia và chúng ta nhận được càng nhiều ý 
kiến phản hồi, chính quyền và cộng đồng chúng 
ta sẽ càng vững chắc. Chúng tôi hoan nghênh sự 

tham gia của quý vị và khuyến khích quý vị tham 
khảo trang web của Quận, www.marincounty.org, 
và nhấp vào “đăng ký” để cập nhật thông tin. Hãy 
theo dõi các thông báo tin truyền thông xã hội của 
chúng tôi để nắm bắt tiến độ của chúng tôi. Xem 
trang 15 để biết chi tiết. 

Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta đạt được 
một kết quả tốt và giúp biến Marin thành một nơi 
sinh sống tốt hơn. Người dân địa phương nào đi du 
lịch khắp nơi trong nước và thế giới sẽ trân trọng 
viễn cảnh đó khi trở về. Họ nhận ra rằng sống trong 
một môi trường đáp ứng nhu cầu như thế là điều 
mà người khác mong muốn và là thứ tất cả chúng ta 
trân trọng. 

Bìa: Các kỹ sư RJ Suokko và Joanna Dixon hội ý về một dự án 
công trình công cộng tại Sleepy Hollow. 

Thông Điệp 

của Matthew Hymel, 

Quản Trị Viên Quận 

Thay mặt Quận Marin, cúng 
tôi hân hạnh trình bày báo 
cáo này trước cộng đồng. Đây 
là bản giải trình về việc nhân 
viên của Quận nỗ lực hàng 
ngày như thế nào để đảm bảo 

Marin là một cộng đồng an toàn, lành mạnh và bền 
vững. 

Trong năm năm qua, chúng tôi đã đưa ra những lựa 
chọn khó khăn để cân bằng ngân sách, và những nỗ 
lực đó đã mang lại kết quả. Trên thực tế, Moody’s, 
cơ quan xếp hạng độc lập, gần đây xếp chúng ta 
hạng cao nhất là AAA, giúp cho Marin trở thành 
một trong hai quận duy nhất tại California có được 
thứ hạng AAA. Khi nền kinh tế có cải thiện, chúng 
ta muốn đi trước và giải quyết các vấn đề đang phát 
triển trong cộng đồng. 

Chúng tôi đang có một nỗ lực phối hợp để có được 
sự tham gia nhiều hơn của người dân bằng cách 
đảm bảo sự minh bạch. Các quan chức dân bầu của 
chúng tôi và nhân viên Quận mong muốn tiếp xúc 
với người dân thông qua các nguồn lực khả dụng, 
từ truyền thông xã hội đến điện thoại đến tiếp xúc 
trực tiếp. 

Chúng tôi tự hào về các chương trình của mình 
và nóng lòng thể hiện công việc của nhân viên của 
chúng tôi. Những câu chuyện này không chỉ ghi 
nhận những nỗ lực của chúng tôi; chúng còn đóng 
vai trò như một sự nhắc nhở đối với người dân rằng 
lực lượng lao động của Quận đang phục vụ quý vị. 

Chúng tôi sẽ không thể đạt được thành tích gì nếu 
không có người dân, sự lãnh đạo của Ban Giám Sát 
và sự hợp tác với các đối tác của chúng tôi trong 
cộng đồng. Chúng tôi mong rằng báo cáo này giúp 
quý vị hiểu rõ hơn về công việc của chúng tôi và quý 
vị có thể tham gia hoạt động cùng với chính quyền 
quận bằng cách nào. 

NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG GÓP 

Mona Miyasato 
Trưởng Trợ Lý Quản Trị Viên Quận 

Brent Ainsworth | Trưởng Phòng Thông Tin 
Công Cộng 

Marty Rubino | Big Cat Advertising 
Điều Phối Viên Dự Án 

Rick Vacek 
Tác Giả Góp Bài & Đọc Tìm Lỗi 

Peter Oppenheimer | Stuart Lirette 
Terra O’Leary | Gary Yost 

Corinne Barclay | urloved photography 
John Summerlin 

Các Nhiếp Ảnh Gia Góp Bài 

Deborah Newton | Nhà Thiết Kế & Nhà Văn 

Stuart Lirette | Gayle Peterson 
Minh Họa Ảnh Bìa 
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Tầm Nhìn và Mục Tiêu của Quận của Quý Vị
 
Quận Marin đang làm gì cho quý vị? Chúng ta 
hãy bắt đầu ở hình vuông đầu tiên, được gọi khác 
là tuyên bố nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ của Quận Marin là cung cấp các dịch 
vụ xuất sắc hỗ trợ các cộng đồng lành mạnh, an 
toàn và bền vững; bảo tồn di sản môi trường độc 
đáo của Marin; và khuyến khích sự tham gia có 
ý nghĩa của tất cả mọi người trong điều hành 
Quận. 

Mọi người có thể tham gia với những mục tiêu 
đó. Cụ thể hơn là, Ban Giám Sát Quận Marin đã 
áp dụng các mục tiêu chiến lược dựa trên năm 
mục tiêu toàn quận định hướng cộng đồng. Kết 
quả của khảo sát ý kiến cộng đồng của Quận đã 
giúp phát triển các mục tiêu này. Sau đây là các 
ưu tiên cao nhất của chúng tôi: 

Cộng Đồng Lành Mạnh 

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

• 	

Cải thiện khả năng tiếp cận của cộng đồng 
với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Cung cấp hoạt động tăng cường trong cộng 
đồng thông qua các cơ hội văn hóa, giải trí 
và học tập 

Nâng cao lối lối lành mạnh cho người dân 
trong quận 

Cộng Đồng An Toàn 

Đảm bảo sự an toàn của cộng đồng thông 
qua thực thi pháp luật và ngăn ngừa hiêu 
quả 

Tăng cường một hệ thống tư pháp công 
bằng thông qua các chương trình phục hồi 
và trị liệu 

Giảm nguy cơ cháy rừng với sự hợp tác của 
cộng đồng chúng ta 

Cung cấp khả năng chuẩn bị sẵn sàng và 
ứng phó khẩn cấp hiệu quả 

Cộng Đồng Bền Vững 

Giảm tắc nghẽn giao thông bằng việc cung cấp 
các lựa chọn giao thông 

Hỗ trợ các cơ hội nhà ở vừa túi tiền 

Tăng cường sử dụng hiệu quả tài nguyên và 
năng lượng 

Khuyến khích sự hợp tác với các tổ chức công/ 
tư nhân 

Bảo Vệ Môi Trường 

Duy trì và tăng cường không gian mở 

Hỗ trợ và tăng cường di sản nông nghiệp của 
quận 

Bảo vệ môi trường tự nhiên 

Sự Tham Gia của Cộng Đồng 

Chúng tôi cũng đã thêm các Mục Tiêu Tổ Chức: 

Khuyến khích một cộng đồng thạo tin và 
tham gia tích cực 

Cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở vật chất và 
các dịch vụ của quận 

Tăng cường và ủng hộ sự đa dạng 

Cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo 

Đảm bảo một lực lượng lao động vững mạnh 

Liên lạc hiệu quả ở mọi cấp 

Quản lý công việc của chúng tôi để đạt kết quả 
tốt hơn và không ngừng cải thiện 

Đảm bảo trách nhiệm và giải trình tài chính 

Quý vị có quan tâm đến bất kỳ mục tiêu nào trong 
số này hay không? Hãy tham gia bằng cách liên lạc 
với Giám Sát Viên của Quận của quý vị bằng cách 
gọi số (415) 473-7331 hoặc gửi email đến  
BOS@marincounty.org. 

MỤC LỤC 

CÁC ĐẶC ĐIỂM 

4 Nhân Viên Đảm Bảo Sự Minh Bạch của 

Chính Quyền 

8 Giảm Tình Trạng Quan Liêu Để Thu Hút và 

Giữ Chân Doanh Nghiệp 

10 Nỗ Lực Phục Hồi Sau Suy Thoái Đang Được 

Tiến Hành 

11 Các Doanh Nghiệp Xanh Cắt Giảm Chi Phí, 

Có Được Lợi Thế Quảng Bá 

15 Tham Gia Cùng Với Quận trong Việc 

Chuẩn Bị Ứng Phó Trường Hợp Khẩn Cấp 

Nghiêm Trọng 

17 Các Tình Nguyện Viên Trong Quận Chia Sẻ 

Những Kỹ Năng Của Mình 

19 Lịch Sử và Chuyện Bên Lề về Quận Marin 

THÔNG TIN CẬP NHẬT CỦA SỞ
 

6 Các Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Phục Vụ Tất Cả 

Mọi Người 

9 Kết Quả Kỷ Luật Gia Hạn trong Tình Hình Tài 

Chính Tốt Hơn của Quận 

12 Vai Trò của Nông Nghiệp tại Marin Ngày Nay 

13 Tự Hào Về Các Công Viên & Vùng Đất Của 

Chúng Ta 

14 Cứu Hỏa Chỉ Là Một Khía Cạnh của Dịch Vụ 

16 Sự Tham Gia của Công Chúng Thúc Đẩy Sự 

Phát Triển Cộng Đồng Thông Minh 

17 Liên Lạc Với Quận Marin 

HÌNH THỨC THAY THẾ 

Chúng tôi có cung cấp hình thức thay thế 
của tài liệu này nếu có yêu cầu. Nếu quý vị 
là người khuyết tật và cần có sự điều chỉnh, 
vui lòng gọi số (415) 473-4381 (thoại), 
(415) 473-3232 (TTY), hoặc quay số 711 để 
liên lạc với CRS. 
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Nhân Viên Đảm Bảo Sự Minh Bạch của Chính Quyền
 

việc truyền đạt cho người khác một 
Mẹ của Jodi Olson là giáo viên, do đó 

cách cực kỳ kiên nhẫn là phong cách 
của bà. Nhiều việc Jodi làm tại Văn 
Phòng Thẩm Định Viên Quận Marin 
đòi hỏi các kỹ năng giống như các kỹ 
năng của mẹ cô trong lớp học. 

“Công việc của chúng tôi ở đây là cung  
cấp kiến thức cho người khác, cho dù 
đó là công chúng, đồng nghiệp trong 
một phân ban khác hay những người 
trong sở của chúng tôi,” Olson cho biết. 
“Công việc luôn liên quan đến giáo 
dục. Mẹ tôi là cô giáo, và hàng ngày tôi 
cảm thấy sự hài lòng giống như bà cảm 
thấy.” 

Olson, Nhân Viên của Năm 2012 của 
Quận Marin, là một thẩm định viên 
thường diễn giải các điều luật phức 
tạp về thuế nhà đất cho những người 
dân ghé Văn Phòng Thẩm Định Viên. 
Cô không kỳ vọng mọi người hiểu được những 
điểm phức tạp của Dự Luật 13 và những thay đổi 
quyền sở hữu ảnh hưởng thế nào đến đánh giá 
tài sản, nhưng cô phải biết và diễn giải nó theo 
ngôn ngữ bình dân. Jodi đã thiết kế và triển khai 
các lớp tập huấn trên toàn tiểu bang cho Hiệp Hội 
Thẩm Định Viên California (California Assessors’ 
Association) và đã tổ chức tập huấn tại cơ sở cho 
các đồng nghiệp. Những công sức của Olson đã 
chứng tỏ là một yếu tố chính trong việc minh bạch 
hóa hoạt động của chính quyền cho người dân 
thấy. 

“Việc có thể chia nhỏ thông tin thành một gói 
thông tin để người dân có thể hiểu được là việc 
mang lại lợi ích,” Olson cho biết. “Tôi cảm thấy rất 
hài lòng khi mọi chuyện diễn ra và họ hiểu được, 
giống như những gì mẹ tôi trải qua.” 

Bên dưới mái nhà màu xanh dương nổi bật của 
trụ sở mang tính lịch sử, hàng trăm nhân viên như 
Olson duy trì hoạt động của Trung Tâm Dân Chính 
Marin (Marin Civic Center)—và nhiều người khác 
làm việc ở các cơ sở khác. Họ cung cấp kiến thức 
cho người dân về những điểm phức tạp của những 
gì đang diễn ra bên trong tòa nhà do Frank Lloyd 
Wright thiết kế. Toàn bộ hoạt động có thể giống  
như một điều bí ẩn đối với công chúng, do đó các 
kỹ năng tiếp xúc là một phần quan trọng của những 
gì mà nhân viên Quận sử dụng hàng ngày. 

Vậy chúng tôi có thể minh bạch hoạt động của 
chính quyền địa phương bằng cách nào? Một phần  
bằng cách thực hiện những việc có hiệu quả đối 
với Olson: Bất kỳ lúc nào có thể, nói tiếng Anh 
đơn giản với cử tri thay vì dùng biệt ngữ của chính 
quyền. Để cải thiện những nỗ lực tiếp xúc 

với người dân, Quận ra nhiều 
thông cáo hơn bao giờ hết cho 
giới truyền thông và công chúng 
qua đăng ký điện tử. Các chuyên 
gia kỹ thuật cũng đã cải thiện 
triệt để những khả năng tìm 
kiếm trên trang web của Quận, 
www.marincounty.org, để giúp  
người dân tìm được thông tin 
mình cần nhanh hơn. 

Nhân viên của Quận nhận được 
nhiều phản ứng khi họ gặp 
người nào đó và mô tả công việc 
của mình. “Tôi thường nghe nhất 
là ‘Chà, hay/thú vị đấy!’ Người 
đó hoặc tôi sẽ tròn xoe mắt, cho 
thấy người đó không biết gì về  
giới quy hoạch cộng đồng,” theo 
Alisa Stevenson, nhân viên quy 
hoạch tại Cơ Quan Phát Triển 
Cộng Đồng. “Ngay cả những 
người thuộc dạng sau cũng thích 

thú sau khi nghe tôi giải thích chính xác công 
việc của tôi gồm những gì.” 

Ursula Hanks thuộc Văn Phòng Các Dịch  
Vụ Khẩn Cấp là một trong nhiều người chịu  
trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của chúng  
ta trong trường hợp có thảm họa. Khi cô  
mô tả công việc kiếm sống của mình, mọi  
người nhanh chóng thích thú về sự nghiệp  
đáng quý này và hăm hở lắng nghe chi tiết về  
những nhiệm vụ của cô.  

“Họ rất vui khi tôi cho họ biết dịch vụ của  
Quận nổi bật thế nào so với các quận khác  
tại California,” Hanks cho biết. “Làm việc  
cho quận này mang lại một cảm giác tự hào  

Tiếp theo 

Jodi Olson (bên phải), 2012 Nhân Viên của Năm của Marin, đang giúp đỡ một người dân ghé thăm 

văn phòng Thẩm Định Viên của Quận. 
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và vinh dự đặc biệt. Có thể phục vụ các cộng đồng 
của chúng ta để cải thiện chất lượng sống là việc 
mang lại sự hài lòng cao.” 

Trong công việc của mình với Cơ Quan Kiểm Soát 
Lũ Lụt Quận Marin (Marin County Flood Control) 
và Khu Bảo Tồn Nước (Water Conservation 
District), Bene da Silva, một kỹ thuật viên kỹ thuật 
quản lý 30 dặm sông rạch trên toàn Marin và hàng 
ngày tiếp xúc với các chủ nhà liên quan đến việc 
tuân thủ quy định. Hè năm ngoái, anh đã thực 
hiện các dự án ở sân sau nhà dân với các đội đến từ 
Conservation Corps North Bay. 

“Cách tốt nhất để tôi giúp họ là hiểu được nhu cầu 
của họ. Các chủ nhà có những quan ngại, do đó 
công việc của tôi là hiểu được một công dân đến từ 
đâu và sau đó giải thích vị trí của chúng tôi và công 
việc của chúng tôi,” da Silva cho biết. “Phải có sự 
giao tiếp rõ ràng. Điểm quan trọng là họ đang được 
phục vụ và chúng tôi đang sử dụng tài trợ công để 
mang lại lợi ích cho mọi người. Nếu tôi truyền đạt 
tốt, đó sẽ là tình huống hai bên cùng có lợi.” 

“Đôi khi các sở của chúng tôi hợp tác với nhau vì 
chúng tôi có chung các trách nhiệm cung cấp một 
dịch vụ hoặc một nhóm dịch vụ cụ thể,” theo Tina 

Torresan, thuộc Marin County Parks. “Chúng tôi 
họp để xác định các mục tiêu, đặt ra các ưu tiên, 
hình dung ra tính khả dụng tài trợ và các nhiệm vụ 
công việc. Khi khác chúng tôi hợp tác với nhau để 
ứng phó các vấn đề mới hoặc phức tạp đòi hỏi phải 
tập hợp nguồn lực và chuyên môn từ nhiều sở.” 

“Làm việc cho Quận này 
mang lại một cảm giác 
tự hào và vinh dự đặc 
biệt.” 

Stevenson phục vụ ở một số ủy ban gồm có các đại 
diện đến từ các sở khác của Quận. Cô cho biết cô 
thích môi trường có năng suất, định hướng giải 
pháp và trân trọng lắng nghe quan điểm từ các phía 

khác nhau. “Có một tinh thần cộng đồng cao và 
sự thân thiết biến Quận thành một nơi làm việc 
vui vẻ, thân thiện và chào đón mỗi ngày,” cô cho 
biết. 

Sự liên lạc được tăng cường—chẳng hạn như 
phân phát các ấn phẩm—có thể tạo ra tinh 
thần cộng đồng còn mạnh hơn nữa. Tập thể 
nhân viên Quận kính mời quý vị truy cập www. 
marincounty.org và sử dụng thông tin liên lạc ở 
trang 18 để giữ liên lạc. Chính phần quy trình 
giáo dục có hiệu quả đối với Jodi Olson và nhiều 
người khác. 

Bene da Silva với đội hoạt động hè đến từ Conservation Corps North Bay. Alisa Stevenson làm nhân viên quy hoạch tại Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng.
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Các Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Phục Vụ 
Tất Cả Mọi Người  
Tăng Cường Sức Khỏe, Hạnh Phúc, Sự 

An Toàn và Khả Năng Tự Túc 

Quận Marin được xếp trong số các quận lành mạnh 
nhất tại Hoa Kỳ một phần là nhờ chúng ta, với tư 
cách một cộng đồng, trân trọng môi trường của 
mình, thực hiện các phương án đổi mới và nhìn 
nhận tác động của sức khỏe đối với hạnh phúc 
chung của mình. 

“Tất cả là liên quan đến sức khỏe,” theo Larry 
Meredith, Giám Đốc Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh 
(HHS) Quận Marin. “Môi trường chúng ta sinh 
sống, học tập, làm việc và vui chơi ảnh hưởng đến 
sức khỏe của chúng ta.” 

HHS, sở lớn nhất trong chính quyền Quận với 
khoảng 650 nhân viên, có nhiệm vụ đáp ứng cá nhu 
cầu đa dạng thông qua các dịch vụ có chất lượng và 
là một đối tác tích cực trong công cuộc xây dựng một 
Marin an toàn hơn và lành mạnh hơn. 

Các Dịch Vụ Dành Cho Người Già và Người Lớn 
hỗ trợ nhiều dịch vụ khác nhau tăng cường “sống 
thọ, sống khỏe,” Các chương trình chẳng hạn như 
các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (In Home Support 
Services), Bảo An (Public Guardian) và Các Dịch Vụ 
Cựu Chiến Binh (Veterans Services) đảm bảo rằng 
những người dân dễ bị ảnh hưởng sẽ nhận được sự 
chăm sóc mình cần. Phân ban này cũng theo dõi sự 
an toàn của các cơ sở chăm sóc dài hạn, bảo vệ sự 
sinh sống độc lập và hoạt động xã giao giữa các thế 
hệ và, khi cần thiết, tích cực bảo vệ quyền của những 
người lớn tuổi. 

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần và 
Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất  cung cấp đầy đủ sự 
hỗ trợ, bao gồm đánh giá, can thiệp sớm, điều trị và 
các dịch vụ chăm sóc liên tục chú trọng giải quyết các 
triệu chứng bệnh cả cấp tính lẫn mạn tính. Phân ban 
này hợp tác chặt chẽ với các hệ thống giáo dục, y tế, 
tư pháp, dịch vụ xã hội và gia đình để đảm bảo rằng 
khách hàng nhận được sự chăm sóc hiệu quả và được 
kết nối với các nguồn tài nguyên trong cộng đồng. 

Các chương trình Dịch Vụ Xã Hội hỗ trợ các nhu 
cầu cơ bản và bảo vệ con em và các gia đình của 
chúng ta thông qua các Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em 
và Gia Đình và các chương trình trợ cấp công chẳng 
hạn như Medi-Cal, Cal Works, General Assistance, 
Children’s Health Initiative và CalFresh. 

Các dịch vụ Tuyển Dụng và Đào Tạo cung cấp một 
nơi duy nhất cho người tìm việc với khả năng sử 
dụng máy tính và các hội thảo về phát triển nghề 
nghiệp, viết sơ yếu lý lịch và phỏng vấn. Chương 
trình Marin Employment Connection mang lại một 
tương lai tốt đẹp hơn. 

Hệ Thống Y Tế  đảm bảo sức khỏe của quận chúng 
ta bằng việc theo dõi dịch bệnh, điều phối các dịch 
vụ y tế khẩn cấp và thiết kế các chương trình ngừa 
bệnh giúp nâng cao sức khỏe thông qua chính sách. 
Các Phòng Khám của HHS gồm có các dịch vụ điều 
trị bệnh lây qua đường tình dục, bệnh lao, HIV/ 
AIDS và chích ngừa. 

Marin HHS xem các mối quan hệ hợp tác rộng của 
mình là chìa khóa của sự thành công. Tập thể nhân 
viên hợp tác chặt chẽ với các ban và ủy ban địa 
phương, nhà cung cấp bất vụ lợi, tổ chức chăm sóc 
sức khỏe, doanh nghiệp tư nhân và các sở khác của 
Quận. Công việc diễn ra ở mọi chương trình và hệ 
thống, xây dựng chính sách để hỗ trợ sự thay đổi tích 
cực trong các cộng đồng của Marin. 

Ưu tiên hàng đầu là gì? Phòng ngừa các vấn đề về 
sức khỏe ở mọi người dân Marin. Một trong những 
chủ đề quan tâm là khoảng cách 17 năm về tuổi thọ 
tồn tại giữa các khu giàu và nghèo của Marin. Có thể 
nâng cao tiêu chuẩn cho mọi người bằng cách hợp 
tác với các đối tác trong cộng đồng để đưa ra các giải 
pháp thông minh. Sức khỏe xuất hiện ở đây trong 
các khu phố, trường học và cộng đồng của chúng ta. 

“Công việc của chúng tôi là giúp cải thiện mọi thứ 
nhân danh sức khỏe,” Meredith cho biết. 



                   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

HHS Có Thể Thực Hiện Việc Đó Bằng Cách Nào? Bằng Cách Tập 

Trung vào Các Mục Tiêu Chính Này
 
Chuẩn Bị Cho Cuộc Cải Cách Chăm Sóc Sức 
Khỏe: Cộng đồng của chúng ta có một trách 
nhiệm chung, và HHS đóng vai trò nòng cốt 
trong việc thực hiện Đạo Luật Chăm Sóc Vừa 
Túi Tiền (Affordable Care Act). Chúng tôi mong 
muốn người dân Marin đăng ký bảo hiểm y tế. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
http://marinhhs.com/affordablecareact 

Ngăn Chặn Tình Trạng Vô Gia Cư:  Chương trình 
Home For All là Kế Hoạch 10 Năm của Marin để 
Ngăn Chặn và Chấm Dứt Tình Trạng Vô Gia Cư. 
Chương trình này cung cấp nền tảng nỗ lực của 
cộng đồng để cung cấp nhà ở và các dịch vụ hỗ trợ 
cho cả người vô gia cư lâu ngày lẫn các gia đình hay 
cá nhân gặp nguy cơ mất nhà. Truy cập 
www.homeforallmarin.org 

Giảm Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe và Cải Thiện 
Kết Quả Chăm Sóc Sức Khỏe: Dự án Independence 
của chúng tôi là một chương trình được công nhận 
trên toàn quốc sử dụng các tình nguyện viên đã qua 
đào tạo có sự giám sát của y tá để giúp các bệnh 
nhân chuyển tiếp từ bệnh viện về nhà để sinh sống 
độc lập. Cứ 20 bệnh nhân thì chỉ có một bệnh nhân 
trong chương trình này phải tái nhập viện trong 
vòng một tháng sau khi xuất viện (trên toàn tiểu 
bang tỉ lệ là 1/5). Chúng tôi tiếp tục hợp tác với 
Bệnh Viện Đa Khoa Marin để giảm các ca tái nhập 
viện đối với những người có nguy cơ cao. 

Chống Bệnh Béo Phì: HHS đang tập hợp các bên 
có quyền lợi liên quan khác nhau để thực hiện 
những thay đổi chính sách để có một Marin lành 
mạnh hơn. Hãy truy cập trang web Healthy Eating 
Active Living tại www.MarinBeHealthy.org 

Kiểm Soát Thuốc Lá: Vào năm 2012, tổ chức 
Smoke- Free Marin Coalition, được HHS ủng 
hộ, đã giúp chỉ đạo bốn cơ quan thẩm quyền 
ở Marin thông qua các chính sách bảo vệ người 
dân tránh hút thuốc thụ động. Có một điểm nổi 
bật đó là việc thông qua sắc lệnh về nhà ở chung 
cư 100 phần trăm không khói thuốc của San 
Rafael. Để biết thêm thông tin hãy truy cập  
www.smokefreemarin.com 

Giúp Người Dân Phát Huy Hết Khả Năng Của 
Mình: Trong năm 2011–12, chúng tôi có trên 
12.000 lượt truy cập Trung Tâm Thông Tin Việc 
Làm (Career Resource Center) của chúng tôi. 
Cứ năm khách hàng theo Đạo Luật Đầu Tư Vào 
Lực Lượng Lao Động (Workforce Investment 
Act) thì có bốn khách hàng tìm được việc làm sau 
khi hoàn thành chương trình. Truy cập  
www.marinemployment.org 

Matt Willis 

Cán Bộ Y Tế Công Cộng 

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một 
môi trường trong đó mọi người đều 
có thể phát triển,” theo Matt Willis, MD, 
MPH, Cán Bộ Y Tế Công Cộng. “Chúng 
tôi sử dụng sự tham gia của cộng đồng 
và khuyến khích các hiệp hội và đối tác 
tại địa phương tham gia giải quyết các 
vấn đề sức khỏe. Người dân Marin và 
các lãnh đạo cộng đồng quan tâm đến 
việc tạo ra một môi trường lành mạnh. 
Điều quan trọng là các nhà lập chính 
sách phải nhận biết các quyết định của 
họ tác động thế nào đến sức khỏe.” 

Barbara Coley 

Giám Đốc Chương Trình 

Trung Tâm Thông Tin Doanh Nghiệp 
(Enterprise Resource center), nằm tại 
Marin Health and Wellness Campus, 
là một trung tâm do các đồng nghiệp 
điều hành, không cần đặt hẹn. Trung 
tâm này được cung cấp miễn phí cho 
người mắc bệnh tâm thần từ năm 
1980 bởi cơ quan đối tác của HHS là 
Community Action Marin. Barbara 
Coley, Giám Đốc Chương Trình Doanh 
Nghiệp, cho biết chương trình này 
“giúp đỡ người dân chuyển từ tình 
trạng cách ly sang kết nối.” 

Sean Stephens 

Cán Bộ Các Dịch Vụ Cựu Chiến Binh 

“Một điểm nổi bật của công việc của 
tôi là giúp đỡ các cựu chiến binh tìm 
hiểu về các dịch vụ mà họ không biết 
có tồn tại,” theo Sean Stephens, Cán Bộ 
Các Dịch Vụ Cựu Chiến Binh. Ví dụ như, 
các chương trình học bổng dành cho 
con cái của các cựu chiến binh. Tôi có 
một bệnh nhân rất biết ơn vì khả năng 
giúp con gái ông ta đi học đại học, ông 
ta đã thực sự rơi lệ. Tôi muốn những 
người này biết rằng họ không bị lãng 
quên.” 

Jennifer Murphy 

Công Tác Viên Xác Định 

Điều Kiện 

“Chúng tôi là một cộng đồng chặt 
chẽ và có thể kết nối với các cơ quan 
bất vụ lợi khác nhau tại địa phương,” 
theo Jennifer Murphy, Công Tác 
Viên Xác Định Điều Kiện của Trung 
Tâm Dịch Vụ West Marin. Văn phòng 
West Marin, như các địa điểm khác 
của HHS trên toàn quận, tự hào về 
việc cung cấp sự hỗ trợ 1:1 cho công 
chúng. Điều này cho phép các công 
tác viên giúp mọi người cảm thấy 
thoải mái hơn khi tìm kiếm sự hỗ trợ. 
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Các thành phố và thị trấn của Marin chẳng hạn như San Rafael (trong hình) đã tham gia cùng với Quận trong các chiến dịch thu hút các doanh nghiệp mới và tạo ra việc làm tại địa phương. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Giảm Tình Trạng Quan Liêu Để Thu Hút và Giữ Chân Doanh Nghiệp
 
Khái niệm này gần như là một công thức thoa xà 
phòng-xả-lặp lại: Nếu bạn có thể thu hút các doanh 
nghiệp đến với cộng đồng của bạn, bạn tạo ra việc 
làm, điều này tạo ra nguồn thu thuế, điều đó tạo ra 
các dịch vụ tốt hơn của chính quyền, điều này lại 
tạo ra một nơi sinh sống tốt hơn. Do đó, chìa khóa 
của một nền kinh tế phát triển là thành phần 
đầu tiên: thu hút các doanh nghiệp. 

Việc đó không phải là việc dễ dàng trong năm 
2013. Việc đảm bảo các doanh nghiệp đã có 
không chuyển sang nơi khác cũng không dễ 
dàng. Chúng ta hãy đối mặt với tình trạng: 
Quận Marin là nơi đắt đỏ. Nhưng chất lượng 
sống cũng cao. Các thị trấn, thành phố và quận 
có trách nhiệm thuyết phục các công ty rằng họ 
sẽ không muốn đi đâu khác ngoài Marin. 

Các nhà điều hành tại BioMarin, một công ty dược 
phẩm đang phát triển, vào đầu năm 2012 đã quyết 
định chuyển vài trăm công nhân đến từ Novato. 
Họ có thể đã đi nơi khác, nhưng họ đã chọn thuê 
không gian văn phòng ở trung tâm San Rafael. 
Hãng sản xuất giày Birkenstock thông báo họ bỏ 
một cơ sở ở Hamilton nhưng chỉ chuyển các hoạt 

động phân phối tại Mỹ sang phía bắc Novato. Cả 
hai đều nhận được sự cái “Ái chà!” của các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp địa phương. 

Việc giữ lại các công ty đó ở Marin là rất quan 
trọng đối với lực lượng lao động và nền kinh tế địa 
phương, nhưng quận có thể cố gắng hơn để thu 

“Cần phải cung cấp nhiều 
chương trình khích lệ hơn để 
những ai làm việc tại Marin có 
thể sống tại Marin.” 

hút các doanh nghiệp công nghệ và cách tân “tuyến 
đầu”, theo nhà kinh tế học Robert Eyler. Ông cho 
biết, thị trường bất động sản thương mại vẫn trì trệ, 
và các doanh nghiệp triển vọng đang tìm kiếm một 
nơi xứng đáng trải thảm đỏ. Ngoài ra, các cơ quan 
chính quyền cần phải đơn giản hóa quy trình xin 
giấy phép kinh doanh, xin phép và mở cửa hàng. 

Để tạo điều kiện hỗ trợ, Quận Marin đã thành lập 
một nhóm cố vấn vào năm 2012 để loại bỏ tình 


trạng quan liêu và giúp cho các doanh nghiệp dễ đặt 
nền móng tại quận hơn. Ủy Ban Cố Vấn Cải Thiện 
Quy Định (Regulatory Improvement Advisory 
Committee) đã có những cách động não để giảm 
thiểu quan liêu, đơn giản hóa quy trình xem xét 
phát triển và cho phép có khả năng linh hoạt hơn 

đối với các dịch vụ liên quan đến giấy phép. 
Vào mùa thu năm 2013, ủy ban đã lập kế hoạch 
trình đề xuất lên Ban Giám Sát Quận Marin. 

Eyler, một thành viên của ủy ban, cho biết, 
“Quận đã chứng tỏ một số hoạt động lãnh đạo 
hiệu quả khi chúng tôi thu thập ý kiến về việc 
có thể cải thiện gì”. “Cần phải cung cấp nhiều 
chương trình khích lệ hơn để những ai làm 
việc tại Marin có thể sống tại Marin. Đó là một 

phần của nỗ lực thu hút các doanh nghiệp ở đây.” 

Quý vị muốn khởi nghiệp ở đây? Hãy liên lạc với 
phòng cấp giấy phép kinh doanh của Quận và 
liên lạc với Phòng Thương Mại trong khu vực của 
quý vị. Người tìm việc có thể tham khảo Marin 
Employment Connection (www.marinemployment.
org

 
), một mạng lưới cung cấp dịch vụ cho cả người 

tìm việc/học việc lẫn các nhà tuyển dụng. 
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Kết Quả Kỷ Luật Gia Hạn trong Tình Hình Tài Chính Tốt Hơn của Quận
 
Nghe có vẻ lạ tai, điều kiện tài chính của chính 
quyền Quận Marin có thể tốt hơn trong thế giới 
hậu suy thoái này so với trước suy thoái. Làm sao 
chuyện đó lại xảy ra?  

Quận Marin là một trong hai quận duy nhất trong 
số 58 quận của California có thứ hạng tín dụng 
AAA do hai công ty xếp hạng lớn nhất nước bình 
chọn. Quận này nhận được thứ hạng cao này nhờ 
vào việc thực hiện một phương án bảo thủ về ngân 
sách và các chiến thuật mạnh mẽ về quy hoạch 
tài chính—cụ thể là trong việc giảm áp lực gây ra 
bởi lương hưu và phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho 
người nghỉ hưu. Sự kết hợp này đã có tác dụng.  

“Người dân Marin có thể tự hào về thứ hạng tín 
dụng hàng đầu của Quận,” theo Thomas Peters, chủ 
tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Marin 
Community Foundation trị giá 1,3 tỉ dollar. “Dạng 
kỷ luật tài chính mà quận thực hiện không chỉ để 
chống chọi với cơn bão suy thoái mà còn để củng cố 
cơ sở hạ tầng tài chính một cách chính đáng để giúp 
cho Quận này nổi bật tại California. Bất kỳ ai biết 
khó khăn của việc cân bằng các nhu cầu cạnh tranh 

Ngoài phòng ban 

Cộng đồng 

4% 
8% 

Phát 

Triển Cộng 

Đồng & Các Công Các Dịch Vụ 

Trình Công Cộng Y Tế & Nhân Sinh  

12% 33% 

Quản Lý 

& Tài Chính  

16% 

An Ninh  

Công Cộng 

27% 

Các Khoản Chi Của Quận theo Khu Vực Dịch Vụ Chính 
(Năm Tài Chính 2013-14) 

Ngân Sách: 462,5 triệu dollar 

của các dịch vụ cộng đồng đáng giá với thực tế là 
nhà tuyển dụng lớn nhất trong quận sẽ biết rằng đạt 
được thứ hạng 3 A không phải chuyện nhỏ.” 

Vào năm 2009, thâm hụt ngân sách hoạt động dự 
kiến năm năm ban đầu đứng ở mức gần 50 triệu 
dollar, một con số đáng báo động. Thay vì trông cậy 
vào nguồn dự trữ để bù thâm hụt ngân sách, Quận 
đã đưa ra một nỗ lực tái cơ cấu lâu dài để tái cân 
bằng ngân sách dựa trên tình trạng giảm doanh thu 
và tăng chi phí. Nỗ lực này đã dẫn đến việc trên 50 
lựa chọn cắt giảm ngân sách toàn quận hoặc theo 
từng sở được đưa ra bàn bạc trong các buổi hội thảo 
công khai trong khoảng thời gian gần một năm. 
Nhiều lựa chọn này đã được thực hiện để bù thâm 
hụt. Từ năm 2009, Quận đã loại bỏ trên 240 vị trí và 
kết hợp nhiều chương trình để giảm chi phí. 

Đến đầu năm 2013, Quận đạt được một số cột 
mốc nhắm đến mục tiêu đảm bảo một tương lai 
tài chính vững chắc hơn. Ban Giám Sát đã phân 
bổ 46 triệu dollar dự trữ để thanh toán các khoản 
nợ lương hưu và phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho 
người nghỉ hưu chưa được tài trợ—một động thái 
quan trọng. Sau đó Quận lập ra một quỹ tín thác 
chăm sóc sức khỏe cho người nghỉ hưu để tài trợ 
trước cho các nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe cho 
nhân viên công cộng đã nghỉ hưu. Vào mùa xuân, 
Quận đã nhận được thứ hạng tín dụng cao nhất 
có thể do các cơ quan xếp hạng nợ toàn cầu Fitch 
Ratings và Moody’s bầu chọn, một sự khẳng định 
sự tin tưởng của các nhà đầu tư và khẳng định 
phương án có kỷ luật của Quận trong việc giảm các 
nghĩa vụ dài hạn. 

Theo Moody’s: “Tình hình tài chính và sự quản lý 
hợp lý của Quận được phản ánh trong khả năng 
thanh khoản Quỹ Chung và dự trữ, gánh nặng nợ 
thấp, và cân bằng ngân sách cơ cấu bền vững.” Nói 
đơn giản là: Chúng ta đang có tình hình khá tốt. 

Để đánh tan nghi ngờ, Quận đã có một cam kết 
mới về sự minh bạch trong sổ sách. Kể từ mùa thu 
này, các hóa đơn thuế nhà đất sẽ gồm có các chi tiết 

Các Nguồn Thu của Quận Marin
 
(Năm Tài Chính 2013-14)
 

Ngân sách: 462,5 triệu dollar
 

Giấy Phép & 
< 1% Lãi & Tiền Thuê Nhà/  

Cấp Phép 
Nguồn Tiền Phạt và Lệ Phí 

Thu Khác 

Sử Dụng Số 

Dư Quỹ 3% 
5% 

7% 

Thuế Địa Phương 

Các Khoản  38% 

Phí Dịch Vụ 

10% 

Thuế Liên Bang và 

Tiểu Bang 

35% 

mới về nợ lương hưu chưa tài trợ và nợ chăm sóc 
sức khỏe hậu tuyển dụng của Quận, biến nó thành 
quận đầu tiên trong tiểu bang bao gồm các chi tiết 
đó trên hóa đơn thuế nhà đất. Các cơ quan thuế 
khác tại Marin đang được mời cung cấp dữ liệu 
tương tự trên cơ sở tự nguyện để công bố trên trang 
web của Quận. 

Những nhân viên làm việc hết mình không tự mãn 
vì còn nhiều việc phải làm.  

“Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất 
của chúng tôi là chi các khoản tiền một cách khôn 
ngoan,” Quản Trị Viên Quận Matthew Hymel cho 
biết. “Chúng tôi phải không ngừng đổi mới và đi 
trước.” 

“Để tìm hiểu thêm về tình hình tài chính của Quận, 
hãy truy cập www.marincounty.org và tìm kiếm từ 
khóa “budget” (ngân sách). 
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Số liệu điều tra dân số tài chính của Marin đã giúp duy trì mức tiền lương vững mạnh ở các doanh nghiệp và khu vực mua sắm địa phương, chẳng hạn 
như Trung Tâm Thành Phố tại Corte Madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

Nỗ Lực Phục Hồi Sau Suy Thoái Đang Được Tiến Hành 
Đã gần năm năm từ khi Wall Street thực hiện kế 
hoạch đối mặt kiểu nhào của thiên nga, bắt đầu 
cuộc suy thoái tệ nhất từ cuộc Đại Khủng Hoảng. 
Trình trạng trì trệ kinh tế xuất hiện trên cả nước 
và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sở hữu địa 
phương, để lại tình trạng trì trệ và trong một số 
trường hợp được chống đỡ tạm bợ. Trên mặt trận 
kinh doanh, Quận Marin đã phục hồi như thế nào 
từ thất bại năm 2008? 

Robert Eyler là nhà kinh tế học theo dõi sát sao 
tình hình của Marin, và ông cho biết chúng ta 
đang làm tốt. Các con số tiền lương là một chỉ báo 
quan trọng. 

“Về việc làm, chúng ta có mức tiền lương cao hơn 
đỉnh điểm của thời kỳ phát triển gần nhất và đạt 
đến đỉnh điểm của kỷ nguyên kỹ thuật số,” theo 
Eyler, giám đốc điều hành của Diễn Đàn Kinh Tế 
Marin (Marin Economic Forum) kiêm chủ tịch 
ban giảng viên trường Sonoma State University.  

Chủ tịch Phòng Thương Mại San Rafael, Laura 
Bertolli, cho biết doanh thu của các doanh nghiệp 
công nghiệp chẳng hạn như của bà—bà sở hữu một 
xưởng sửa chữa ôtô—đang tăng nhưng nói thêm 
rằng các khu vực bán lẻ và xây dựng chưa lấy lại 
được động lực trước suy thoái” .

“Về việc làm, chúng ta có mức 

tiền lương cao hơn so với đỉnh 

điểm của thời kỳ phát triển gần 

nhất.” 

“Chúng ta đang trong quá trình phục hồi,” Bertolli 
cho biết. “Tôi không biết liệu chúng ta có thể trở lại 
vị trí trước đây hay không, nhưng lúc này thì tình 
hình là tích cực. Tôi thấy những dấu hiệu ‘cần giúp 
đỡ’ hầu như ở mọi nơi tôi đến. Mọi người đang chi 
tiền và không dè dặt như cách đây vài năm.” 

Marin có thể phục hồi sau suy thoái tốt hơn nữa 
bằng cách tung ra các chiến dịch quảng bá du lịch 
và cố gắng nắm bắt thị trường hội nghị thương 
mại màu mỡ nhiều hơn, Eyler cho biết. Có nhiều 
hội nghị công ty được tổ chức tại San Francisco và 
San Jose, và nhiều người tham dự muốn tham qua 
nhanh những hòn ngọc của Marin chẳng hạn như 
Đài Tưởng Niệm Quốc Gia Muir Woods, Công 
Viên Tiểu Bang Núi Tamalpais và Khu Giải Trí 
Quốc Gia Cổng Vàng. “Chúng ta có càng nhiều 
khách tham quan, các nhà hàng và đại lý bán lẻ địa 
phương càng có lợi, điều đó thực sự giúp cải thiện 
nền kinh tế chung,” Eyler cho biết. 

Brad Bollinger, nhà xuất bản chuyên san North 
Bay Business Journal, phát biểu, “Quận Marin là 
nơi khai sinh của một số công ty nổi tiếng trên thế 
giới bao gồm Autodesk, Lucasfilm và BioMarin. 
Khó khăn lớn nhất của quận là bám vào họ và tạo 
điều kiện cho công ty lớn tiếp theo. Điều đó đòi 
hỏi phải có tầm nhìn, khả năng lãnh đạo và, quan 
trọng nhất là, hành động.” 
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Các Doanh Nghiệp Xanh Cắt 
Giảm Chi Phí, Có Được Lợi 
Thế Quảng Bá 
Có thể lấy cảm hứng từ tinh thần hippie yêu thiên nhiên của những 
năm 1960, Quận Marin quan tâm đến “đời sống xanh” trước hầu hết các 
quận khác. Bằng việc chú trọng vào khả năng phát triển bền vững, Quận 
Marin đóng vai trò gương mẫu trong việc giải quyết khủng hoảng biến 
đổi khí hậu, bao gồm các nỗ lực hạn chế thải khí nhà kính và thích nghi 
với hiện tượng mực nước biển dâng cao theo dự đoán. 

“Việc có được khả năng phát triển bền vững như một động lực thúc đẩy 
cho Quận sẽ cho phép chúng ta thực hiện các chương trình giúp người 
dân và các doanh nghiệp cống hiến cho các mục tiêu tạo ra những cộng 
đồng lành mạnh của Quận,” theo Omar Pena, nhân viên quy hoạch 
trong Đội Ngũ Phụ Trách Phát Triển Bền Vững của Cơ Quan Phát Triển 
Cộng Đồng. 

Marin có gần 430 doanh nghiệp có chứng nhận xanh thông qua Chương 
Trình Doanh Nghiệp Xanh của Quận. Các doanh nghiệp đủ điều kiện 
cần phải tuân thủ các quy định về môi trường và sau đó làm việc với 
các đối tác trong lĩnh vực cấp nước, xử lý rác thải, năng lượng và chống 
ô nhiễm để phát triển các tiêu chuẩn về phương pháp hiệu quả nhất để 
đảm bảo tuân thủ hơn nữa. Hầu hết các chủ doanh nghiệp xanh đều 
nóng lòng chia sẻ các phương pháp có trách nhiệm đối với môi trường. 

Tại sao phải đảm bảo xanh? Các chủ doanh nghiệp không ngừng tìm 
cách tiết kiệm tiền và giúp doanh nghiệp của mình nổi bật so với đám 
đông, do đó Chương Trình Doanh Nghiệp Xanh thực sự phù hợp với họ, 
theo điều phối viên chương trình Dana Armanino. Chương trình này 
kết nối họ với các nguồn tài nguyên giúp họ cắt giảm chi phí, và một khi 
được chứng nhận, danh hiệu có thể mang lại cho họ một lợi thế tiếp thị. 

ảm bảo hoạt động xanh không chỉ là việc đúng đắn cần làm đối với môi 
trường, nó còn là việc đúng đắn cần làm để có một lợi thế quảng cáo 
ở một nơi có ý thức môi trường như Marin. Ngay cả Cục Hội Nghị và 
Khách Du Lịch (Convention and Visitors Bureau) địa phương cũng có 
một trang web dành riêng cho các lựa chọn xanh và trung tâm hội nghị, 
điểm du lịch nông nghiệp và những trải nghiệm ẩm thực từ nông trại 
đến bàn ăn. 

“Việc có chứng nhận sẽ cho cộng đồng biết rằng quý vị đang thực hiện 
những biện pháp bổ sung để giảm thiểu ảnh hưởng của mình đối với 
môi trường, một điều mà ngày càng có nhiều khách hàng chú ý đến,” 

Các Chuyên Gia của 

Bartlett Tree 

Phân ban của Bartlett tại 

Marin, một doanh nghiệp 

có Chứng Nhận Xanh, cam 

kết vì một môi trường xanh 

hơn. Đây là một trong những 

công ty địa phương đầu tiên 

phát triển và thực hiện một 

chương trình kiểm soát côn 

trùng thống nhất sử dụng các 

sản phẩm và phương pháp 

thay thế để kiểm soát côn 

trùng và bệnh tật. 

Vanguard 

Automotive 

Cửa hàng có Chứng Nhận 

Xanh này tái chế mọi thứ.     

Chủ sở hữu Bonnie Di Grazia 

cho biết đam mê của bà là 

để lại ảnh hưởng nhỏ. ”Đảm 

bảo xanh không phải việc dễ 

dàng, nhưng là việc mang lại 

lợi ích,” bà cho biết. “Tôi tự 

hào khi điều hành một doanh 

nghiệp sửa chữa ôtô có ý 

thức môi trường.” 

Armanino phát biểu. “Doanh nghiệp của quý vị sẽ được xem là thân thiện 
hơn với môi trường, có thái độ tích cực vì quý vị đã thể hiện cam kết có 
trách nhiệm đối với môi trường và quan tâm đến cộng đồng.” 

Tìm hiểu thêm về chương trình doanh nghiệp xanh của Quận bằng cách 
tìm kiếm từ khóa “green bunisness” (doanh nghiệp xanh) tại 
www.marincounty.org. 
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Vai Trò của Nông Nghiệp tại Marin Ngày Nay 

Quý vị từng tự hỏi liệu sản phẩm hữu cơ thực 
sự có nghĩa là sản phẩm hữu cơ hay không? 
Trên quy mô địa phương, Anita Sauber thuộc 
Sở Nông Nghiệp, Đo Lường (Department of 
Agriculture, Weights and Measures) Quận 
Marin có ý kiến cuối cùng. 

Sauber là điều phối viên của chương trình 
đầu tàu của sở, chương trình Marin Organic 
Certified Agriculture (MOCA). Bà so sánh 
đùa chức danh của mình, Thanh Tra III, với 
chức danh của Thurston Howell III, nhân vật 
khó quên trong chương trình TV kinh điển 
của những năm 1960, Gilligan’s Island. Nhưng 
Sauber xem nhiệm vụ thanh tra côn trùng, cỏ 
dại và thuốc diệt côn trùng ở 70 cơ sở mỗi năm 
không phải chuyện đùa. 

“Mỗi cơ sở đều có một hế hoạch hệ thống hữu 
cơ,” Sauber cho biết. “Họ lập một kế hoạch về 

việc họ đáp ứng các yêu cầu bằng cách nào, và 
họ đảm bảo rằng kế hoạch của họ là đúng. Họ 
có thể trình bày sổ sách từ khi trồng đến lúc ra 
thị trường hay không—khi trồng cây, bất kỳ sự 
đầu tư nào, khi thu hoạch, trở lại khi mua hạt 
giống?” 

Nếu có, họ đang có nhu cầu. Người dân Marin 
ngày càng mua nhiều sản phẩm hữu cơ được 
trồng tại địa phương từ các nông trại gia đình. 
Nhiệm vụ của MOCA là tuân thủ các tiêu 
chuẩn của chương trình National Organic 
Program của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và kiểm 
tra những khẳng định về hoạt động bền vững. 
Những tiêu chuẩn đó là gì? Mọi chi tiết đều 
có trên trang web của MOCA. Marin Ag cũng 
kiểm tra các kế hoạch cảnh quan của các vườn 
ươm, kiểm tra các hoạt động vận chuyển cây 
trồng, đảm bảo các chợ nông sản tuân thủ 
quy định và đảm bảo rằng gia súc được bảo vệ 

đúng cách bằng hàng rào và chó canh giữ.  

Việc cập nhật đòi hỏi phải có sự đào tạo liên tục dưới 
sự giám sát chặt chẽ của chính phủ liên bang. Stefan 
Parnay, phó ủy viên nông nghiệp của quận, lưu ý 
rằng USDA đã thực hiện 17 thay đổi quy tắc chỉ trong 
năm 2011. 

Nhưng những cố gắng của nhân viên đã mang 
lại kết quả. Ủy Viên Nông Nghiệp Stacy Carlsen 
mới đây báo cáo rằng tổng giá trị sản lượng nông 
nghiệp của quận là trên 80 triệu dollar vào năm 
2012, tăng gần 50 phần trăm từ 56 triệu dollar chỉ 
cách đây hai năm. 

Được chứng minh bằng tên gọi của mình, Sở 
Nông Nghiệp và Đo Lường có hai trách nhiệm 
chính khác. Quý vị có từng tự hỏi liệu 10 gallon 
xăng ở cây xăng thực sự là 10 gallon hay không? 
Liệu máy quét tại cửa hàng thực phẩm hay cái cân 
ở chợ nông sản có chính xác hay không? Parnay 
cho biết rằng có khoảng 99 phần trăm cây xăng, 
nhưng chỉ có 68 phần trăm máy quét là chính xác 
và cần điều chỉnh. Việc kiểm tra là một thử thách. 

Hãy an tâm rằng người dân Marin luôn có sự bảo 
vệ của Sở Nông Nghiệp Marin. Việc đó không chỉ 
là vấn đề đáng suy ngẫm, nó còn là vấn đề cần 
phải được quan tâm nhiều. 

Thanh tra nông nghiệp Anita Sauber nói chuyện với các công nhân tại County Line Harvest tây Novato. 

Dejon “DJ” Gill of Swanton Berry Farm in Davenport.
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Tự Hào Về Các Công Viên & Vùng Đất Của Chúng Ta 

Khu Không Gian Mở Quận Marin (Marin County Open Space District, MCOSD) quản lý 34 khu bảo tồn không gian mở gồm khoảng 18.500 mẫu Anh. 

Có rất ít yếu tố chất lượng sống là quan trọng đối 
với người dân Marin bằng việc bảo tồn thiên nhân 
xung quanh chúng ta. Đối với một số người, vẻ đẹp 
tự nhiên của Marin là tiêu chí số một để chuyển 
đến đây. 

Các Công Viên Quận Marin và Khu Không Gian 
Mở Quận Marin đồng ý với quý vị ở điểm đó. Trên 
thực tế, hàng trăm nhân viên Quận được giao 
nhiệm vụ bảo tồn vẻ đẹp của Marin với sự hỗ trợ 
của nhiều tổ chức bất vụ lợi và các đối tác công ty. 
Một người dân bản địa ở Marin, Craig Solin, bảo vệ 
ở Các Công Viên Quận Marin cho biết nhân viên 
của sở cam kết sâu sắc đối với việc bảo vệ đất đai. 

“Chúng tôi tự hào với việc làm của mình vì chúng 
tôi quan tâm đến các khu bảo tồn và đời sống 
hoang dã. Chúng tôi quan tâm đến từng con sóc, 
con chim, hoa lá và bướm,” Solin nói. “Tôi lớn lên ở 
Marin, do đó tôi muốn thấy những không gian mở 
được bảo tồn cho các thế hệ mai sau. Tôi cũng là 
một nhà nhiếp ảnh, và Marin, với các khu cư trú đa 
dạng của nó, không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên.” 

Tất cả hoạt động bảo tồn này đòi hỏi nhiều công sức 
và tiền bạc. Tình hình tiền bạc gặp khó khăn trong 
bốn hoặc năm năm vừa qua, dẫn đến hoạt động 
bảo dưỡng trì trệ, cắt giảm nhân viên và những 
biện pháp cắt giảm chi phí khác của Quận. Từ năm 
2010, tổng ngân sách cho công viên đã bị cắt giảm 
khoảng 10 phần trăm, hay khoảng 1 triệu dollar. 

Vào tháng 11, 2012, các cử tri đối mặt với một biện 
pháp bỏ phiếu sẽ nâng khả năng của Quận và các 

đối tác của quận trong việc quản lý các công viên 
và các khu bảo tồn không gian mở, cải thiện sự an 
toàn và dịch vụ dành cho khách tham quan, bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ các nông trại gia 
đình. Biện pháp thu thuế này, được gọi là Biện Pháp 
A, được thông qua cho phép Quận chú trọng vào ba 
chương trình, Chương Trình Thành Phố, Thị Trấn và 
Đặc Khu (City, Town and Special District Program); 
Chương Trình Bảo Tồn Đất Nông Nghiệp (Farmland 
Preservation Program); và Chương Trình Công Viên 
và Không Gian Mở (Parks and Open Space Program). 

Một trong những mục tiêu hàng đầu là dần dần giảm 
tình trạng bảo dưỡng trì trệ đối với các công viên của 
chúng ta. Công việc này gồm có trồng cây, lót đường 
và thay thế trang thiết bị và các công trình xuống cấp. 
Trong các khu dự trữ không gian mở, sẽ có một hệ 
thống đường ra mới và sửa lại và các tuyến tái định 
hướng để bảo vệ sông rạch—nhất là những nơi cư trú 
cho cá hồi đầu thép và cá hồi coho đang bị đe dọa. 

Một số nâng cấp sau Biện Pháp A sẽ không liên quan 
đến quá nhiều công việc bẩn. Thiết kế và thực hiện 
một kế hoạch biển báo chỉ đường mới cho công 
chúng là một mục tiêu khác, và các nhân viên quy 
hoạch tại Trung Tâm Dân Chính Marin đang chuẩn 
bị các bản quy hoạch tổng thể được mong chờ từ lâu 
cho một số công viên. Biện Pháp A cho phép Quận 
có được nhiều mối quan hệ hợp tác hơn, mở ra nhiều 
chương trình hơn, chú trọng giáo dục về môi trường 
và bắt đầu một chương trình tài trợ mới để tăng 
cường khả năng tiếp cận các công viên và các khu 
bảo tồn cho các nhóm dân gặp khó khăn. 

Các Công Viên Quận Marin đã không có tài trợ để 
mua đất trong hơn một thập niên, nhưng vào năm 
2013-14 sở sẽ dành ra hơn 1 triệu dollar để mua 
đất và khoảng 2 triệu dollar để mua quyền bảo tồn 
nông nghiệp từ các chủ đất sẵn sàng bán. Khoảng 
1,5 triệu dollar sẽ được phân bổ cho các công viên 
địa phương, các khu giải trí và không gian mở trong 
các thành phố, thị trấn và các đặc khu của chúng ta. 
Hoạt động quản lý đang diễn ra mạnh mẽ, nhờ vào 
sự hỗ trợ của Biện Pháp A và người dân Marin. 

Craig Solin là một trong những bảo vệ tận tụy của chúng ta. 
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Cứu Hỏa Chỉ Là Một Khía Cạnh của Dịch Vụ
 

Đội Cứu Hỏa Tamalpais của Sở Cứu Hỏa 
Quận Marin đến cơ sở dự án quản lý 
thực vật. 
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Gần đây chúng tôi có đàm đạo với Jason Weber, 
Giám Đốc Cứu Hỏa Quận Marin, và hỏi ông một số 
câu hỏi về Sở Cứu Hỏa. Đây là trả lời của ông. 

Hỏi: Khi người dân Marin hỏi ông mọi việc thực 

sự diễn ra thế nào tại Sở Cứu Hỏa Quận 

Marin, ông trả lời thế nào? 

Đáp: Rất tốt! Sở của chúng tôi là một tổ chức có 
một không hai vì ảnh hưởng của chúng tôi 
lớn hơn nhiều so với quy mô của sở. Sự tận 
tụy và mức độ cam kết của nhân viên chúng 
tôi cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ 
hoàn hảo với các mức nhân viên rất thận 
trọng. Để đáp ứng nhu cầu của số dân lớn 
tuổi và duy trì mức dịch vụ này trong tương 
lai, chúng tôi sẽ phải mở rộng chương trình 
các dịch vụ y tế khẩn cấp. 

Hỏi: 	Tình trạng suy thoái đã ảnh hưởng như thế 

nào đến Sở Cứu Hỏa, và đã có những điều 

chỉnh gì để chống lại những tác động của 

nó? 

Đáp: Chúng tôi tự hào rằng mức dịch vụ đã không 
bị ảnh hưởng mặc dù có tình trạng không 
chắc chắn về tài chính. Đó là do nhiều năm có 
mức nhân viên thận trọng, bảo dưỡng thiết 
bị tại cơ sở và các chương trình và những nỗ 
lực hạn chế chi phí khác. Tuy nhiên, chúng tôi 
đã phải bỏ cải thiện ở mức dịch và đối mặt với 
những khó khăn khác về ngân sách. Trong 
những năm gần đây, chúng tôi có những kết 
quả kết hợp từ các biện pháp của cử tri để 
tăng nguồn thu từ thuế nhà đất. Kết quả là đã 
có gần $500.000 tiền cắt giảm. Việc cắt giảm 
nhân viên hành chính đã làm tăng lượng 
công việc, và sự trì hoãn trong việc đáp ứng 
các vị trí còn mở đã dẫn đến số giờ làm việc 
bổ sung. Luôn có tình trạng không chắc chắn 
về ngân sách của tiểu bang. Thực tế là chúng 
tôi cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng để 
chúng tôi có thể cải thiện mức dịch vụ. 

Hỏi: 	Những tiến bộ công nghệ đã làm thay đổi 

hoạt động phòng cháy trong vài năm vừa 

qua như thế nào? 

Đáp: Có hai sự thay đổi lớn cần đề cập. Trước tiên, 
phần mềm tuyển nhân viên trên máy tính 
và các công cụ quản lý huấn luyện đã giúp 
đơn giản hóa nhiều thứ trước đây được xử lý 
bằng các quy trình thủ công. Thứ hai, những 
cải thiện đối với thiết bị bảo hộ đã giúp cung 
cấp cho lính cứu hỏa sự bảo vệ hiệu quả hơn 
trong trường hợp khẩn cấp và giảm số ca bị 
thương do rối loạn nhiệt. 

Hỏi: 	Có những lĩnh vực mục tiêu đối với dịch vụ 

được cải thiện trong năm tới hay không? 

Đáp: Nếu tôi lập danh sách, tôi sẽ nói đó là dịch 
vụ triển khai, phòng ngừa và giáo dục cộng 
đồng, thành lập các hội đồng ứng phó thảm 
họa địa phương, hỗ trợ quy trình thay thế 
Hệ Thống Tài Chính Toàn Quận và giải quyết 
tình trạng mất kiến thứ tổ chức tạo ra bởi các 
trường hợp nhân viên nghỉ hưu. 

Hỏi: 	Nhân viên của ông tự hào nhất về điều gì? 

Đáp: Tổ chức của chúng tôi tự hào về sức mạnh và 
kỹ năng của nhân viên ở mọi cấp. Chúng tôi 
khuyến khích và ủng hộ đóng góp cá nhân 
trong phát triển chương trình, đào tạo, tiếp 
xúc với công chúng và tìm kiếm các cơ hội tài 
trợ. Một phương án từ dưới lên đã tạo ra một 
bản sắc văn hóa sở hữu trong việc bảo vệ 
người dân. 

Hỏi: 	Ông muốn gửi thông điệp gì cho cộng đồng? 

Đáp: Chúng tôi đang hợp tác với các cộng đồng để 
tạo ra một nơi an toàn và thú vị để sống, làm 
việc hoặc tham quan. Hãy tự nhiên ghé bất 
kỳ đồn cứu hỏa nào 
của chúng tôi và gặp 
gỡ lính cứu hỏa của 
chúng tôi. 

Jason Weber 
Giám Đốc Sở Cứu Hỏa  
Quận Marin 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tham Gia Cùng Với Quận trong Việc Chuẩn Bị Ứng Phó Trường Hợp 
Khẩn Cấp Nghiêm Trọng 
Khi xảy ra một thảm họa nghiêm trọng—và đối 
mặt với nó, chắc chắn sẽ xảy ra—quý vị sẽ trông 
cậy vào người khác để đảm bảo sự an toàn của quý 
vị và gia đình quý vị bằng cách nào? Văn Phòng 
Các Dịch Vụ Khẩn Cấp (OES) Quận Marin, một 
phân ban của Phòng Cảnh Sát Trưởng, đang tập 
huấn và chuẩn bị ứng phó các sự kiện thảm họa có 
thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 

Trách nhiệm rất quan trọng. Marin có diện tích 
521 dặm vuông với dân số khoảng 250.000 ở 11 
thành phố và thị trấn cộng với các khu vực chưa 
thành lập. Con số đó là rất nhiều đất đai và người 
dân sống gần những đường nứt gãy, những khu 
rừng rậm rạp, một mạng lưới sông ngòi và một đại 
dương dữ dội. Các biện pháp liên lạc khẩn cấp phải 
tức thời và nhất quán. Tính mạng mọi người phụ 
thuộc vào nó. 

Vào lúc xảy ra khủng hoảng thực sự, Quận có 
thể kích hoạt Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp 
(Emergency Operation Center, EOC) để quản lý 
các hoạt động ứng phó và chính thức tuyên bố 
thảm họa, mở cửa nhận trợ cấp từ các cơ quan tiểu 
bang và liên bang. Từ đó, các trung tâm trợ cấp địa 
phương có thể cung cấp một địa điểm duy nhất cho 
nạn nhân thảm họa. Quận thường xuyên diễn tập 
ứng phó những tình trạng đó. 

OES gần đây giới thiệu chiến dịch Alert Marin, một 
chiến dịch khuyến khích người dân tự đăng ký với 
một Hệ Thống Thông Báo Khẩn Cấp Qua Điện 
Thoại (Telephone Emergency Notification System, 
TENS) đã nâng cấp. Bằng cách truy cập www. 
alertmarin.org, người dân có thể thêm số điện thoại 
di động của mình hoặc thông tin Giao Thức Thoại 
Qua Internet (Voice Over Internet Protocol, VOIP) 
để nhận cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp. 

Cũng trong năm ngoái, OES đã nhận được trên 
1,8 triệu dollar tài trợ từ các nguồn tập trung ứng 
phó trường hợp khẩn cấp, chú trọng hỗ trợ người 
khuyết tật và trở thành một Quận Sẵn Sàng Ứng 
Phó Bão và Sóng Thần. OES thậm chí có một máy 
bay một động cơ có lắp loa phóng thanh có thể lan 
truyền tin khẩn cấp có thể nghe được từ hàng dặm. 
Nhiều nhân viên ứng phó khẩn cấp làm việc toàn 
thời gian cho Quận, các đặc khu và cơ quan đô thị 
khác; nhiều người khác là các tình nguyện viên. Hãy 
liên lạc với những nhân viên ứng phó đầu tiên đáng 
tin cậy của quý vị và hỏi quý vị có thể được tập huấn 
bằng cách nào hoặc truy cập www.marinsheriff.org  
và tìm kiếm Office of Emergency Services sau đó 
nhấp vào Membership/Joining (Thành Viên/Tham 
Gia). Thông qua hoạt động giáo dục cơ bản, quý vị 
có thể tăng cường lợi thế khi là người cứu hộ hơn là 
người được cứu hộ. 

Những đột phá công nghệ dường như xuất hiện  
mỗi giờ, làm thay đổi cách liên lạc của chúng  
ta rất nhiều. Chính quyền Quận Marn cần phải  
minh bạch hơn bao giờ hết và cung cấp thông  
tin có điều phối, kịp thời và chính xác bằng  
những cách mà mọi người muốn nhận. 

Khi chúng tôi có tin cần tường thuật, chúng tôi  
thường bắt đầu bằng cách cập nhật trang web  
www.marincounty.org và sau đó quảng bá chi  
tiết mới trên Facebook và Twitter. Hầu hết các  
sở của chúng tôi đều có tài khoản truyền thông  
xã hội riêng, cho phép quý vị nắm bắt những gì  
quý vị quan tâm nhất. Đôi khi chúng tôi cung  
cấp các đoạn video thông báo trên trang web  
của chúng tôi và trên kênh YouTube, có tên là  
MarinGChannel.   

4Xì�Yͩ�FŕQJ�Fy�WKЍ�QK͍S�YjR�FiF�ELЍX�WιНQJ�VDX� 
āk\�WUrQ�WUDQJ�ZHE�āЍ�WKHR�G}L�WLQ�WСF�PЕL�QK͍W� 
FПD�4X͓Q� 

Thích chúng tôi trên Facebook 
facebook.com/countyofmarin 

Vào năm 2011, Ban Giám Sát Quận Marin đã  
yêu cầu một sự chú trọng mới đối với thông  
tin công cộng vì tình hình suy thoái đã nêu ra  
những kỳ vọng của công chúng đối với thông  
tin chi tiết tức thời và cơ hội đóng góp ý kiến.  

Theo dõi chúng tôi trên Twitter 
twitter.com/maringov 

Các thông cáo từng chỉ được cung cấp cho giới  
truyền thông hiện nay được cung cấp cho bất kỳ  
ai. Ở góc trên bên phải của trang web của Quận  
có một nút có nhãn “Subscribe” (Đăng Ký) (Bên  
trên). Hãy thêm địa chỉ email của quý vị để nhận  
thông báo cập nhật vào thẳng hộp thư đến của  
quý vị.  

Đăng ký với chúng tôi trên YouTube Kết quả là gì? Quận đã cải thiện hình ảnh của  
mình, cải thiện trang web của mình, tăng cường  
các chiến dịch truyền thông xã hội, sản xuất các  
đoạn video hữu ích và cố gắng giúp cho người  
dân dễ hiểu chính quyền địa phương hơn. 

youtube.com/marinGchannel 

Nhận thông báo bằng văn bản và/ 
hoặc email
marincounty.org/subscribe 
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Chương trình Housing Element Update theo quy định của tiểu bang chỉ đạo sự tăng trưởng trong tương lai ở các cộng đồng Marin chưa được thành lập chẳng hạn như Kentfield. 

Sự Tham Gia của Công Chúng Thúc Đẩy Sự Phát Triển  
Cộng Đồng Thông Minh
 
Một số nội dung thảo luận nóng nhất trong khu vực 
tại Marin năm nay xoay quanh tương lai của quận 
chúng ta, chúng ta tăng trưởng bằng cách nào và sự 
tăng trưởng được quản lý như thế nào. Nhiều nội 
dung thảo luận này đã phát triển thành những chủ đề 
tranh luận ảnh hưởng bởi tình cảm. 

Các văn phòng nào của Quận Marin giải quyết hầu 
hết các chủ đề đó? Quý vị có thể nói đó là Ban Giám 
Sát, đúng thế—họ phải lắng nghe mỗi ngày. Nhưng 
nhân viên Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng (CDA) 
thực sự đứng mũi chịu sào, làm trung gian thiện chí 
giữa chính quyền Quận và người dân. Nhân viên 
CDA có trách nhiệm theo dõi và tư vấn về quy hoạch, 
cấp phép, thành lập lực lượng thực thi quy định, sức 
khỏe môi trường và hoạt động bền vững. 

Phần lớn Marin vẫn chưa được phát triển, và điều đó 
là do Kế Hoạch Toàn Quận Marin, được giới thiệu lần 
đầu năm 1973 để phòng tránh cơn sốt đất bởi những 
nhà phát triển đổ vào các trang trại và các không 
gian mở của chúng ta. Nếu không có các quy định 
được đặt ra bởi các nhân viên quản lý đất, một nửa 
Tây Marin lúc này có thể đã được lát gạch. Vào năm 
2007, người dân Marin hào hứng tham gia cập nhật 
Kế Hoạch Toàn Quận, và tài liệu đó kết thúc với việc 
giành được một giải thưởng quốc gia. 

CDA không chỉ định kỳ cập nhật Kế Hoạch Toàn 
Quận theo quy định pháp luật, họ còn phải thực thi kế 
hoạch đó. 

“Phần khó khăn nhất trong nhiệm vụ của chúng tôi là 
cân bằng các mục tiêu chính sách quan trọng và đôi 
khi cạnh tranh nhau theo những cách phù hợp với các 
giá trị cốt lõi của chúng tôi đồng thời cũng thích nghi 
với sự thay đổi,” theo Giám Đốc CDA Brian Crawford. 

Gần đây, hai chủ đề CDA thu hút sự chú ý trên bản tin 
và trong các nội dung thảo luận của khu vực: cập nhật 
chương trình Housing Element cho Kế Hoạch Toàn 
Quận và cập nhật sắc lệnh Stream Conservation Area. 
Cả hai đều liên kết chặt chẽ với các mục tiêu quan 
trọng nhất của quận về khả năng hoạt động bền vững 
chẳng hạn như duy trì và cải thiện tài nguyên thiên 
nhiên và các đặc điểm của cộng đồng, hỗ trợ kinh tế 
và đảm bảo các quyết định chính sách bình đẳng. 

Trong các buổi họp công khai để cập nhật Housing 
Element, CDA nhấn mạnh với người dân rằng mọi 
khu vực phải lập kế hoạch nhà ở cho các gia đình có 
mức thu nhập khác nhau theo quy định pháp luật. 
CDA gặp áp lực trong việc phải truyền đạt rõ ràng 
rằng hoạt động phát triển nhà ở trong tương lai phụ 
thuộc nhiều vào nguyện vọng của các chủ đất và điều 

quan trọng nhất là phải bảo tồn những phẩm chất 
của khu vực. Cập Nhật Housing Element đã được 
phê duyệt vào tháng 11; sắc lệnh stream vẫn đang 
được bàn. 

Người dân đã tham gia rất nhiều trong các vấn đề 
này, tham dự các buổi họp của Quận và giúp chỉ 
đạo đường hướng chính sách. Hoạt động tiếp xúc 
và giáo dục ngày càng trở thành một ưu tiên hàng 
đầu đối với CDA. 

“Nó có hiệu quả nhất khi công chúng tham gia 
quy trình,” theo Omar Pena, một thành viên của 
đội ngũ phụ trách Hoạt Động Bền Vững của 
CDA. “Bằng việc mời cộng đồng tham gia thảo 
luận cởi mở và trung thực về lý do tại sao việc giải 
quyết các vấn đề này vào lúc này và cho các thế hệ 
mai sau lại là quan trọng, chúng ta sẽ nhận được ý 
kiến phản hồi có giá trị. Nói chung, nhiệm vụ của 
cơ quan chúng tôi là giúp hỗ trợ các cộng đồng 
lành mạnh, an toàn và dung nạp. Đó là nhận xét 
đối với mọi hoạt động của chúng tôi.” 

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin tại 
www.co.marin.ca.us/comdev. 
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Các tình nguyện viên và sinh viên thực tập của Trung Tâm Dân Chính cung cấp nhiều kỹ năng đa dạng ấn tượng đến với Quận Marin. 

Các Tình Nguyện Viên Trong Quận Chia Sẻ Những Kỹ Năng Của Mình
 
Các đội tình nguyện sửa chữa hệ thống đường 
mòn trong không gian mở của Quận Marin, thông 
báo cho người dân biết cách phòng kẻ gian và cào 
cỏ dại trong các công viên. Những người có kinh 
nghiệm chuyên môn soạn nháp các bản tóm tắt 
pháp lý, điều trị bệnh nhân nha khoa, và phụ đạo 
cho thanh thiếu niên. Các hướng dẫn viên hướng 
dẫn các chuyến tham quan đến Trung Tâm Dân 
Chính Marin lịch sử. 

Các tình nguyện viên và thực tập sinh có thể hỗ trợ 
Quận hàng ngày bằng những cách nào khác? Đó là 
một danh sách rất dài. Các tư vấn viên đồng đẳng 
hướng dẫn cho khách hàng. Nhân viên kiểm 
soát vé chỉ chỗ cho khách hàng. Các biển báo 
cảnh giác hỏa hoạn. Các sinh viên thực tập định 
hướng nghề nghiệp biên soạn dữ liệu, tổ chức 
các hồ sơ pháp lý và hỗ trợ các cuộc điều tra 
hiện trường. 

Những người đóng góp này đều là một phần 
của Chương Trình Tình Nguyện Viên và Sinh Viên 
Thực Tập của Trung Tâm Dân Chính do Sở Nhân Sự 
của Quận tổ chức. Có khoảng 8.600 tình nguyện viên 
và thực tập sinh phục vụ với trên 80 vai trò đồng thời 
cung cấp khoảng 9,6 triệu dollar giá trị tương đương 
tiền lương mỗi năm cho người dân Marin. 

Liz Robertson đến từ San Rafael cảm thấy “như một 
đứa trẻ trong cửa hàng kẹo” khi cô thấy nhiều cơ 
hội được liệt kê trên trang web của chương trình. 
Cô tình nguyện đóng góp các kỹ năng quản lý của 
mình với tư cách điều phối viên sự kiện và phát biểu 
tại lễ tri ân năm nay đối với những người tham gia 
chương trình hiện tại. Cô cho biết “Động lực chính 
thúc đẩy chúng tôi phục vụ cộng đồng là khát khao 
cống hiến và hy vọng rằng đóng góp của chúng tôi 
giúp biến thế giới của chúng ta trở thành một nơi tốt 
đẹp hơn.” 

“Động lực chính thúc đẩy chúng tôi 
phục vụ cộng đồng là khát khao cống 
hiến và hu vọng rằng đóng góp của 
chúng tôi giúp biến thế giới của chúng 
ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn.” 

Một trong những chương trình tình nguyện tập 
trung của quận đầu tiên trong nước, chương trình 
Tình Nguyện Viên của Trung Tâm Dân Chính 
Marin được Ban Giám Sát ra mắt vào năm 1979 sau 
khi thông qua Dự Luật 13 của California, dự luật này 
cắt giảm nguồn thu thuế nhà đất. Ngày nay, các tình 
nguyện viên và sinh viên thực tập giúp duy trì các 

dịch vụ của Quận và đáp ứng các nhu cầu thay đổi. 

Ví dụ như, các hướng dẫn viên tình nguyện giúp 
duy trì Phòng Lịch Sử California tại Thư Viện Trung 
Tâm Dân Chính mở cửa cho công chúng. Các trọng 
tài tình nguyện mở rộng dịch vụ trong Văn Phòng 
Chưởng Lý Quận. Chương trình tình nguyện này 
hợp tác phát triển dự án Masters of Marin, dự án này 
có sự tham gia của người cao tuổi tình nguyện trong 
cộng đồng. Và từ năm 2008, CCV đã đáp ứng sự 
quan tâm tăng cao của người tìm việc, đề nghị phục 
vụ trong thời gian chuyển tiếp. Đồng thời, Trung 
Tâm Dân Chính Marin sắp kỷ niệm năm thứ 50 và 
các tình nguyện viên đang tổ chức lễ kỷ niệm. 

Trong lịch sử 34 năm của mình, chương trình Tình 
Nguyện Viên của Trung Tâm Dân Chính đã nhận 
được sự công nhận của địa phương, tiểu bang và 
quốc gia. Là một sự liên kết cộng đồng có giá trị, 
chương trình này đưa chính quyền Quận đến gần 
hơn với người dân bằng cách mời người dân tham 
gia hoạt động của chính quyền địa phương. 

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội tình nguyện, hãy 
truy cập www.marincounty.org và tìm từ khóa 
“Volunteers” (Tình Nguyện Viên) hoặc gọi số 
415-473-7407. 
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Liên Lạc Với Quận Marin
 
Đây là danh sách thông tin liên lạc chính của các sở và 
dịch vụ của Quận, nhưng không phải là tất cả. Quý vị có 
thể tìm thấy thêm thông tin trên www.marincounty.org 
hoặc bằng cách liên lạc với sở qua điện thoại. 

Thông Tin Tổng Quát 
(415) 473-7000 | www.marincounty.org 

Lịch Tổ Chức Các Sự Kiện 
(415) 473-7411 | www.marincounty.org/calendar 

Thông Tin Việc Làm 
(415) 473-3045 | www.marincounty.org/jobs 

Bồi Thẩm Đoàn Dân Sự Quận Marin 
(415) 473-6132 | www.marincounty.org/grandjury 

Các Ban & Ủy Ban 
www.marincounty.org/boardsandcommissions 

Viêc Làm Tình Nguyện Của Trung Tâm Dân Chính 
Số điện thoại Tình Nguyện Viên và Thực Tập Sinh:  
(415) 473-7407  
www.marincounty.org/volunteer và   
www.marincounty.org/interns 

Quản Lý và Tài Chính 
Thẩm Định Viên-Nhân Viên Ghi Sổ Sách 
(Đánh giá tài sản và ghi nhận chứng thư và hồ sơ)  

 

(415) 473-7215 | www.marincounty.org/assessor và  
www.marincounty.org/ar 

Ban Giám Sát 
(Ban điều hành chính quyền Quận Marin)  
(415) 473-7331 | 

 

www.marincounty.org/bos 

Văn Phòng Quản Trị Viên Quận 
(Ngân Sách Quận, Điều Phối Giữa Các Sở,   
Quan Hệ Giữa Các Sở, Quản Lý Rủi Ro)  
(415) 473-6358 | www.marincounty.org/cao 

Thư Ký Quận 
(Chứng Nhận Kết Hôn, Đăng Ký  Tên Thương Mại,   
ộ Chiếu, Giấy Chứng Tử)  
(415) 473-6452 | www.marincounty.org/clerk 

Bầu cử 
(Cán Bộ Đăng Ký Cử  Tri)  
(415) 473-6456 | www.marinvotes.org 

Tài chính 
(Ngân Sách, Kiểm Toán Viên-Kiểm Soát Viên, Thủ  
Quỹ-Nhân Viên Thu Thuế, Quản Lý Công, Tiền Lương,  
Nợ Lương Hưu, Nợ)  
(415) 473-6154 | www.marincounty.org/finance 
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Phát Triển Cộng Đồng và Các Công Trình Công Cộng 
Cơ Quan Phát Triển Cộng Đồng 
(Quy Hoạch, Giấy Phép Xây Dựng, Nhà Ở Vừa Túi  
Tiền, Các Dịch Vụ Sức Khỏe Môi Trường)   
(415) 473-6269 | www.marincounty.org/cda 

Các Công Trình Công Cộng 
(Kiểm Soát Lũ Lụt, Duy Tu Đường, Phòng Tránh 
Ô Nhiễm Nước Mưa, Điều Phối Theo Đạo Luật về  
Người Mỹ Khuyết Tật, Điều Hành Giao Thông, Khu  
Vận Tải Quận)   
(415) 473-6528 | www.marincounty.org/pw 

Các Dịch Vụ Cộng Đồng 
Đo Lường Trong Nông Nghiệp 
(Kiểm Soát Côn Trùng Thống Nhất, Đo Lường,  
Sản Xuất Thực Phẩm Hữu Cơ, Bệnh Cây Sồi Chết  
Đột Ngột) | (415) 473-6700   
www.marincounty.org/agriculture 

Các Dịch Vụ Văn Hóa 
(Trung Tâm Marin, Bưu Điện, Hội Chợ Quận, Tham  
Quan Trung Tâm Dân Chính)  
(415) 473-6400 | www.marincenter.org 

Tư Vấn Viên Nhà Nông 
(Chứng Nhận Thực Phẩm Hữu Cơ, Phát Triển Thanh  
Thiếu Niên 4-H, Tư  Vấn Viên Sản Phẩm Sữa, Tổ Chức  
Master Gardeners)  
(415) 473-4204 | www.marincounty.org/farm 

Thư Viện Miễn Phí Quận Marin 
(Các Chi Nhánh Thư Viện, Các Bộ Sưu Tập Đặc Biệt)  
(415) 499-3220 | www.marinlibrary.org 

Các Công Viên Quận Marin 
(Các Cơ Sở Công Viên Khu Vực và Cộng Đồng, Khu  
Không Gian Mở)  
(415) 473-6387 | www.marinparks.org 

Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh 

Dịch Vụ Người Già và Người Lớn 
(Thông Tin và Giấy Giới Thiệu, Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại  
Gia, Bảo An, Các Dịch Vụ Cựu Chiến Binh)  
(415) 473-INFO (4636)   
www.marincounty.org/aging 

Tuyển Dụng và Đào Tạo 
(Đạo Luật Đầu Tư  Vào Lực Lượng Lao Động, Tổ Chức  
Marin Employment Connection)  
(415) 473-3300 | www.marinemployment.org 

Các Dịch Vụ Y Tế Công 
(Các Phòng Khám của HHS, Các Dịch Vụ  Y Tế Cấp  
Cứu, Các Chương Trình Sức Khỏe Dinh Dưỡng, Cán  
Bộ Y Tế Công Cộng)   
(415) 473-3707 | www.marincounty.org/hs 

Các Dịch Vụ Điều Trị Sức Khỏe Tâm Thần Và Lạm 
Dụng Dược Chất 
(Chương Trình Marin Mental Health Plan, Medi-Cal  
Managed Care, Các Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn và  
Trẻ Em, Đạo Luật về Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe  
Tâm Thần)  
(415) 473-6835 | www.marincounty.org/mh 

Các Dịch Vụ Xã Hội 
( Trợ Cấp Công, CalFresh, Medi-Cal, CalWORKS, Trợ  
Cấp Chung)   
(415) 473-3400 | www.marincounty.org/ss 

An Ninh Công Cộng 
Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em 
( Thực thi và thu tiền theo lệnh chu cấp nuôi con)   
(866) 901-3212  
www.marincounty.org/childsupport 

Nhân viên điều tra án mạng 
(Điều tra các trường hợp đột tử và bất ngờ  
trong Quận)  
(415) 473-6043 | www.marinsheriff.org 

Chưởng Lý Quận 
( Truy Tố, Bảo Vệ Người Tiêu Dùng, Các Dịch Vụ Bảo  
Vệ Nạn Nhân-Nhân Chứng)  
(415) 473-6450 | www.marincounty.org/da 

Cứu hỏa 
(Cứu Hỏa, Phòng Cháy, và Các Dịch Vụ  Y Tế Cấp  
Cứu ở các khu vực chưa thành lập)    
(415) 473-6717 | www.marincountyfire.org 

Quản chế 
( Tòa Trẻ Vị  Thành Niên, Các Dịch Vụ Quản Chế Người  
Lớn và Trẻ Vị Thành Niên)   
(415) 473-6599 | www.marincounty.org/probation 

Văn Phòng Các Dịch Vụ Khẩn Cấp 
(Xác Định và Giảm Thiểu Nguy Hiểm, Thông Báo  
Khủng Hoảng)  
(415) 473-6584 | www.readymarin.org 

Luật Sư Công 
(Các Dịch Vụ Pháp Lý dành cho thân chủ nghèo khó)  
(415) 473-6321 | www.marincounty.org/pd 

Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng
( Tuần Tra, Thông Báo, An Ninh Tòa Án, Điều Tra)   
(415) 473-7250 | www.marinsheriff.org 
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Lịch Sử và Chuyện Bên Lề về Quận Marin
 
NHÀ VÔ ĐỊCH QUYỀN 

ANH TẠI SAN RAFAEL 

Từ khoảng năm 1906 đến 
1914 có một khán đài 
đầu đường Fourth Street 
phía tây của San Rafael 

có tên là Billy Shannon’s Villa. Nơi đây được dùng làm 
cơ sở tập luyện cho các võ sĩ quyền Anh và được điều 
hành bởi Shannon, cựu vô địch quyền anh hạng nhẹ 
nghiệp dư, sau đó chuyển sang đấu chuyên nghiệp. 
Ông điều hành Villa này như một nhà hàng-quán bar 
và trại huấn luyện kết hợp và cũng tổ chức các cuộc thi 
đấu ở đây. 

CÁI TÊN CỦA THUNG LŨNG LUCAS 

Thung Lũng Lucas và Đường Lucas Valley không phải 
được đặt tên theo George! Thay vào đó, chúng được 
đặt tên theo người tiên phong ở Marin là John Lucas, 
ông sinh ở Scotland và đến Marin vào năm 1852. John 
Lucas dành ra phần lớn đời mình trên nông trại 7.600 
mẫu Anh của mình và qua đời năm 1900. 

ROCK N’ ROLL Ở NÚI TAM 

Được tổ chức vào ngày 10 và 11 
tháng 6, 1967, hội chợ Fantasy Fair 
và Lễ Hội Âm Nhạc Magic Mountain 
diễn ra ở đỉnh phía đông của Núi 
Tamalpais tại Đấu Trường Cushing 
Memorial, là quê hương của sự kiện 
Mountain Play hàng năm. Được tài 
trợ bởi đài KFRC, các hoạt động gồm 
có The Doors, The Byrds, Captain 
Beefheart, Smokey Robinson & the 
Miracles, the Jefferson Airplane, 
Country Joe và the Fish, the Grass 

Roots và các hoạt động khác. Ước tính có 36.000 thanh 
niên tham dự. Vé có giá $2; tiền thu được chuyển đến 
các Trung Tâm Chăm Sóc Trẻ Em Hunters Point.  Hình 

ảnh: Với sự cho phép của Elmer Jan. 

ĐẠI LỘ SIR FRANCIS DRAKE 

Vào năm 1931, Đại Lộ Sir 
Francis Drake, vòng từ Bán 
Đảo San Quentin đến mũi 
Point Reyes, chính thức 
được đặt tên theo nhà 
thám hiểm thế giới. Các 

đoạn của tuyến đường này được gọi bằng các tên khác 
nhau, chẳng hạn: San Rafael-Olema Road, Point Reyes 
Road, Ross Landing Road. Bên trên: Một chiếc xe đi về 
phía tây trên Đại Lộ Sir Francis Drake ở giao lộ Xa Lộ 
101 tại Greenbrae, khoảng năm 1935. 

KÊNH ĐÀO SAN RAFAEL: ĐỊA ĐIỂM PRIME BATHING 

Vào đầu thế kỷ 20, Charles P. Ware duy trì một phòng 
tắm công cộng và các phòng tắm ngoài trời trong 
Kênh Đào San Rafael. Vào thời thịnh nhất, Kênh Đào 
này là địa điểm nổi tiếng về tắm nước mặn và bơi 
thuyền. 

ROBIN WILLIAMS, REDWOOD HIGH CLASS NĂM ‘68 

Theo niên giám trường Redwood High School năm 
1968, học sinh năm cuối Robin Williams (cậu được gọi 
là “Rob” vào lúc đó), có tên trong đội bóng đá đại học 
và xuyên quốc gia của Redwood. Cậu cũng là thành 
viên của hội Honor Society. 

“ĐƯỜNG RAY CONG NHẤT 
TRÊN THẾ GIỚI” 

Từ năm 1896 đến năm 1929, 
Đường Ray Núi Tamalpais và 
Muir Woods chạy từ trung tâm 
Thung Lũng Mill đến gần đỉnh 
Núi Tamalpais, với đường thứ 
hai xuống đầu Tây của Núi 
Tamalpais đến Muir Woods bắt 

đầu vào năm 1907. Đường ray này—chạy dọc theo 
Railroad Grade ngày nay—có 281 khúc cua. Ở Double 
Bow-Knot, đường ray này chạy song song với chính nó 
năm lần trong khoảng 300 bộ để có được thêm độ cao 
90 bộ. 

VÀO NHỮNG NĂM 1870 HOẠT ĐỘNG CẮM TRẠI TRỞ NÊN 

PHỔ BIẾN TẠI MARIN 

Khi Tuyến Đường Ray Duyên Hải Bắc Đại Tây Dương 
được hoàn thành vào năm 1875 nó chạy qua Trại 
Taylor (vị trí của nhà máy giấy Samuel P. Taylor’s) biến 
nó thành một điểm dã ngoại nổi tiếng. Đến năm 1877, 
các nhóm đến từ San Francisco và khu vực Bay Area 
xung quanh đến đây thưởng thức hoạt động ngoài 
trời. Đây là một trong những địa điểm đầu tiên ở Hoa 
Kỳ có hoạt động cắm trại như một hoạt động giải trí. 

CỰU MỆNH PHỤ ĐƯỢC BẦU VÀO VÀO CHÍNH QUYỀN 

THÀNH PHỐ 

Cựu mệnh phụ Sally Stanford được bầu vào Hội Đồng 
Thành Phố Sausalito vào tháng 4, 1972 ở lần ứng cử 
thứ sáu của bà. Bà bình luận “Những kẻ có tội không 
bao giờ từ bỏ”. 

NGƯỜI GIÀNH HUY CHƯƠNG OPLYMPIC ĐẦU TIÊN 

CỦA MARIN 

Vận động viên bơi hội Eleanor Garatti là người giành 
huy chương Olympic đầu tiên của Marin. Trong sự 
kiện Thế Vận Hội 1928 ở Amsterdam, cô cũng giành 
được huy chương vàng khi là thành viên của đội bơi 
tiếp sức tự do và một huy chương bạc ở thể loại tự do 
cá nhân 100 thước And. 

LỊCH SỬ ÂM NHẠC ĐƯỢC TẠO RA TẠI “THE PLANT” 

Từ năm 1972, có vô số nghệ sĩ đã ghi âm album tại 
studio trứ danh The Plant của Sausalito. Trong số đó 
là Stevie Wonder, Eagles, The Doobie Brothers, Huey 
Lewis & The News, Journey, Crosby, Stills & Nash, 
Buddy Miles, Fleetwood Mac, the Grateful Dead, 
Prince, Aretha Franklin, Mariah Carey, Dave Matthews, 
Metallica và Van Morrison. 

HỘI TRUYỀN GIÁO SAN RAFAEL 

Giáo dân dòng Francisco tại California đã đặt ra hai 
mươi mốt hội truyền giáo. Hội truyền giáo San Rafael 
Arcangel là số 20, được thành lập năm 1817. Nó được 
gọi là “hội truyền giáo bệnh viện,” một nơi mà người 
mới theo đạo của Hội Truyền Giáo Dolores có thể tìm 
được sức khỏe trong một khí hậu ấm hơn. Saint Rafael 
là thánh bảo hộ chữa bệnh. Hình ảnh: Được sự cho 
phép của Trung Tâm Nghiên Cứu Lịch Sử Miển Tây 
Seaver (Seaver Center for Western History Research) tại 
Bảo Tàng Lịch Sử Tự Nhiên Los Angeles. 

MỘT PHỤ NỮ CHIẾN THẮNG TẠI SỰ KIỆN THE DIPSEA 

Vào tháng 6, 1980, Donna Andrews, một vận động 
viên 39 tuổi đến từ Mill Valley, trở thành người phụ 
nữ trưởng thành đầu tiên chiến thắng tại cuộc đua 
Dipsea Race và là người dân Marin đầu tiên chiến 
thắng ở cuộc đua này trong 12 năm. 

LỊCH SỬ VÀ CHUYỆN BÊN LỀ VỀ QUẬN MARIN 

Do nhân viên của phòng Anne T. Kent California 

Room biên soạn 

THƯ VIỆN MIỄN PHÍ QUẬN MARIN 

marinlibrary.org/californiaroom 
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Mọi hình ảnh, trừ khi có ghi chú, được sử 

dụng với sự cho phép của Anne T. Kent 

California Room 

www.marinlibrary.org/californiaroom
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