
Hội Đồng Dịch Vụ Nhân Sinh Fairfax County
Phiên Tương Tác Cộng Đồng

Sở Y Tế, Gia Cư và Dịch Vụ Nhân Sinh 
(HHHS) Fairfax County từ lâu đã phấn đấu xây 
dựng một cộng đồng nơi mọi cá nhân có thể 
đạt tới tiềm năng tối đa của mình. Tuy nhiên, 
tại nhiều khu vực của quận, những khó khăn 
cản trở việc thực hiện tầm nhìn này vẫn còn 
nặng nề và phức tạp, dẫn đến sự bất bình đẳng 
trong hệ quả kinh tế và y tế. 

Vào đầu năm 2020, Hội Đồng Dịch Vụ Nhân 
Sinh Fairfax County đã triệu tập bốn cuộc họp 
tương tác cộng đồng giữa các khu vực dịch vụ 
nhân sinh khác nhau. Với sự hỗ trợ từ Sở Dịch 
Vụ Cộng Đồng và Khu Dân Cư, Văn Phòng 
Quản Lý Chiến Lược đã điều phối các cuộc 
họp này nhằm xác định những thách thức đối 
với cộng đồng và nắm rõ những đặc điểm dễ 
tổn thương của cư dân trong quận chúng ta do 
sự bất bình đẳng về nhà ở, dịch vụ trông trẻ, 
giao thông và chăm sóc sức khỏe. Hiểu được 
những thách thức này và cách chúng gây ảnh 
hưởng đến các nhu cầu về sức khỏe và dịch vụ 
nhân sinh tương ứng là rất quan trọng trong 
nỗ lực không ngừng nhằm xác định chính xác 
những lỗ hổng trong dịch vụ, lập kế hoạch và 
điều phối hiệu quả các nỗ lực, đồng thời điều 
chỉnh hiệu quả các chương trình và dịch vụ 
giúp duy trì một cộng đồng thịnh vượng cho tất 
cả cư dân. 

Tác động của COVID-19 chỉ làm trầm trọng 
thêm điều kiện của những cá nhân này và phản 
ánh nhu cầu bức thiết là phải có các chính sách 
và nguồn lực hỗ trợ cho cư dân của chúng ta. 

Các giải pháp đòi hỏi phải có cách tiếp cận 
toàn diện và hợp tác. Để thay đổi quỹ đạo của 
những xu hướng này và đầu tư đầy đủ cho 
tương lai, HHHS không thể thực hiện một 
mình. 

Những kết quả tìm hiểu này, cùng với Đánh 
Giá Nhu Cầu Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh năm 
2019, là hai trong số nhiều sáng kiến sẽ được 
sử dụng để hỗ trợ và làm cơ sở thông tin cho 
những nỗ lực lập kế hoạch chiến lược trên toàn 
quận. 

Kế hoạch chiến lược của Fairfax County vạch 
ra tầm nhìn dựa trên cộng đồng trong 10 đến 20 
năm tiếp theo, với khoa học chiến lược và số 
liệu nhằm thúc đẩy tầm nhìn đó trong 3 đến 5 
năm tới. 

Khi sử dụng Kế Hoạch Chiến Lược Toàn Quận 
làm khung chương trình, các ý kiến nhận xét sẽ 
được phân loại theo chín lĩnh vực ưu tiên. Quý 
vị có thể tham khảo các lĩnh vực ưu tiên và mô 
tả ngắn gọn về từng lĩnh vực ở trang sau. 

Tạo cơ hội để có tác động lớn hơn
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Phiên Tương Tác Cộng Đồng
Các Lĩnh Vực Ưu Tiên trong Kế Hoạch Chiến Lược.

Cơ Hội Sinh 
Hoạt Văn Hóa 
và Giải Trí

Mọi cư dân, doanh nghiệp và 
du khách đều biết đến và có 
thể tham gia các hoạt động 
chất lượng về nghệ thuật, thể 
thao, giải trí và bổ trợ kiến 
thức văn hóa.

Trao Quyền/
Hỗ Trợ Cư 
Dân Đối 
Phó với Đặc 
Điểm Dễ Tổn 

Thương
Tất cả các cư dân đối mặt 
với tình trạng dễ bị tổn 
thương đều được trao quyền 
và hỗ trợ để sống tự lập với 
tiềm năng tối đa của họ.

Giáo Dục và 
Học Tập Suốt 
Đời

Tất cả cư dân ở mọi giai 
đoạn của cuộc đời đang tận 
dụng các cơ hội học tập hòa 
nhập, ứng biến và dễ tiếp cận 
để giúp họ phát triển, thành 
công và thịnh vượng.

Cơ Hội Kinh 
Tế 

Tất cả mọi người, 
doanh nghiệp và địa điểm 
đều đang vươn lên về mặt 
kinh tế.

Sức Khỏe và 
Môi Trường

Tất cả mọi người đều có thể 
đạt được mức độ sức khỏe 
thể chất và tinh thần cao nhất 
trong một môi trường bền 
vững và lành mạnh.

Giao Thông và 
Đi Lại

Tất cả cư dân, doanh nghiệp, 
du khách và hàng hóa có thể 
lưu thông hiệu quả, với chi 
phí phải chăng và an toàn 
trong và ngoài quận thông 
qua mạng lưới đường bộ, vỉa 
hè, đường mòn và các lựa 
chọn giao thông công cộng 
với thiết kế hợp lý và được 
bảo dưỡng tốt.

Chính Quyền 
Hiệu Quả và 
Năng Suất

Tất cả mọi người đều tin 
tưởng rằng chính quyền của 
họ quản lý các nguồn lực 
một cách có trách nhiệm, 
cung cấp các dịch vụ xuất 
sắc và đại diện cho họ một 
cách công bằng.

Nhà Ở và 
Điều Kiện 
Sống tại Khu 
Dân Cư

Tất cả mọi người đều được 
sinh sống tại những cộng 
đồng khơi dậy và thúc đẩy 
những trải nghiệm sinh hoạt 
an toàn, thú vị với giá cả 
phải chăng.

An Toàn và 
An Ninh

Tất cả mọi người đều cảm 
thấy an toàn khi ở nhà, 
trường học, nơi làm việc và 
trong cộng đồng.

Để tìm hiểu thêm về Kế Hoạch Chiến Lược Fairfax County, vui lòng truy cập: 
Fairfaxcounty.gov/strategicplan
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Phiên Tương Tác Cộng Đồng
Kết Quả Tìm Hiểu

Bốn phiên tương tác cộng đồng được tổ 
chức trên toàn quận đã cho phép HSC 
tiếp xúc và tiếp thu ý kiến phản hồi từ 
234 cư dân về các chương trình của Sở 
Y Tế, Gia Cư và Dịch Vụ Nhân Sinh. 
Các phiên họp đã có sự tham gia đông 
đảo của 97 người từ phía Nam Quận, 42 
người từ Ox Hill/Tây Quận và 95 người 
từ Heritage/Đông Quận. 

496

234

Tổng Số Cư Dân 
Tham Gia

Cư dân tham gia 
theo khu vực

42 Ox Hill 
95 Heritage

97 Phía Nam Quận

Ý Kiến Đã  
Tiếp Nhận

Tổng Số Ý Kiến theo Lĩnh Vực Ưu Tiên trong Kế Hoạch Chiến Lược

Nhà Ở & Điều Kiện Sống tại Khu Dân Cư
Chính Quyền Hiệu Quả & Năng Suất
Giao Thông & Đi Lại
Sức Khỏe & Môi Trường
Cơ Hội Kinh Tế
An Toàn & An Ninh
Giáo Dục & Học Tập Suốt Đời
Cơ Hội Sinh Hoạt Văn Hóa & Giải Trí
Trao Quyền & Hỗ Trợ Cư Dân Đối Phó với  
Đặc Điểm Dễ Tổn Thương 

16,1 %
15,1 %
14,5 %
14,1 %
11,1 %
8,7 %
8,7 %
8,3 %
3,4 %

Câu hỏi đặt ra cho những người tham gia là:

Điều gì khiến quý vị trăn trở?
Khoảng 16% ý kiến nhận được từ những người tham gia cho biết rằng Nhà Ở và Điều Kiện Sống tại 
Khu Dân Cư là mối quan tâm hàng đầu của họ, tiếp theo là Chính Quyền Hiệu Quả và Năng Suất với 
15%. Chúng tôi đã thu được dữ liệu định tính từ các phiên tương tác và phân loại theo chín lĩnh vực ưu 
tiên mà kế hoạch chiến lược của quận đã xác định. Mặc dù kế hoạch chiến lược trên toàn quận đã bị tạm 
dừng do COVID-19, nhưng khung chương trình vẫn phù hợp để lập kế hoạch và điều phối các nỗ lực của 
chúng ta một cách hiệu quả.

Phiên họp tại khu vực 
phía Bắc Quận không có 
người tham gia do thời 
tiết khắc nghiệt. 

Văn Phòng Quản Lý Chiến Lược, tháng 11 năm 2020



Phía Nam Quận
Các ý kiến hàng đầu nhận được từ phiên họp 
tại khu vực phía Nam Quận được xác định 
thuộc hai nhóm lĩnh vực ưu tiên là Nhà Ở và 
Điều Kiện Sống tại Khu Dân Cư cùng Chính 
Phủ Hiệu Quả và Năng Suất trong kế hoạch 
chiến lược.

“Cần có thêm nhà ở chất lượng, giá cả phải 
chăng cho người có thu nhập thấp”

“Cần tổ chức tương tác cộng đồng nhiều hơn 
trong các khu dân cư để thảo luận về những 
vấn đề và mối quan tâm” 

“Quy hoạch và phát triển thiếu công bằng; tập 
trung quá nhiều vào chỉnh trang đô thị”

“Thiếu hiểu biết về những dịch vụ có sẵn và 
cách tiếp cận dịch vụ”

Annandale
Sức Khỏe và Môi Trường là lĩnh vực ưu tiên 
hàng đầu trong kế hoạch chiến lược của phiên 
tương tác cộng đồng tại Annandale với tỷ lệ 
18%.

“Thực hiện các chương trình cố vấn hướng đến 
thanh thiếu niên và nâng cao sức khỏe tinh thần”

“Muốn nhận sự trợ giúp để có các lựa chọn thực 
phẩm lành mạnh hơn”

“Cần nhiều phòng khám cộng đồng hơn cho các 
khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn”

Phiên Tương Tác Cộng Đồng
Ý Kiến

Nhà Ở và Điều Kiện Sống tại 
Khu Dân Cư 

Giao Thông và Đi Lại

Chính Quyền Hiệu Quả và 
Năng Suất

19,3% 

19,3%

16,6%

13,1%
18,7%

13,1%
Sức Khỏe và Môi 

Trường

Cơ Hội Sinh Hoạt 
Văn Hóa và Giải 
Trí

Nhà Ở và Điều 
Kiện Sống tại Khu 
Dân Cư

Ox Hill 
Gần một phần tư tất cả các ý kiến trong phiên 
tương tác tại Ox Hill tập trung vào lĩnh vực 
ưu tiên là Sức Khỏe và Môi Trường trong kế 
hoạch chiến lược.

"Không đủ khả năng tiếp cận các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe có mức giá phải 
chăng"

“Cần hỗ trợ tài chính để mua thuốc cho người có 
thu nhập thấp”

“Dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí hợp lý 
hơn cho thường trú nhân trên 65 tuổi”

24,7%
12,9%

15,1% Cơ Hội Sinh Hoạt 
Văn Hóa và Giải 
Trí 

Giáo Dục và Học 
Tập Suốt Đời 

Sức Khỏe và Môi 
Trường
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 ¥ Chia sẻ những kết quả tìm hiểu này với 
người cùng khu dân cư, bạn bè, thành 
viên trong cùng cộng đồng tín ngưỡng, 
đồng nghiệp và những người khác để 
nâng cao nhận thức và giúp thúc đẩy đối 
thoại trong cộng đồng.

 ¥ Theo dõi các nỗ lực lập kế hoạch chiến 
lược của Fairfax County để tìm hiểu về 
các ưu tiên và cách chúng tác động đến 
cộng đồng của chúng ta.

 ¥ Đọc Bản Đánh Giá Nhu Cầu Y Tế và 
Dịch Vụ Nhân Sinh của Fairfax County, 
tìm hiểu quá trình thay đổi của 
Fairfax County cũng như các nhu 
cầu của cộng đồng.

 ¥ Xác định và phát triển những mối quan 
hệ đối tác mới để tận dụng các nguồn 
lực, kỹ năng và kiến thức.

 ¥ Tập hợp các cá nhân có nền tảng, kinh 
nghiệm và lĩnh vực mang tín đa dạng để 
mang lại cơ hội tốt hơn để cải thiện điều 
kiện kinh tế và xã hội.

 ¥ Chia sẻ thông tin, kiến thức chuyên môn 
và tài nguyên thông qua mạng xã hội và 
các công cụ khác để cùng xây dựng giải 
pháp.

Phiên Tương Tác Cộng Đồng
Đầu Tư cho Tương Lai

Các phiên tương tác cộng đồng đã đem lại những thông tin chuyên sâu vô giá về những thách thức và 
đặc điểm dễ tổn thương mà cư dân đang phải đối mặt trong cộng đồng của chúng ta. Hiểu được những 
thách thức này và cách chúng gây ảnh hưởng đến các nhu cầu về sức khỏe, nhà ở và dịch vụ nhân sinh 
tương ứng là rất quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm xác định chính xác những lỗ hổng trong 
dịch vụ, lập kế hoạch và điều phối hiệu quả các nỗ lực, đồng thời điều chỉnh hiệu quả các chương trình 
và dịch vụ giúp duy trì một cộng đồng thịnh vượng cho tất cả cư dân. 

Những điều chúng ta  
có thể làm:

Mặc dù chúng ta hiện 
đã ở Giai Đoạn 3 của 
quy trình Tương Tác 
Cộng Đồng này, Hội Đồng 
Dịch Vụ Nhân Sinh vẫn 
cam kết phục vụ cộng đồng 
của mình, tạo điều kiện minh 
bạch và giải quyết những thách 
thức này để cải thiện kết quả 
đem lại cho tất cả những 
người sinh sống, làm  
việc và vui chơi tại 
Fairfax County.

Quy Trình 
Tương Tác
Cộng Đồng

Tổ chức các phiên  
tương tác cộng đồng

Phát triển các chiến lược 
để hỗ trợ kế hoạch chiến 

lược trên toàn quận

Xây dựng phương án 
ứng phó trên cơ sở hợp 

tác và phối hợp

Thu thập ý kiến và  
phân tích kết quả

Báo cáo kết quả 
 tìm hiểu

1 2
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