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TRÌNH CÔNG DÂN THƯỜNG NIÊN cho TÀI 

KHÓA 2021-22 

(Santa Ana, CA) – Văn Phòng Kiểm Toán Viên Quận Cam đã công bố Phúc Trình Tài 

Chánh Đại Chúng Thường Niên (PAFR),  của năm nay, cũng được gọi là Phúc Trình Công 

Dân, một chỉ dẫn tóm tắt cho Bản Phúc Trình Tài Chánh Toàn Diện Của Quận (ACFR).  

Cả hai phúc trình phản ảnh thông tin từ Tài Khóa 2021-22 bắt đầu từ 1 Tháng Bảy, 2021 

và chấm dứt vào ngày 30 Tháng Sáu, 2022. 

Kiểm Toán Viên Quận Cam Frank Davies phát biểu: “ Tôi rất lấy làm hân hạnh trình bày 

Phúc Trình Công Dân của Quận Cam. Phúc trình năm nay một lần nữa phản ảnh việc Quận 

Cam tiếp tục ở một vị thế tài chánh vững chắc với sự gia tăng $1.4 tỷ Mỹ Kim trong toàn bộ 

vị tri ròng từ Tài Khóa 2020-21. Tôi hy vọng rằng phúc trình này sẽ giúp mọi người am 

tường sự phức tạp về lãnh vực tài chánh của Quận chúng ta trong một thể thức đơn giản 

nhưng hấp dẫn.” 

 

Phúc Trình Công Dân của Kiểm Toán Viên Quận Cam cho Tài Khóa Chấm Dứt 30 Tháng 
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Sáu, 2022. 
-Xem Tiếp- 



Mỗi năm Văn Phòng Kiểm Toán Viên chọn một cơ quan của Quận để làm nổi bật như một phần 

đề tài của phúc trình. Năm nay phúc trình bao gồm cái nhìn “xưa và nay” tại Văn Phòng Kiểm 

Toán Viên. Ngoài bìa bao gồm một ảnh của Kiểm Toán Viên Leslie H. Eckel (1941-1957) và 

Nhóm Nhân Viên Phụ Tá, bên cạnh là Kiểm Toán Viên hiện tại cùng với Nhóm Nhân Viên Phụ 

Tá. Bối cảnh lịch sử  được trưng bày trong suốt phúc trình này qua việc dùng hình ảnh của 

nhân viên văn phòng Kiểm Toán, trong quá khứ và hiện tại. 

Phúc trình trước đó, cho Tài Khóa 2020-21, một lần nữa đã nhận được giải thưởng thành tích 

xuất sắc trong phúc trình tài chánh đại chúng thường niên từ Hiệp Hội Các Viên Chức Tài 

Chánh Chính Phủ (GFOA) trong 19 năm liên tiếp. 

Để tải xuống một bản sao của Phúc Trình Công Dân hay muốn xem phúc trình qua mạng, xin 

nhấn vào đây, hay vào trang mạng của Kiểm Toán Viên tại ocauditor.com/reports/citizens-

reports. Một bản in phúc trình cũng có sẵn nếu có yêu cầu tại pioac@ac.ocgov.com 

### 

Văn Phòng Kiểm Toán Viên Quận Cam và hơn 400 nhân viên làm việc để bảo đảm việc điều hành tài 
chánh của Quận có trách nhiệm và hiệu quả. Những nhiệm vụ bao gồm thanh toán lương bổng cho 
hơn 18,000 nhân viên, các dịch vụ kế toán tổng quát, phân phối thuế thổ trạch, kiểm soát ngân sách 

và phúc trình tài chánh chỉ là một trong ít phần vụ bắt buộc của Văn Phòng. 

Để xem thông báo này và những thông báo khác trên mạng, xin nhấn vào đây 
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