
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Một buổi Điều trần Công khai để xem xét đề xuất tăng tỷ lệ sẽ được Ban 
Vệ sinh Quận # 2-3 tiến hành vào ngày 8 tháng 6 năm 2021, bắt đầu lúc 
9:30 sáng, trong Phòng họp của Ban Giám sát tại 70 Phố West Hedding, 
San Jose CA 95110. Trong thời gian Quận khẩn cấp do COVID-19 và 
cần có các yêu cầu về cách xa xã hội theo lệnh của Viên chức Y tế Công 
cộng, Phiên Điều trần Công cộng sẽ được cung cấp cho công chúng 
thông qua hội nghị từ xa ảo, một liên kết tới đó sẽ là được đăng trên trang 
web của Quận. Tại Phiên Điều trần Công khai, Hội đồng sẽ nghe và xem 
xét tất cả các phản đối và phản đối liên quan đến các tỷ lệ được đề xuất 
và sẽ xem xét và có thể thông qua các tỷ lệ điều chỉnh. 
 
Theo Dự luật 218, chủ sở hữu hồ sơ đối với (các) thửa đất bị đề xuất tăng 
thuế suất có thể gửi văn bản phản đối việc tăng thuế suất được đề xuất lên 
Học khu vào hoặc trước thời điểm ấn định cho buổi điều trần công khai. 
Nếu bạn muốn phản đối các điều chỉnh tỷ giá được đề xuất, phản đối của 
bạn phải được gửi bằng văn bản, có mô tả về lô đất, có chữ ký và phải 
được nhận trước khi kết thúc phiên điều trần công khai để được xem xét. 
Phương tiện tốt nhất để xác định (các) bưu kiện là theo Số bưu kiện của 
Người thẩm định (APN). Nếu đa số các chủ sở hữu lô đất bị ảnh hưởng 
gửi phản đối bằng văn bản, mức tăng giá đề xuất sẽ không có hiệu lực. 
Các phản đối bằng văn bản được chấp nhận bằng thư đến Thư ký của Hội 
đồng Giám sát, Quận Santa Clara, 70 West Hedding Street, San Jose, CA 
95110 hoặc trực tiếp tại buổi điều trần công khai vào ngày và giờ đã 
định. 
 
Nếu bạn muốn có thêm thông tin liên quan đến việc tăng tỷ lệ đề xuất, 
vui lòng liên hệ với Học khu theo số 408-255-2137. Nếu Hội đồng phê 
duyệt mức phí đề xuất tại phiên điều trần ngày 8 tháng 6 năm 2021, mức 
phí mới sẽ được bao gồm trong Phí dịch vụ hệ thống thoát nước được thu 
cùng với Biểu thuế Năm tài chính 2021-2022. Trước Phiên Điều trần 
Công khai nơi mức phí sẽ được thiết lập, hai Hội thảo Họp Công cộng sẽ 
được tổ chức để thảo luận về sự cần thiết của việc tăng mức phí. Các 
cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 lúc 5:30 chiều và ngày 26 
tháng 5 năm 2021 lúc 7:00 tối. thông qua Zoom. Bạn có thể lấy liên kết 
hội nghị truyền hình tới cuộc họp bằng cách gọi điện đến văn phòng của 
chúng tôi, gửi email đến bporter@csd2-3.org, hoặc trên trang web của 
Học khu (csd2-3.org). Bản dịch của thông báo này (Español, Tiếng Việt, 
Tagalog) có thể được cung cấp trên trang web của chúng tôi. 

C
ou

nt
y 

S
an

it
at

io
n 

D
is

tr
ic

t N
o.

2-
3 

of
 S

an
ta

 C
la

ra
 C

ou
nt

y 
20

86
3 

S
te

ve
ns

 C
re

ek
 B

lv
d,

 S
ui

te
 1

00
 

C
up

er
ti

no
, C

A
 9

50
14

 

COUNTY SANITATION DISTRICT NO.2-3 OF 
SANTA CLARA COUNTY 

NOTICE OF PUBLIC HEARING:  
PROPOSED SANITARY SEWER SERVICE 

CHARGE RATE CHANGE 

April 21, 2021 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHE CÔNG CỘNG: ĐÃ ĐỀ XUẤT 

THAY ĐỔI TỶ GIÁ PHÍ DỊCH VỤ VỆ SINH 

Kính gửi chủ sở hữu tài sản: 

Khu Vệ sinh Quận 2-3 đã trải qua chi phí hoạt động và 

cải thiện vốn tăng đều đặn, đến mức Quận hiện phải sử 

dụng tiền mặt dự trữ để thanh toán các chi phí này. Các 

cơ sở xử lý nước thải do Thành phố San Jose, mà Học 

khu sử dụng, đã được nâng cấp và cải tiến thiết bị đáng 

kể trong vài năm qua để tuân thủ các yêu cầu quy định 

của tiểu bang và liên bang và những cải tiến này và chia 

sẻ của Học khu sẽ là khoảng $ 3,5 triệu đô la trong năm 

năm tới. Chi phí bảo trì và sửa chữa nhỏ cũng đang tăng 

lên và Quận đang hoàn thành một dự án vốn trong năm 

nay để thay thế các phần của hệ thống quan trọng nhất 

để duy trì hoạt động liên tục và ngăn chặn sự cố tràn 

cống. Để trang trải chi phí vận hành bình thường của Học 

khu và phần chi phí nâng cấp và cải thiện các công trình 

xử lý nước thải của Học khu, chúng tôi xác định rằng phí 

dịch vụ thoát nước phải được tăng lên như sau: 
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County Sanitation District No.2-3 
of Santa Clara County 

Office of the District Manager and Engineer 
Mark Thomas & Company, Inc. 

20863 Stevens Creek Blvd, Suite 100 
(408) 255-2137 Fax (408) 253-5173 

www.csd2-3.org 



 

Loại hình dịch vụ: 
Tỷ giá hiện tại: 

Tỷ lệ đề xuất: 
NĂM 2023-2024 

Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2022-2023 

Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2023-2024 

Khu dân cư - 4507 Kết nối Chủ động     

Khu dân cư - mỗi căn 
SFR / Nhà phố / Căn hộ 

 $47.50 / THÁNG 
$570.00 / NĂM  

  

 $51.78 / THÁNG 
$621.30 / NĂM  

  

 $56.44 / THÁNG 
$677.22 / NĂM  

  

 $61.52 / THÁNG 
$738.16 / NĂM  

  

Nhiều khu dân cư - mỗi căn 
Căn hộ / Căn hộ 2 tầng 

 $26.73 / THÁNG 
$320.76 / NĂM  

 

 $29.14 / THÁNG 
$349.68 / NĂM  

  

 $31.76 / THÁNG 
$381.12 / NĂM  

 

 $34.62 / THÁNG 
$415.44 / NĂM  

  

Nhà Di động riêng biệt trong một 
tiền đề nhà di động 

 $26.83 / THÁNG 
$321.96 / NĂM  

  

 $29.24 / THÁNG 
$350.88 / NĂM  

 

 $31.87 / THÁNG 
$382.44 / NĂM  

  

 $34.74 / THÁNG 
$416.88 / NĂM  

 

Tiền đề nhà thờ  $47.50 / THÁNG 
$570.00 / NĂM  

  

 $51.78 / THÁNG 
$621.30 / NĂM  

  

 $56.44 / THÁNG 
$677.22 / NĂM  

  

 $61.52 / THÁNG 
$738.16 / NĂM  

 

Loại hình dịch vụ: Tỷ giá hiện tại: 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2021-2022 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2022-2023 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2023-2024 
Thương mại - 21 Kết nối Chủ động     

Phí cố định cho sự xâm nhập / 
dòng chảy 

$1.67 / NĂM $1.81 / NĂM $1.98 / NĂM $2.16 / NĂM 

Cộng với phí bổ sung cho mỗi Trăm 
Feet khối (HCF) của nước thải xuất 
viện 

    

Văn phòng Bán lẻ hoặc Chuyên 
nghiệp 

$4.248 /HCF $4.63 /HCF $5.05 /HCF $5.50 /HCF 

Giặt là Nội địa $3.836 /HCF $4.18 /HCF $4.56 /HCF $4.97/HCF 
Nhà hàng $7.317 /HCF $7.98 /HCF $8.69 /HCF $9.48 /HCF 

Cửa hàng & Dịch vụ Sửa chữa Ô 
tô 

$4.550 /HCF $4.96 /HCF $5.41 /HCF $5.89 /HCF 

Nhà nghỉ / Khách sạn $4.524 /HCF $4.93 /HCF $5.37 /HCF $5.86 /HCF 

Y khoa $4.281 /HCF $4.67 /HCF $5.09 /HCF $5.54 /HCF 

Nhà điều dưỡng $4.586 /HCF $5.00 /HCF $5.45 /HCF $5.94 /HCF 

Thương mại, công nghiệp hoặcsử 
dụng linh tinh không được liệt kê 
ở trên 

$4.248 /HCF $4.63 /HCF $5.05 /HCF $5.50 /HCF 

Câu lạc bộ giải trí và đồng quê $5.321 /HCF $5.80 /HCF $6.32 /HCF $6.89 /HCF 

Khu hội chợ của Hạt $28.531 /HCF $31.10 /HCF $33.90 /HCF $36.95 /HCF 

Phí tối thiểu cho thương mại sử 
dụng 

 $35.64 / THÁNG 
$427.68 / NĂM  

 

 $38.85 / THÁNG 
$466.20 / NĂM  

 

 $42.65 / THÁNG 
$511.80 / NĂM  

 

 $46.49 / THÁNG 
$557.88 / NĂM  

 

Loại hình dịch vụ: Tỷ giá hiện tại: 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2021-2022 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2022-2023 
Tỷ lệ đề xuất: 

NĂM 2023-2024 
Thương mại hoặc Công nghiệp 
(Lớn hơn 50.000 gallon mỗi ngày) - 
Không có kết nối hoạt động 

    

Phí cố định cho sự xâm nhập / 
dòng chảy   

$1.67 / NĂM $1.81 / NĂM $1.98 / NĂM $2.16 / NĂM 

Cộng với phí bổ sung của     
Mỗi triệu gallon mỗi ngày của xả 
nước thải vào cống 

$783,875.88/ 
 NĂM 

$854,424.71/ 
 NĂM 

$931,322.93/ 
 NĂM 

$1,015,142.00/ 
 NĂM 

Mỗi nghìn bảng Anh mỗi ngày của $12,600.23/ NĂM $13,734.25/ NĂM $14,970.33/ NĂM $16,317.66/ NĂM 
Nhu cầu oxy sinh hóa chứa trong 
nước thải thải ra 

$8,619.40/ NĂM $9,395.15/ NĂM $10,240.71/ NĂM $11,162.37/ NĂM 

Mỗi nghìn bảng Anh mỗi ngày của 
amoniac chứa trong xả nước thải 

$60,358.92/ 
 NĂM 

$65,791.22/ 
 NĂM 

$71,712.43/ 
 NĂM 

$78,166.55/ 
 NĂM 

Nước thải thải vào hệ thống thoát 
nước 

$2,520.43/ 
 TRIỆU GALLONS 

$2,747.27/ 
 TRIỆU GALLONS 

$2,994.52/ 
 TRIỆU GALLONS 

$3,264.03/ 
 TRIỆU GALLONS 

Nhu cầu oxy sinh hóa xả vào hệ 
thống thoát nước hệ thống 

$347.92/ 
 NGÀN BẢNG 

$379.23/ 
 NGÀN BẢNG 

$413.36/ 
 NGÀN BẢNG 

$450.57/ 
 NGÀN BẢNG 

Chất rắn lơ lửng thải vào hệ thống 
thoát nước 

$346.42/ 
 NGÀN BẢNG 

$377.60/ 
 NGÀN BẢNG 

$411.58/ 
 NGÀN BẢNG 

$448.62/ 
 NGÀN BẢNG 

Amoniac thải vào hệ thống thoát 
nước 

$2,826.79/ 
NGÀN BẢNG 

$3,081.20/ 
NGÀN BẢNG 

$3,358.51/ 
NGÀN BẢNG 

$3,660.78/ 
NGÀN BẢNG 

 

COUNTY SANITATION DISTRICT NO.2-3 OF SANTA CLARA COUNTY 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHE CÔNG CỘNG: 
DỊCH VỤ MAY VỆ SINH ĐƯỢC ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI TỶ GIÁ PHÍ 


