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Nước sạch chính là điều làm cho khu vực Tây Bắc đặc 
biệt. Khu vực Puget Sound và các hồ, sông, suối là 
nguồn cung cấp thức ăn, phương tiện đi lại, việc làm và 
niềm vui cho chúng ta 

Trong nhiều thập niên vừa qua, Quận King đã cung cấp nguồn nước 
sạch cho chúng ta, cũng như bảo vệ chất lượng nước, sức khỏe cộng 
đồng và môi trường. 

Chúng tôi đang bắt đầu lập kế hoạch toàn diện cho tất cả các hệ thống nước thải và kế hoạch này sẽ 
hướng dẫn công việc của Quận King trong nhiều thập niên tới. Kế hoạch này sẽ mang đến các cơ hội 
thảo luận tại khu vực về chủ đề hệ thống nước thải, bảo vệ các tuyến đường thủy của chúng ta và bảo 
vệ sức khỏe cộng đồng. 

Chúng tôi đang đầu tư rất nhiều vào nước sạch  

Trong vùng của chúng ta có nhiều dự án và chương trình để bảo vệ chất lượng nước. Trách nhiệm 
của Cơ quan Quận King là xử lý nước thải và cho nước sạch chảy ra biển, hồ và sông. Nước thải 
chưa được xử lý có thể làm cho con người bị bệnh và gây hại cho khu vực Puget Sound. Chúng ta có 
hàng trăm dặm đường ống, máy bơm, bồn chứa, nhà máy xử lý, và các thiết bị khác để chứa và xử lý 
nước thải. Cơ quan Quận King và các chính quyền địa phương khác chịu trách nhiệm về các hệ thống 
xử lý nước mưa, bảo vệ chất lượng nước khỏi các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy trên đường 
và bãi đỗ xe hoặc các bề mặt lát đá khác. Các cơ quan tiểu bang Washington và chính quyền địa 
phương có trách nhiệm với các chương trình nước sạch khác. 

Trong vài thập niên tới, khu vực này sẽ chi trả hàng tỷ đô la cho việc bảo vệ chất lượng nước. Quận 
King có kế hoạch duy trì và cải thiện kỹ thuật xử lý nước thải và quản lý nước mưa. Những khoản đầu 
tư này là cơ hội lớn để đóng góp cho nền kinh tế, xã hội và sức khỏe hệ sinh thái của khu vực chúng 
ta. 

Khu vực cần phải đưa ra các quyết định quan trọng. Với nhiều ưu tiên cấp bách về vấn đề chất lượng 
nước, Quận King cần phải cập nhật kế hoạch nước thải của mình để chúng ta có thể thực hiện các 
khoản đầu tư hợp lý và đúng thời điểm. 

Vì vậy, chúng tôi cần có Kế Hoạch Nước Sạch  

Chúng tôi muốn có buổi thảo luận về vai trò của Quận King trong việc bảo vệ nước sạch cho các tuyến 
đường thủy và sức khỏe cộng đồng của chúng ta trong tương lai. Chúng tôi đang phải đối mặt với 
những quyết định quan trọng và tốn kém rất nhiều chi phí. Buổi thảo luận sẽ cung cấp thông tin cho kế 
hoạch của Quận King và hướng đi trong tương lai về các vấn đề như sau: 
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• Tiếp tục duy trì hệ thống ống nước thải, máy bơm và cơ sở xử lý 
nước thải đã 50 năm tuổi của chúng ta 

• Tăng tính linh hoạt cho các hệ thống xử lý nước thải  
• Phục vụ dân số ngày càng gia tăng 
• Giảm thiểu số lượng nước thải và nước mưa bị ô nhiễm chưa 

được xử lý và chảy vào các vùng nước địa phương trong các trận 
bão lớn 

• Khí hậu thay đổi dẫn đến các tình trạng thời tiết khắc nghiệt hơn 

• Khả năng có thêm các yêu cầu mới về việc bổ sung mức độ xử lý 
nước thải 

• Thu hồi tài nguyên từ nước thải - như bùn để làm phân bón, năng 
lượng và nước tái chế 

• Đảm bảo các lợi ích được phân bổ công bằng 
• Cách tài trợ cho hoạt động cải thiện chất lượng nước 

 
Mọi người chi trả cho hệ thống nước thải thông qua các hóa đơn tiện ích 
hàng tháng. Ngoài việc cải thiện chất lượng nước, các chính quyền yêu 
cầu mọi người giúp tài trợ thêm thông qua các mức giá, chi phí và các 
khoản thuế khác cho các nỗ lực quan trọng khác địa phương- như cải 
thiện hạ tầng vận chuyển, bảo trì đường phố, xử lý nước mưa, phục hồi số 
lượng cá hồi và xây dựng nhà và căn hộ cho cộng đồng thuê hoặc mua 
với giá thấp. Điều quan trọng là phải hiểu được sự kết hợp của các chi phí 
này sẽ ảnh hưởng đến mọi người như thế nào bởi vì khu vực của chúng ta 
ngày càng đắt đỏ. 

Chúng tôi muốn nghe các ý tưởng và ý kiến từ quý vị 
Kế Hoạch Nước Sạch là một cơ hội lớn để đóng góp cho nền kinh tế, xã hội và hệ sinh thái của chúng 
ta. Kế hoạch cần phản ánh các ý kiến từ những người sống ở đây -những người sẽ tài trợ cho kế 
hoạch này thông qua các hóa đơn tiện ích. 

Chúng tôi cam kết thực hiện một quy trình lập kế hoạch công bằng và toàn diện. Để làm điều này, 
chúng tôi sẽ phá bỏ các rào cản để mọi người có thể dễ dàng tham gia và đóng góp ý kiến- bao gồm 
cả những người đã tham gia từ lâu và những người mới quan tâm tới vấn đề chất lượng nước. Trong 
quy trình lập kế hoạch, chúng tôi sẽ làm việc với mọi người để đảm bảo chúng tôi đang đi đúng hướng, 
để mang lại chất lượng nước, nền kinh tế, xã hội và sức khỏe cho cộng đồng tốt nhất. 
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Tìm hiểu thêm 
Chúng tôi cần phản hồi của 
quý vị để giúp định hình kế 
hoạch này. Chúng tôi cam kết 
sẽ cung cấp thông tin cập 
nhật tới quý vị khi quá trình 
lập kế hoạch được tiến hành 
và sẽ thông báo trước về các 
cơ hội để quý vị cung cấp 
phản hồi của mình. 

Hãy đăng ký để nhận thông 
tin cập nhật hoặc nếu quý vị 
có câu hỏi, xin vui lòng truy 
cập trang mạng 
www.kingcounty.gov/ 
cleanwaterplan 
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