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Tổng quan 
 
Proposition 63 được các cử tri California thông qua vào tháng 11 năm 2004, và được gọi là 
Mental Health Services Act (MHSA). MHSA cho phép tăng thuế đánh vào các triệu phú (1% 
trên thu nhập cá nhân vượt ngưỡng 1 triệu USD) để phát triển và mở rộng chương trình sức khỏe 
tâm thần dựa vào cộng đồng. Mục tiêu của MHSA là làm giảm tác động tiêu cực lâu dài lên các 
cá nhân và các gia đình do không được điều trị bệnh tâm thần nghiêm trọng. 

 
Hạt Sacramento là một trong mười tám hạt nằm trong Vùng Sức khỏe Tâm thần Trọng tâm của 
Tiểu bang California. Tiểu bang California, Department of Finance ước tính dân số năm 2018 
của Hạt Sacramento xấp xỉ 1,5 triệu. Do đó, Sacramento được coi là một hạt lớn, đặc biệt khi so 
sánh với dân số của các hạt xung quanh. Sacramento là một trong những cộng đồng đa dạng nhất 
ở California với sáu ngôn ngữ ngưỡng (Tiếng Ả rập, Quảng Đông, Hmong, Nga, Tây Ban Nha, 
và tiếng Việt). Về mặt lịch sử, Hạt Sacramento đã trở thành một trong ba hạt có số người tị nạn 
mới đến lớn nhất ở California. Tiếng Ả rập được bổ sung vào danh sách ngôn ngữ ngưỡng năm 
2017. Chúng tôi chào đón những cư dân mới này và tiếp tục nỗ lực hướng tới đáp ứng nhu cầu 
đặc trưng của những cộng đồng này. 

 
Hạt Sacramento đã rất cẩn trọng trong việc quy hoạch và thực hiện tất cả các cấu phần của 
MHSA. Việc thông qua AB100 năm 2011 và AB1467 năm 2012 đã tạo ra những thay đổi đáng 
kể tới MHSA, bao gồm chuyển đổi từ phân bổ tài chính đã ấn định trước sang phân bổ theo 
tháng dựa trên thuế thu được cũng như chuyển thẩm quyền phê duyệt kế hoạch/cập nhật từ cấp 
Tiểu bang sang cho Boards of Supervisors địa phương. 

 
Các kế hoạch của mỗi cấu phần của MHSA là kết quả của quá trình lập kế hoạch của cộng đồng 
địa phương. Các chương trình có trong kế hoạch kết hợp cùng với phần còn lại của hệ thống giúp 
đem đến các dịch vụ liên tục giúp khắc phục những thiếu sót nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
cộng đồng đa dạng của chúng ta. 

 
Cấu phần của Community Services and Supports (CSS) cấp ngân sách cho dịch vụ điều trị sức 
khỏe tâm thần và hỗ trợ cho trẻ em/thanh niên và gia đình các em bị rối loạn cảm xúc nghiêm 
trọng và người lớn có bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhà ở cũng là một phần quan trọng trong cấu 
phần CSS. Tại Hạt Sacramento, có chín (9) Kế hoạch Công tác CSS trước đó đã được thông qua 
gồm mười chín (19) chương trình. Qua các năm, những chương trình này được mở rộng và phát 
triển với nỗ lực của chúng tôi để đem đến dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả nhằm đáp ứng nhu 
cầu của trẻ em, thanh niên, người lớn, người cao tuổi và gia đình họ. 

 
Như đề cập trong Kế hoạch Ba năm trước đó và Cập nhật Hàng năm, Division of Behavioral 
Health Services đã tạo điều kiện thuận lợi cho một quy trình lập kế hoạch cộng đồng ba giai đoạn 
để mở rộng chương trình CSS bắt đầu từ năm 2014. Chương trình mới và mở rộng này đã bắt 
đầu thực hiện toàn phần trong Năm tài khóa (FY) 2017-18. 

 
Như đề cập trong Kế hoạch Ba năm hiện tại, BHS đã tạo điều kiện thuận lợi cho một quy trình 
lập kế hoạch cộng đồng trong FY 2017-18, mang lại dịch vụ điều trị sức khỏe tâm thần mới và 
mở rộng, cũng như hỗ trợ nhà ở cho những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng vô gia cư hoặc 
có nguy cơ vô gia cư. Việc mở rộng chương trình CSS hiện tại bắt đầu từ FY 2017-18 và chương 
trình CSS mới sẽ bắt đầu trong FY 2019-20. 



Với sự hỗ trợ từ MHSA Steering Committee, BHS đang mở rộng thêm Cấu phần CSS để hỗ trợ 
những người vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư. Việc mở rộng này sẽ tiếp tục trong FY 2019- 
20. 

 
Cấu phần Prevention and Early Intervention (PEI) cấp ngân sách cho chương trình và hoạt 
động được thiết kế nhằm ngăn ngừa bệnh tâm thần xảy ra hay trở nên trầm trọng hơn và làm mất 
khả năng hoạt động. Kế hoạch PEI của Hạt Sacramento bao gồm bốn (4) dự án đã được phê 
duyệt trước đó gồm ba mươi mốt (31) chương trình được thiết kế để giáo dục và phòng chống tự 
tử; củng cố gia đình; kết hợp sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần; và giảm kỳ thị và phân biệt 
đối xử với bệnh tâm thần. 

 
Kế hoạch Ba năm bao gồm chương trình PEI mới để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho 
thanh thiếu niên được nhận nuôi, theo đề xuất và hỗ trợ của MHSA Steering Committee và 
Board of Supervisors. Chương trình mới này bắt đầu vào cuối FY 2018-19 và sẽ mở rộng để 
phục vụ tất cả thanh thiếu niên trong FY 2019-20. 

 
Trong FY 2017-18, BHS đã tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình lập kế hoạch cộng đồng, mang 
lại dịch vụ sức khỏe tâm thần và hỗ trợ mở rộng cho những người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng 
vô gia cư hoặc có nguy cơ vô gia cư trong chương trình phòng chống tự tử. 

 
Bản cập nhật Thường niên này bao gồm chương trình PEI mới: Trauma Informed Wellness cho 
Cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Đề xuất cho chương trình mới này được phát triển thông qua quy 
trình lập kế hoạch chương trình cộng đồng, bao gồm việc thành lập Nhóm làm việc Đặc biệt. Các 
Buổi Lắng nghe Cộng đồng người Mỹ gốc Phi được thực hiện để tinh chỉnh thêm các đề xuất của 
chương trình. Phản hồi của cộng đồng và mô tả chương trình được nêu trong phần Lập kế hoạch 
Chương trình Cộng đồng và cấu phần PEI của Bản cập nhật Thường niên này. 

 
Vào cuối FY 2018-19, MHSA Steering Committee hỗ trợ và đề xuất việc mở rộng thêm Cấu 
phần PEI để bao gồm năng lực cộng đồng hạn chế thời gian mới xây dựng chương trình PEI, 
cũng như mở rộng chương trình PEI hiện tại. Việc mở rộng cấu phần PEI trong các lĩnh vực này 
sẽ bắt đầu vào giữa FY 2019-20. 

 
Cấu phần Innovation (INN) cấp ngân sách trong thời hạn để thử nghiệm các thực hành hay 
phương pháp sức khỏe tâm thần mới và/hoặc được cải tiến với mục tiêu tăng cường tiếp cận (kể 
cả tiếp cận với các nhóm chưa đủ điều kiện), tăng chất lượng dịch vụ, hay thúc đẩy hợp tác liên 
thông. 

 
Dự án INN được Sacramento County phê duyệt trước tiên, được biết đến là Respite Partnership 
Collaborative (RPC) kéo dài năm năm từ 2011 – 2016. Chương trình chăm sóc tạm thế sức khỏe 
tâm thần được thiết lập thông qua dự án này đã chuyển sang nguồn tài chính MHSA CSS/PEI tài 

 
 

Trong tháng 5 năm 2016, Mental Health Services Oversight and Accountability Commission 
(MHSOAC) đã phê duyệt Dự án INN thứ hai của Hạt Sacramento, được gọi là Mental Health 
Crisis/Urgent Care Clinic. Phòng khám mở cửa tháng 11 năm 2017. 

 
Kế hoạch Ba năm của MHSA này bao gồm dự án INN thứ ba, được gọi là Behavioral Health 
Crisis Services Collaborative (BHCSC). Dự án này là một dự án hợp tác công/tư với Dignity 

trợ và được mô tả trong Cập nhật hàng năm. 



Health và Hạt Placer nhằm thiết lập dịch vụ tích hợp ổn định sau khủng hoảng cho người trưởng 
thành tại phòng cấp cứu của bệnh viện ở khu vực đông bắc của Hạt Sacramento. Dự án này đã 
được triển khai nhờ kết quả của quá trình lập kế hoạch cộng đồng địa phương và đã được phê 
duyệt của Sacramento County Board of Supervisors vào tháng 4 năm 2018 và MHSOAC vào 
tháng 5 năm 2018. BHCSC mở vào tháng 9 năm 2019. 

 
Bản Cập nhật Thường niên này bao gồm Dự án INN Hợp tác Toàn Dịch vụ Giữa các Hạt (FSP) 
được đề xuất mới. Dự án Đổi mới giữa các hạt này cung cấp cơ hội cho các hạt triển khai các 
chiến lược dựa theo dữ liệu mới cho thiết kế chương trình và cải tiến liên tục chương trình FSP, 
được hỗ trợ bởi việc triển khai tại hạt cụ thể và hỗ trợ kỹ thuật cho phần đánh giá. Thông qua dự 
án đề xuất này, điều quan trọng trong việc cải thiện tình trạng sức khỏe cá nhân và phục hồi, 
cũng như thực hiện phương pháp theo dữ liệu cho thiết kế chương trình, đánh giá và cải tiến liên 
tục, mang lại chương trình hiệu quả và phản ứng nhanh hơn, sẽ được kiểm tra. Dự án có mục tiêu 
cải tiến cách thức các hạt thu thập và sử dụng dữ liệu để xác định và theo dõi kết quả có ý nghĩa 
cho khách hàng FSP và giúp các hạt sử dụng dữ liệu để hỗ trợ cho thiết kế chương trình và cải 
thiện việc cung cấp dịch vụ FSP. Vào tháng 10 năm 2019, MHSA Steering Committee đã hỗ trợ 
Hạt Sacramento tham gia dự án giữa các hạt này. Kế hoạch dự án có trong Bản cập nhật Thường 
niên này và đang chờ phê duyệt của MHSOAC và Sacramento County Board of Supervisors. 

 
MHSA Steering Committee cũng đã đề xuất và hỗ trợ việc thăm dò cho dự án INN mới khác tập 
trung vào người trưởng thành và người cao tuổi bị bệnh tâm thần nghiêm trọng, có liên quan đến 
hệ thống tư pháp hình sự. BHS sẽ tiến hành quy trình lên kế hoạch cộng đồng để phát triển dự án 
đề xuất này. Thông tin thêm về dự án này sẽ được nêu trong kế hoạch dự án được xây dựng 
thông qua quy trình lên kế hoạch chương trình và được chia sẻ vào năm 2020. 

 
Cấu phần Workforce Education and Training (WET) cấp ngân sách có thời hạn với mục đích 
tuyển dụng, đào tạo và duy trì nhân viên có năng lực văn hóa và ngôn ngữ đa dạng cho hệ thống 
chăm sóc sức khỏe tâm thần công cộng và đảm bảo rằng họ được đào tạo phù hợp giúp cung cấp 
dịch vụ hiệu quả và thực hiện chương trình dựa trên sức khỏe toàn diện và hồi phục. Sacramento 
County’s WET Plan bao gồm tám (8) hành động đã được phê duyệt trước đó. Theo Welfare and 
Institutions Code (WIC) Section 5892(b), các Hạt có thể sử dụng một phần của ngân sách CSS 
để duy trì các hoạt động của WET khi ngân sách có thời hạn WET bị cạn kiệt. Do đó, những hoạt 
động này đang được duy trì bởi ngân sách CSS. 

 
Dự án Technological Needs (TN) có trong cấu phần Capital Facilities and Technological Needs 
tài trợ và giúp thực hiện cam kết là chuyển sang Hồ Sơ Y Tế Điện Tử và Hồ Sơ Y Tế Cá Nhân 
nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc cho khách hàng thông qua phương pháp tiếp cận đa giai đoạn. 
Theo WIC Section 5892(b), các Hạt có thể sử dụng một phần của ngân sách CSS để duy trì các 
dự án TN khi ngân sách có thời hạn TN bị cạn kiệt. Do đó, những hoạt động này đang được duy 
trì bởi ngân sách CSS. 

 
Dự án Capital Facilities (CF) hoàn thành vào Năm Tài khóa 2015-16. Dự án cải tạo ba tòa nhà 
tại khu phức hợp Stockton Boulevard là nơi có phòng khám của Adult Psychiatric Support 
Services (APSS), Peer Partner Program và Dự án INN thứ 2: Mental Health Crisis/Urgent Care 
Clinic. Những cải tạo này cho phép mở rộng khả năng phục vụ với không gian để tổ chức thêm 
hoạt động sức khỏe và sự kiện xã hội do người tiêu dùng và gia đình tổ chức. 



Dự án Technological Needs (TN) trong cấu phần Capital Facilities and Technological Needs, tài 
trợ và thực hiện cam kết của chúng tôi với việc chuyển sang Hồ sơ Y tế Điện tử và Hồ sơ Y tế 
Cá nhân để cải thiện việc chăm sóc khách hàng thông qua phương pháp nhiều giai đoạn. Theo 
WIC Mục 5892(b), các Hạt có thể sử dụng một phần quỹ CSS để duy trì các dự án TN sau khi 
hết quỹ TN giới hạn thời gian. Do đó, các hoạt động này đang được duy trì bằng quỹ CSS. 

 
Mô tả chi tiết của các chương trình và hoạt động cho mỗi cấu phần MHSA nêu trên nằm trong 
Kế hoạch Tài khóa (FY) 2018-19 Cập nhật Hàng năm. 

 
Dự thảo Bản Cập nhật Thường niên cho Năm Tài khóa (FY) 2019-20 theo MHSA sẽ được công 
bố trong thời hạn 30 ngày cho công chúng góp ý từ ngày 18 tháng 11 đến 18 tháng 12 năm 2019. 
Mental Health Board sẽ tổ chức một buổi Lấy ý kiến Công khai vào thứ Tư, ngày 18 tháng 12 
năm 2019 bắt đầu lúc 6:00 chiều tạ Grantland L. Johnson Center for Health and Human 
Services, ở địa chỉ 7001-A East Parkway, Sacramento, CA 95823. 

 
Nếu một thành viên cộng đồng muốn tham dự buổi Lấy ý kiến Công khai và cần hỗ trợ thu xếp 
phiên dịch hay bố trí điều chỉnh hợp lí, vui lòng liên hệ với Anne-Marie Rucker sớm nhất có thể 
nhưng không muộn hơn thứ Tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019, theo số (916) 875-3861 hoặc theo 
địa chỉ ruckera@saccounty.net. 
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