
 Khôi phục toàn bộ tiềm năng của King County để bảo vệ những 
khu đất trống tốt nhất và còn lại cuối cùng

 

65.000 MẪU ĐẤT ĐỂ DUY TRÌ SỰ PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ THẾ HỆ CHÚNG TA KẾT THÚC 
CÔNG VIỆC
Chúng tôi đã làm việc với các thành phố, nông dân, doanh 
nghiệp và các lãnh đạo môi trường nhằm xác định những 
nơi còn lại cuối cùng, tốt nhất cần bảo vệ trước khi chúng 
biến mất vĩnh viễn. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra Land 
Conservation Initiative (Sáng Kiến Bảo Tồn Đất), là sự hợp 
tác để bảo vệ 65.000 mẫu khu đất trống còn lại có giá trị 
bảo tồn cao. Chúng tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ Open 
Space Equity Cabinet nhằm đảm bảo rằng công việc bảo 
tồn đất của chúng tôi góp phần vào sự công bằng và bình 
đẳng xã hội.

Chúng tôi đang tiến tới một khởi đầu mạnh mẽ, nhưng 
để đạt được tầm nhìn của mình, chúng tôi phải đẩy 
nhanh việc thu mua ngay bây giờ trước khi giá đất vượt 
quá khả năng chi trả của chúng tôi.

Thhách Thức
Việc bảo tồn đất ở King County — và 13 quận khác — 
phần lớn được tài trợ bởi Chương Trình Conservation 
Futures (Tương Lai Bảo Tồn) mà tiểu bang đã tạo ra 
cách đây 50 năm. Thật không may, chương trình ngày 
nay đang tạo ra khoảng một nửa doanh thu được thiết 
kế ban đầu do luật riêng của tiểu bang giới hạn mức 
tăng thuế bất động sản hàng năm ở mức 1 phần trăm, 
mức này thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Kết quả 
là, mức thuế của Chương Trình Conservation Futures 
đã giảm gần 50 phần trăm trong khi giá trị bất động 
sản tăng lên.

Chương Trình Conservation Futures không còn giữ 
được tốc độ khi giá trị bất động sản của những khu đất 
trống tốt nhất và còn lại cuối cùng tăng lên.

Giải Pháp
Các cử tri của King County có thể khôi phục 
Conservation Futures trở lại mức 6,25 cent ban đầu 
cho mỗi giá trị bất động sản được thẩm định $1.000 và 
tái khởi động việc giảm dần. Với mức thêm khoảng $2 
mỗi tháng đối với chủ nhà trung bình, chúng ta có thể 
tăng gấp đôi khả năng bảo vệ và khôi phục các khu đất 
trống quan trọng nhất trong một thế hệ duy nhất.
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Trong 40 năm qua, King 
County đã bảo vệ hơn 
100.000 mẫu khu đất 

trống - không gian xanh, 
công viên, đường mòn, 
đất nông nghiệp, rừng, 

hành lang sông và nhiều 
khu vực khác - góp phần 

vào chất lượng cuộc sống 
mà chúng ta đang tận 

hưởng ngày nay.
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•  Cải thiện khả năng tiếp cận khu đất trống cho 500.000 
người ở King County, là những người hiện không sống 
gần không gian xanh, công viên hoặc đường mòn.

•  Bảo vệ những khu rừng trưởng thành đang hấp thụ khí 
CO2 góp phần vào công cuộc chống biến đổi khí hậu.

•  Khôi phục các hành lang ven sông cho cá hồi bản địa, 
cung cấp thêm thức ăn cho cá voi sát thủ của Puget 
Sound.

Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.kingcounty.gov/land-
conservation

Liên hệ: Heather Ramsay Ahndan, Giám Đốc Chương 
Trình Land Conservation Initiative  
hahndan@kingcounty.gov

NHẬN RA TOÀN BỘ TIỀM NĂNG CỦA CHÚNG TA ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG NƠI TỐT NHẤT CÒN LẠI CUỐI CÙNG
Bằng cách nhận ra toàn bộ tiềm năng của doanh thu do tiểu bang ủy quyền, chúng ta có thể:
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