
COVID-19 Khảo sát để Đánh giá phản ứng 
của Quận đã có sẵn cho bạn đến hết ngày 
5 tháng 7 
 

TÓM TẮT NHANH 

 Một cuộc khảo sát xin phản hồi từ bất kỳ ai đã tìm kiếm / nhận các dịch vụ của quận từ 
tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. 

 Một cuộc khảo sát khác nhắm vào các ban ngành liên quan đến kinh doanh cụ thể trong 
cùng thời gian. 

 Cả hai cuộc khảo sát đều mở cho đến ngày 5 tháng 7 và có thể được dịch sang nhiều ngôn 
ngữ. 

COVID-19 vẫn chưa kết thúc trong cộng đồng của chúng ta khi các trường hợp dương tính vẫn tiếp 
diễn và những trẻ nhỏ nhất của chúng ta vẫn chưa được tiêm chủng. 

Nhưng với thời gian COVID-19 kéo dài, Ban Giám sát đã yêu cầu một sự khảo sát xem xét lại phản 
ứng và các dịch vụ của quận từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Việc xem xét này diễn 
ra trong hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành. 

Để giúp thực hiện giai đoạn thứ hai của quá trình xem xét, hai cuộc khảo sát hiện có sẵn cho bạn để 
giúp đánh giá phản ứng của quận trên toàn bộ Cơ quan chính phủ (không chỉ về sức khỏe) và cho 
các tương tác cụ thể liên quan đến kinh doanh. 

 Các cuộc khảo sát sẽ được mở cho đến ngày 5 tháng 7. 
 Chúng có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ bằng cách chọn nút “dịch” trên mỗi bản khảo 

sát. 
 Các cuộc khảo sát trên giấy cũng sẽ có sẵn tại tất cả các chi nhánh của Thư viện Công cộng 

Quận Fairfax. 

LƯU Ý: Chúng tôi chỉ tìm kiếm phản hồi về Chính quyền Quận Fairfax, không phải về chính quyền 
tiểu bang hoặc liên bang. Và đối với những người sống ở các vùng độc lập của Fairfax và Falls 
Church, cũng như các thị trấn Vienna, Clifton và Herndon, chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của 
bạn, vì Chính quyền Quận Fairfax cung cấp các dịch vụ chính (nhưng vui lòng chỉ bao gồm Kinh 
nghiệm của chính quyền Quận Fairfax, không phải dịch vụ của thành phố hoặc thị trấn của bạn). 

  

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sites/boardofsupervisors/files/assets/meeting-materials/2022/mar01-public-safety-aar-update.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/library/branches
https://www.fairfaxcounty.gov/library/branches


KHẢO SÁT DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG 

Cuộc khảo sát chung này dành cho bất kỳ ai trong cộng đồng của chúng ta để cung cấp thông tin về 
trải nghiệm của họ với các dịch vụ của quận. 

Các dịch vụ và hỗ trợ có thể bao gồm y tế, giấy phép, kiểm tra, bỏ phiếu, thuế, trung tâm cộng đồng, 
công viên và giải trí, hỗ trợ giao thông, thư viện, cuộc họp công cộng, hội đồng và ủy ban chấp hành, 
hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ nhà ở, dịch vụ bảo vệ trẻ em và người lớn, dịch vụ an toàn công cộng, vân 
vân. 

Tham gia cuộc khảo sát cộng đồng:  

 https://engage.fairfaxcounty.gov/COVID-Community-Input 

 

KHẢO SÁT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP 

Cuộc khảo sát này tìm kiếm phản hồi từ các doanh nghiệp và thành viên cộng đồng đã tương tác với 
các ban ngành và dịch vụ dưới đây: 

 Sở Quy hoạch và Phát triển: Điều này bao gồm các đơn xin quy hoạch, giấy phép (xe bán đồ 
ăn, kinh doanh tại nhà, miễn giảm tiếng ồn, chỗ ở ngắn hạn, khu sinh hoạt phụ, vùng đất 
ngập nước, v.v.), quy hoạch lại, Hội đồng đánh giá kiến trúc, các bản sửa đổi và diễn giải quy 
hoạch toàn diện. 

 Dịch vụ Phát triển Đất đai: Điều này bao gồm các đơn xin giấy phép xây dựng / thương mại, 
xem xét quy hoạch xây dựng / giấy phép thương mại, các đơn xin quy hoạch địa điểm, xem 
xét sơ đồ mặt bằng, lập bảng đậu xe, sửa đổi mã, kiểm tra giấy phép xây dựng / thương mại 
và kiểm tra địa điểm. 

 Ban Sáng kiến Kinh tế: Điều này bao gồm các khoản tài trợ RISE, tài trợ PIVOT và chương 
trình cho vay vi mô. 

 Bộ Tuân thủ Quy tắc: Điều này bao gồm việc điều tra các khiếu nại liên quan đến kho ngoài 
trời, khu chung cư, bảo trì tài sản, xây dựng trái phép và các vi phạm quy tắc phân vùng và 
xây dựng khác. 

Thực hiện Khảo sát Doanh nghiệp:  

https://engage.fairfaxcounty.gov/COVID-Business-Input?HTTPSRedirected=true 

 

https://engage.fairfaxcounty.gov/COVID-Community-Input
https://engage.fairfaxcounty.gov/COVID-Business-Input?HTTPSRedirected=true

