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Tóm Tắt Ngân Sách Quận Hạt King

Quận King cung cấp các dịch vụ then chốt trong địa phương và khu
vực cho hàng triệu người, với một ngân sách hai năm là khoảng 11 tỉ
đô la Mỹ, 14.000 nhân công, và hơn 60 ngành nghề kinh doanh.

Các Khoản Chi Của Quận Hạt King theo từng Khu Vực Chương Trình
Môi Trường Vật Lý
32%

Các Điểm Nổi Bật Của Ngân Sách

Cải Thiện Cơ Sở
Hạ Tầng
21%

Các Con Số Liên Quan Đến Quận Hạt King

Sự Đi Lại Việc đầu tư vào Metro Transit sẽ tăng

Kế Hoạch Hành Động Chiến Lược Vì Khí Hậu

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức về
môi trường và kinh tế tối quan trọng đối với thế hệ
của chúng ta, và ngân sách đề xuất năm 2017-2018
có các khoản đầu tư chiến lược vào những lĩnh vực
vận tải công cộng, sử dụng năng lượng hiệu quả,
công trình xanh, và việc chuẩn bị cho các ảnh
hưởng của khí hậu phù hợp với Kế Hoạch Hành
Động Chiến Lược Vì Khí Hậu năm 2015.

Bình Đẳng và Công Bằng Xã Hội

Ngân sách 2017-2018 có những bước tiến trong
việc thực hiện tầm nhìn về một Quận Hạt King là nơi
mà tất cả mọi người có cơ hội bình đẳng để phát
triển mạnh, bằng việc chủ động đầu tư để phòng
ngừa vấn đề cũng như đầu tư vào những nơi có nhu
cầu lớn nhất, các đối tác cộng đồng và các nhân
viên của chúng ta với sự lãnh đạo minh bạch và có
trách nhiệm.

WA
OR

Quận Hạt King đứng thứ 1 về dân số tại
Tiểu Bang Washington và là trung tâm tài
chính, kinh tế và công nghiệp của vùng
Tây Bắc Thái Bình Dương.
ID

Dân số của Quận Hạt King
đã tăng gần 10% kể từ năm
2010, khiến cho nơi này trở
thành một trong những
2010 2016
quận hạt lớn tăng trưởng
DÂN
SỐ
QUẬN HẠT KING
nhanh nhất trên cả nước.
1,957,000

dịch vụ đến cho khách hàng, tạo ra một môi trường
làm việc tốt hơn cho nhân viên vận tải công cộng, và
xây dựng cơ sở hạ tầng cho sự phát triển bền vững
của một trong các hệ thống vận tải lớn nhất và tăng
trưởng nhanh nhất trên toàn quốc.

Quận Hạt King chiếm khoảng:
KC

29% dân số
của tiểu bang

KC

Quỹ Tổng Quát Với khoản thiếu hụt khoảng

50 triệu đô la Mỹ, Quỹ Tổng Quát đang đối mặt với
việc cắt giảm, đặc biệt là trong ngành tư pháp hình
sự và an toàn công cộng.

KC

nhưng 40%
việc làm của
tiểu bang

và hơn 50% nền
kinh tế của tiểu
bang.

Quận Hạt King có
dân số đa dạng

Quận Hạt King có trình
độ học vấn cao hơn
so với mức trung bình
của quốc gia.

Cứ năm người dân
thì có một người sinh
ra ở nước khác.

CƯ DÂN CÓ TRÌNH ĐỘ
CỬ NHÂN HOẶC CAO
HƠN

Chính Quyền Được Điều Hành Hiệu Quả Nhất

Các khoản đầu tư mới vào nhân công và các giải
pháp công nghệ của Quận Hạt King sẽ cải thiện
hoạt động và khả năng của chúng ta trong việc đem
đến giá trị tốt nhất cho tất cả các cư dân Quận Hạt
King.

Chính Quyền
Nói Chung
17%

2,107,000

Dịch Vụ Y Tế và Công Lý và
Nhân Sinh
An Toàn
19%
11%

170+

HỌC SINH NÓI 170+
NGÔN NGỮ Ở CÁC
TRƯỜNG HỌC CỦA
CHÚNG TA.

QUẬN HẠT
KING

47%

NƯỚC MỸ 30%

Quỹ Tổng Quát Quận Hạt King – 1,6 tỷ đô la Mỹ
Với khoản thiếu hụt khoảng 50 triệu đô la Mỹ, Quỹ Tổng Quát đang đối mặt với việc cắt giảm nghiêm trọng, đặc
biệt là trong tư pháp hình sự và an toàn công cộng.
Luật pháp tiểu bang áp đặt một giới hạn phi thực tế mà chỉ cho phép các quận hạt tăng mức doanh thu nhận được
từ các loại thuế bất động sản – là nguồn doanh thu lớn nhất cho Quỹ Tổng Quát – tối đa 1 phần trăm mỗi năm.
Ngay cả khi Quận Hạt King đã tăng sự hiệu quả và giảm tốc độ tăng trưởng chi phí, giới hạn này có nghĩa là
doanh thu không thể theo kịp với lạm phát và sự gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ khi dân số tăng trưởng.

Kết quả là ngân sách đề xuất sẽ giảm hoặc loại bỏ:

• Đơn Vị Hỗ Trợ Không Lực của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Hạt King (The King County Sheriff’s
Office Air Support Unit), nơi cung cấp dịch vụ tìm kiếm và cứu nạn quan trọng của khu vực và tiểu
bang.
• Đơn Vị Thủy Quân của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Hạt King (The King County Sheriff’s Office
Marine Unit), nơi cung cấp sự ứng phó khẩn cấp trên khắp các đường thủy của khu vực.
• Chương trình Vừa Ở Tù Vừa Đi Làm (Work Release) và Giam Giữ Tại Nhà Bằng Thiết Bị Điện Tử
(Electronic Home Detention), nơi cung cấp các giải pháp thay thế cho việc giam giữ.
• Việc tiếp nhận giam giữ can phạm tại Trung Tâm Tư Pháp Khu Vực Maleng (Maleng Regional Justice
Center) ở phía nam Quận Hạt King, điều mà sẽ làm giảm lượng thời gian mà cảnh sát địa phương có
thể dành cho cộng đồng.

Doanh Thu Quỹ Tổng Quát theo Hạng Mục
Các Loại Thuế Khác
Các Khoản Phí Dịch Vụ

4%
18%

Tiền Phạt, Lệ Phí, Chuyển Tiền

41%

5%

Thuế Bất Động Sản

3%

Doanh Thu từ Liên Bang
và Tiểu Bang

Các Khoản Thu Liên Chính Phủ

12%
17%

Thuế Doanh Thu

Các Khoản Chi Quỹ Tổng Quát theo Hạng Mục
Chính Quyền Nói Chung
Định Giá Bất Động Sản
Bầu Cử
Trả Nợ
Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh

13.1%

3.3%
2.3%
3.3%
5.1%

72.7%

Công Lý và An Toàn

Môi Trường Vật Lý
0.2%
Có sẵn các định dạng văn bản khác.
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