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Tổng Quát và Tóm Tắt Điều Hành
Vào tháng 10 năm 2010, Bộ sức Khoẻ Tâm Thần đã ban hành thông báo số 10-21 tựa
đề “ Hướng Dẫn đề xuất tài khóa năm 2011/2012 cho Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần,
cập nhật hàng năm của chương trình Ba năm và kế hoặch chi tiêu”. Những yêu cầu cho
vấn đề cập nhật thông tin và những khó khăn mà các quận hạt đang đối diện vì các
vấn đề ngân sách của chính phủ đã được trình bày trong buổi họp của ủy ban chỉ đạo
Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần (MHSA) vào ngày 6 tháng 12 năm 2010. Vào
buổi họp của ban chỉ đạo MHSA sau đó (ngày 3 tháng Giêng năm 2011), Ủy ban đã
xem xét lại những yêu cầu phải được cập nhật và đã đồng thuận đi đến một quyết định
là Quận Cam sẽ giữ tất cả các chương trình Dịch Vụ và Hỗ trợ Cộng Đồng (CSS) ở
mức kinh phí hiện tại của họ và yêu cầu tăng kinh phí 25% cho tất cả các chương trình
Phòng Bệnh và Sớm Chữa Bệnh (PEI). Ủy ban chỉ đạo MHSA cũng đã quyết định rằng
tất cả tài khóa năm 2011/2012 tài trợ Sáng Tạo được chi tiêu cho các dự án đã đư ợc
phê duyệt hơn là vào các dự án mới. Những khởi đầu của dự án Sáng Tạo đang bị trì
hoãn bởi những vấn đề không thuê mướn thêm nhân viên và khó khăn về ngân sách
của Quận Cam. Trong tài khóa năm 2011/2012 quỹ Sáng Tạo sẽ có khả năng cần thiết
để bổ sung kinh phí hiện có cho các chương trình Sáng T ạo đã được phê duyệt đặc
biệt là khoảng thời gian phải trả lại kinh phí Sáng Tạo của năm trước đang đến rất
nhanh.
Quá trình lập kế hoạch cho tài khóa năm 2010/11 Cập nhật MHSA xây dựng dựa trên
các quy trình lập kế hoạch MHSA cho kế hoạch trước đó. Thêm vào đó toàn bộ hoạt
động trước quy trình lập kế hoạch, ở cả tháng 12 năm 2010 và tháng Giêng năm 2011
những buổi họp của Ban chỉ đạo MHSA, những hoạt động quy hoạch cho tài khóa năm
2011/2012 đã được tiến hành. Trong những buổi họp này, cũng có những thảo luận về
những cắt giảm chính đối với tài nguyên sức khoẻ tâm thần; sự cần thiết để lập kế
hoạch cho các cấp dịch vụ được ổn định trong hoàn cảnh nguồn tài nguyên đang bị suy
giảm, Những điều không chắc chắn về những quyết định ngân sách cuả chính phủ tiểu
bang, và các khó khăn trong việc cân bằng ngân sách cho địa phương và tiểu bang.
Những quyết định về phân bổ kinh phí của MHSA đã đư ợc thực hiện trong bối cảnh
tình hình tài chính khác và các sự kiện đã tác đ ộng đến sự cung cấp các dịch vụ. Ủy
ban công nhận sự cần thiết để tối đa hóa lợi ích nguồn tài trợ từ MHSA trong việc hỗ
trợ hệ thống Sức Khoẻ Tâm Thần Công Cộng.
Kế hoạch đề xuất đã được sự chấp thuận bởi Ủy ban chỉ đạo MHSA trong một buổi họp
ngày 03 Tháng 1 năm 2011. Căn cứ vào sự chỉ đạo của các nhân viên ban chỉ đạo sau
đó đã viết một kế hoạch dự thảo, và đăng bản kế hoạch đó trong thời kỳ 30 ngày công
luận bắt đầu ngày 11 tháng ba năm 2011. Cuối cùng, Hội Đồng Sức khỏe Tâm thần đã
tổ chức một buổi điều trần nghe về kế hoạch trên vào ngày 14 tháng 4 năm 2011
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Kế hoạch này hỗ trợ các phần của các chương trình và dịch vụ trước đây đã được phê
duyệt. Mặc dù Quận Cam sẽ nhận sự cắt giảm ở cả hai cấp CSS và PEI trong tài khóa
năm 2011/2012, quyết định đã được thực hiện để giữ cho mức kinh phí của CSS được
ổn định bằng cách sử dụng các tài trợ MHSA sẵn có từ phần tài trợ khác để duy trì các
chương trình hiện tại. Đối với chương trình PEI, Quận Cam đã không được yêu cầu tài
trợ cho phần này, do đó, Ban chỉ đạo đã đồng ý tăng 25% trên s ố tiền tài trợ đã được
phê duyệt cho PEI trong tài khóa năm 2010/2011.
Ngoài ra, bao gồm cập nhật tài khóa của MHSA năm 2011/2012 là yêu cầu của Quận
Cam cho $493,300 trong tài khoá PEI năm 2011/2012 cho các Dự Án Đào Tạo và Kỹ
Thuật Hỗ Trợ kinh phí trên toàn tiểu bang. Sự huấn luyện bổ sung và kinh phí hỗ trợ kỹ
thuật sẽ được sử dụng cho thuyết trình giáo dục, phát triển và phổ biến các tài liệu đào
tạo, phát triển trực tuyến và các tài nguyên trên mạng, và sự phát triển của các mạng
qua hệ thống giữa các đối tác khác nhau thực hiện chưong trình Phòng Bệnh và Sớm
Chữa Bệnh (PEI).
Thực hiện các chương trình hi ện hành CSS và PEI ãđ ti ến hành như mong đợi, tuy
nhiên, đối với một số chương trình, thực hiện đã bị trì hoãn do nhiều yếu tố, ví dụ như
những khó khăn trong việc tìm kiếm một địa điểm cho chương trình nhà ở dành cho
người lớn bị khủng hoảng, ngân sách liên tục bất ổn ở cấp tiểu bang và địa phương,
tình trạng không thuê mướn người kéo dài, và mối quan tâm của cộng đồng về việc
thực hiện các chương trình mà có thể không được khả thi.
Tất cả các chương trình Giáo D ục và Đào Tạo Lực Lượng Lao Động (WET) đã đư ợc
thực hiện. Quận Cam đã phê duy ệt chương trì nh vốn đầu tư Cơ Sở Vật Chất và Kỹ
Thuật, và Quận Cam đang tiến hành xây dựng 3 khuôn viên ở 401 S. đường Tustin tại
Quận Cam. Tiến độ thi hành cũng đang được thực hiện trong việc phát triển cơ sở hạ
tầng cần thiết để tạo ra một hệ thống Hồ Sơ Điện Tử Y Tế . Do nhu cầu bổ sung kinh
phí để đáp ứng các yêu cầu Hồ Sơ Điện Tử Y Tế vào năm 2014, Ban chỉ đạo thống
nhất đi đến một đề nghị để thay đổi tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn tài trợ từ vốn đầu
tư giữa Cơ Sở Vật Chất và Kỹ Thuật Theo Nhu Cầu. Tỷ lệ mới là 65% cho nhu cầu Kỹ
Thuật và 35% đối với vốn đầu tư Cơ Sở Vật Chất. Một dự án nhu cầu Kỹ Thuật mới
hiện đang được phát triển và sẽ được trình lên Bộ Sức Khoẻ Tâm Thần mùa xuân này.
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