
Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC) của 

Quận Santa Clara 

Tổng Quan về Dự Án 

Ngôi nhà tương lai của Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC) của 
Quận Santa Clara tọa lạc tại 2410 Đường Senter, San Jose. Trung tâm dịch 

vụ sẽ cung cấp các dịch vụ xã hội và y tế tích hợp, dễ tiếp cận và đáp ứng về 

mặt văn hóa để hỗ trợ cộng đồng địa phương, đặc biệt là cộng đồng người 

Mỹ gốc Việt. Mục tiêu cơ bản là nhằm kết nối cộng đồng với các dịch vụ của 
Quận mà họ cần, trong một mô hình liền mạch và có tính chất hợp tác. Mô 

hình trung tâm dịch vụ sẽ tập hợp các cơ quan chủ chốt của Quận để hợp tác 

và giải quyết các nhu cầu tổng thể của cộng đồng. 

 

 
 

 

Thông Tin Cơ Bản về Dự Án 

Năm 2011, Sở Y Tế Công Cộng Quận Santa Clara đã hoàn thành Bản Đánh 

Giá Sức Khỏe cho Người Mỹ Gốc Việt, ban đầu được đề xuất bởi Giám Sát 
Viên Dave Cortese, cho thấy những khác biệt đáng kể về sức khỏe trong 
cộng đồng cũng như các rào cản về văn hóa và ngôn ngữ ngăn cản khả năng 

tiếp cận các dịch vụ quan trọng. 

 

Tiếp theo đó là Bản Đánh Giá Các Bên Liên Quan của Trung Tâm Dịch Vụ 

Người Mỹ Gốc Việt, do Giám Sát Viên Dave Cortese và Cindy Chavez đứng 

đầu, nhằm xác định thêm những khác biệt và rào cản liên quan đến các dịch 

vụ y tế và nhân sinh của Quận. Những phát hiện của Bản Đánh Giá Các Bên 

Liên Quan đã dẫn đến việc Văn Phòng Quản Lý Quận phải đưa ra đề xuất xây 

dựng Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt. 

 

 



Tiến Trình Dự Án 

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2014, Hội Đồng Giám Sát Viên đã phê duyệt một 

hạng mục tài khóa/ngân sách được Giám Sát Viên Cindy Chavez đề xuất lên 

Hội Đồng yêu cầu phê duyệt các Quỹ Tổng Quát cho việc phát triển Mô Hình 

Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt. 

 

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2014, Văn Phòng Quản Lý Quận của Quận Santa 

Clara đã ban hành Yêu Cầu Đề Xuất tìm kiếm các công ty, tư vấn viên hoặc 

tổ chức nhằm cung cấp các dịch vụ quản lý dự án để phát triển và thực hiện 

kế hoạch theo hướng cộng đồng cho Dự Án Quy Hoạch Mô Hình Trung Tâm 

Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt. 

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Santa Clara 

đã thảo luận về thỏa thuận được đề xuất với Boat People SOS, Inc. nhằm 

cung cấp các dịch vụ quản lý dự án liên quan đến việc phát triển và thực 

hiện Mô Hình Trung Tâm Dịch Vụ Người Mỹ Gốc Việt. 

Vào tháng 2 năm 2016, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Santa Clara đã phê 

chuẩn việc chỉ định mảnh đất thuộc sở hữu của Quận tại 2410 Đường 

Senter, gần Đường Tully làm địa điểm tương lai cho Trung Tâm Dịch Vụ 

Người Mỹ Gốc Việt của Quận Santa Clara. 

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, Hội Đồng Giám Sát Viên đã phê chuẩn Ngân 

Sách Quận, bao gồm một khoản trích lập $7.000.000 cho giai đoạn lập trình, 

thiết kế và phá dỡ của dự án. 

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, Phòng Quản Lý Cơ Sở Vật Chất và Đội Xe 

(FAF) đã ban hành Yêu Cầu Báo Cáo Trình Độ Chuyên Môn nhằm tìm kiếm 

một công ty A-E chuyên môn thiết kế các cơ sở chăm sóc sức khỏe và dịch 

vụ xã hội. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành vào đầu tháng 11 và ban hội 

thẩm đã chọn AEDIS Architects là công ty xếp hạng hàng đầu. 

Vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 theo yêu cầu của Giám Sát Viên Cortese, Hội 

Đồng đã phê duyệt các đề xuất liên quan đến dự án Trung Tâm Dịch Vụ 

Người Việt, với hướng dẫn thêm cho Ban Quản Lý để cho phép xây dựng đài 

tưởng niệm trong thiết kế kiến trúc, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và sự 

tham gia của cộng đồng sau đó và theo dõi tiến trình cho dự án tổng thể và 

các dấu mốc quan trọng liên quan. 

 
Vào ngày 13 tháng 8, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt đã biểu quyết và chấp 

thuận quảng cáo các tài liệu hợp đồng xây dựng để gia tăng tính cạnh tranh 

cho dự án trên thị trường xây dựng. Quận Hạt dự trù sẽ nhận được các hồ sơ 

đấu thầu  hội đủ điều kiện từ các nhà thầu vào cuối tháng 8, sau đó quận hạt 

sẽ nhận được giá thầu vào cuối tháng 9 .Cơ Quan Hành Chính Quận có kế 

hoạch quay trở lại Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt với đề nghị trao hợp đồng xây 

dựng cho nhà thầu nào đáp ứng điều kiện giá đấu thầu thấp nhất và có trách 
nhiệm vào tuần thứ 2 của tháng 10 



Vào ngày 26 tháng 9, 2019, cuộc đấu thầu dành cho các nhà hợp đồng xây cất được 
mở ra để định giá.  Công ty xây cất Rodan đã được trúng thầu với giá xây cất thấp 
nhất. 
 
Ngày 8 tháng 10, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đã chấp thuận khế ước, 
và ngày 4 tháng 11 Sở Xây Cất Phòng Ốc và Vận Chuyển của Quận Hạt đã hoàn tất 
tiến hành hồ sơ  xây cất và đưa ra thông báo để tiến hành việc xây cất của công ty 
Rodan. 
 
Các nhà thầu xây cất đã huy động tại chổ đất xây cất và bắt đầu thực hiện việc dọn 
dẹp, sang bằng đất lồi lõm, xét ghiệm đất và làm chắc nền nhà của Trung Tâm Phục 
Vụ Nghười Mỹ Gốc Việt trong tương lai. 
 

Các Dịch Vụ Được Cung Cấp 

Mô Hình Dịch Vụ và Hoạt Động sẽ bao gồm 5 loại là: Chăm Sóc & Điều Trị, 
Đánh Giá & Xét Nghiệm, Phân Loại & Tư Vấn, 
Điều Hướng & Tiếp Cận, và Sự Tham Gia của Cộng Đồng. Để xem thông tin 

chi tiết về các dịch vụ, vui lòng xem CÁC DỊCH VỤ VASC. 
 

Giai đoạn thiết kế: 
 

Thiết kế sơ đồ: Hoàn 

thành Sơ đồ thiết kế: 

Hoàn thành 

Phát triển thiết kế: Hoàn 

thành Tài liệu xây dựng: 

Hoàn thành 

Khởi công xây dựng: Tháng 

11 năm 2019 
 

Kết thúc xây dựng: Cuối mùa 

xuân 2021 

 

Chuyển đến / Đóng dự án: 

Mùa thu 2021 
 

 

 

 



*** Quý vị muốn nhận thông tin cập nhật? Vui lòng Đăng ký để nhận thông 

tin cập nhật về Dự Án VASC, một trung tâm dịch vụ cung cấp các dịch vụ y 

tế và xã hội của Quận. 

 

Cập nhật ngày 12/10/19 


