
Tóm Lược Bản Cập Nhật Kế Hoạch MHSA Tài Khoá 13/14 

 
Bản Cập Nhật Kế Hoạch MHSA Tài Khoá 13/14 có sự khác biệt về hình thức so với 
các năm trước.  Bản cập nhật năm nay cung cấp thông tin tổng quát của các phần vụ 
trong kế hoạch, và sau đó là thông tin về các chương trình / dự án của từng phần vụ. 
Thông tin về các phần vụ trong kế hoạch sẽ cho thấy bố cục dành cho những chương 
trình trong phần vụ đó.  Điều này tạo ra một cái nhìn tổng quát trên phương diện mục 
đích và thông tin về thành phần cư dân của bệnh nhân được phục vụ.   
 
Những thông tin cụ thể về chương trình / dự án sẽ cung cấp dữ liệu về số người nhận 
được dịch vụ và ngân sách được cung cấp; nội dung của chương trình / dự án, kết 
quả thẩm định chương trình, và những thay đổi được dự kiến sẽ thực hiện trong tài 
khoá 13/14.  Năm nay, chúng ta đặt trọng tâm vào kết quả.  Đây là lần đầu tiên có 
những cột đồ thị và hình tròn đồ thị được dùng để minh hoạ kết quả cho một số 
chương trình cụ thể.  Ngoài ra còn có những câu chuyện thực tế về kết quả mỹ mãn 
qua tường trình của bệnh nhân để minh hoạ tính hiệu quả của các chương trình tác 
động trực tiếp đến từng cá nhân.  Việc xem xét các dữ liệu kết quả giúp chúng ta có 
được những viễn tượng có ý nghĩa của chương trình MHSA về việc tạo ra những thay 
đổi tích cực trong công ăn việc làm, xác suất nhập viện, học vấn và chất lượng cuộc 
sống của bệnh nhân. 
 
Những thành công khác trong năm qua gồm có việc khánh thành một cơ ngơi tổng 
hợp trong đó có Trung Tâm Sinh Hoạt Lành Mạnh, Trung Tâm Cư Trú Trong Cơn 
Khủng Hoảng dành cho người trưởng thành và Trung Tâm Giáo Dục và Đào Tạo.  Cơ 
ngơi này là những tòa nhà đẹp và ứng dụng thích hợp những kỹ thuật hiện đại. Một 
thành công quan trọng khác là sự gia tăng con số nhà ở với giá cả phải chăng phối 
hợp với các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sức khỏe tâm thần dành cho bệnh nhân.  
 
Những Chương Trình Cải Cách của MHSA đã bắt đầu cung cấp các dữ liệu sơ bộ về 
hiệu quả tác động tới bệnh nhân và tới các thân hữu hỗ trợ làm việc trong các chương 
trình.  Việc thực hiện những Chương Trình Cải Cách đã bị trì hoãn, và kết quả là có sự 
chậm trễ trong việc thu thập và phân tích dữ liệu, nhưng dữ liệu sẽ được bổ sung 
trong tài khoá 13/14.  Chương Trình Dịch Vụ Kết Hợp đã được tiến hành trong việc 
phối hợp với trạm y tế cộng đồng địa phương.  Chương trình này là một kiểu mẫu 
được dự kiến sẽ khởi đầu việc thực hiện Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khoẻ Với Giá Cả 
Phải Chăng (Affordable Care Act) tại Quận Cam. 
 
Bản Cập Nhật Kế Hoạch Tài Khoá 13/14 được xây dựng trên các quy trình kế hoạch 
MHSA đã được thực hiện từ trước đến nay tại Quận Cam.  Danh sách các dịch vụ 
hiện hành được thành lập dựa trên sự nghiên cứu miệt mài của hàng ngàn thành viên 
tham gia từ năm 2005 cho đến nay.  Đây là những tiến trình làm việc của hàng trăm 
nhóm hội thảo, những cuộc họp thảo luận việc thành lập kế hoạch cho cộng đồng, sự 
chấp thuận của Ủy Ban Chỉ Đạo MHSA Quận Cam, và những buổi điều trần mở ra cho 
công chúng tham dự do Ủy Ban Sức Khỏe Tâm Thần Quận Cam tổ chức.  Như những 
năm trước, quá trình thành lập kế hoạch MHSA được thực hiện bởi một tập hợp đa 



dạng của những thành viên tham gia bao gồm bệnh nhân, thân nhân và những người 
đại diện cho các thành phân cư dân không nhận được dịch vụ và chưa nhận được 
dịch vụ đúng mức. 
 
Trong năm qua, Úy Ban Chỉ Đạo MHSA đã áp dụng một cấu trúc mới nhằm cải tiến 
quy trình thành lập kế hoạch, và tạo thêm cơ hội cho các thành viên trong Úy Ban Chỉ 
Đạo và công chúng đóng góp ý kiến.  Úy Ban Chỉ Đạo đã khai triển thêm những Tiểu 
Ủy ban dựa trên các phần vụ trong kế hoạch của MHSA và dựa trên mỗi nhóm tuổi 
của bệnh nhân được nhận Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng (CSS). Vai trò của mỗi Tiểu 
Ủy Ban là để đưa ra những đề nghị về các dịch vụ và mức độ tài trợ cho các chương 
trình MHSA. 
 
Có bốn Tiểu Ủy Ban, đại diện cho: 
 

 Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng dành cho Trẻ Em và Thiếu Niên (TAY) 

 Dịch Vụ và Hỗ Trợ Cộng Đồng dành cho Người Trưởng Thành và Cao Niên 

 Chương Trình Phòng Ngừa và Điều Trị Sớm (PEI) 

 Chương Trình Giáo Dục và Đào Tạo (WET) và Chương Trình Cải Cách (INN) 

Trong quy trình kế hoạch của MHSA tài khoá 13/14, các số liệu về ngân sách, chi tiêu 
cho chương trình, số người được phục vụ và các đề tài khác có liên quan đã được 
trình bày cho từng Tiểu Ủy Ban đại diện cho các phần vụ / nhóm tuổi.  Đã có những 
hành động cụ thể trong quy trình kế hoạch năm nay.  Những hành động đó bao gồm 
(nhưng không giới hạn trong): nỗ lực mang những khoản ngân sách dành cho CSS lại 
cho phù hợp hơn với cách thức chi tiêu gần đây; kiến thiết lại phần vụ PEI để ổn định 
và nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; thực hiện một cuộc Thẩm Định Nhu 
Cầu Của Lực Lượng Làm Việc Chuyên Môn và một quy trình kế hoạch cụ thể cho các 
dự án mới của Chương Trình Cải Cách. 
 
Bản Kế Hoạch đã được văn phòng Ủy Ban Giám Sát Quận Cam đăng tải để thu thập ý 
kiến của công chúng trong 30 ngày, từ ngày 12 tháng 4, 2013 cho đến ngày 12 tháng 
5, 2013.  Ủy Ban Khỏe Tâm Thần Quận Cam sẽ tổ chức một buổi điều trần vào ngày 
14 tháng 5, 2013.  Bản Kế Hoạch sẽ có trong nội dung cuộc họp của Ủy Ban Giám Sát 
Quận vào ngày 21 tháng 5, 2013.  Một khi đã được Ủy Ban Giám Sát thông qua, Bản 
Kế Hoạch sẽ được gửi đến Hội Đồng Giám Sát và Trách Nhiệm Về Dịch Vụ Sức Khoẻ 
Tâm Thần và Bộ Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Tiểu Bang California. 
 
 
 


