Countywide Planning Policies
Economy
Tổng Quan
Chương Economy (Kinh Tế) của Countywide Planning Policies (CPP, Chính
Sách Quy Hoạch Toàn Quận) hỗ trợ một nền kinh tế phát triển, mạnh mẽ và đa
dạng trên khắp quận. Các chính sách này hỗ trợ và triển khai Regional Economic
Strategy (Chiến Lược Kinh Tế Khu Vực), chiến lược phát triển kinh tế toàn diện
của khu vực.
Các CPP trong chương Economy đề cập đến những vai trò và trách nhiệm của
chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ sự hình thành, duy trì và mở rộng doanh
nghiệp. Các CPP cũng khuyến khích các hành động nhằm làm giảm thiểu và giảm
nhẹ các bất bình đẳng trong kinh tế và đảm bảo nền kinh tế cung cấp cơ hội công
bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt trong giai đoạn suy thoái và phục hồi.
Ngoài việc hỗ trợ tăng trưởng lành mạnh nền kinh tế của các khu vực pháp lý trên
toàn quận, các chính sách cũng hỗ trợ các mục đích liên quan nhằm cải thiện chất
lượng cuộc sống, tạo lập môi trường lành mạnh và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
cùng các việc làm liên quan.

Các Thay Đổi Về Chính Sách
Các cập nhật được đề xuất cho các CPP trong chương Economy đề cập đến các
cập nhật đối với chính sách khu vực, luật pháp tiểu bang và sự công bằng trong
nền kinh tế toàn quận.
Các cập nhật được đề xuất này giải quyết vấn đề công bằng bằng cách củng cố
khả năng mau phục hồi của nền kinh tế, bảo vệ các doanh nghiệp có ý nghĩa về
mặt văn hóa, và ngăn ngừa cùng giảm thiểu di dời không hợp lý, đặc biệt là ở
Black, Indigenous, and other communities of color (Người Da Đen, Người Bản Địa
và các cộng đồng da màu khác).
Các cập nhật của CPP cũng khuyến khích việc phát triển lực lượng lao động, hợp
tác với các chương trình giáo dục, và hỗ trợ tạo lập và duy trì việc làm có mức
lương trung bình trên khắp quận.
Các chính sách cập nhật sẽ hướng dẫn các khu vực pháp lý địa phương tạo ra kết
nối mạnh mẽ hơn giữa việc làm và nhà ở, đảm bảo nhiều cư dân hơn có tùy chọn
tiếp cận các công việc lương cao, giảm thời gian đi đến nơi làm việc và tạo ra các
cộng đồng kinh doanh sôi động trên khắp quận.

Countywide Planning
Policies là gì?
Countywide Planning Policies
hay CPP là một loạt các chính
sách nhằm giải quyết các vấn
đề quản lý phát triển ở Quận
King. Growth Management
Planning Council (GMPC, Hội
Đồng Hoạch Định Quản Lý
Tăng Trưởng) tập hợp các viên
chức được bầu từ Quận King
và các thành phố cùng các khu
vực pháp lý trong Quận để phát
triển CPP.
CPP mang lại tầm nhìn cho
toàn quận đồng thời đóng vai
trò là khung công việc để Quận
King và tất cả thành phố ở
quận King phát triển kế hoạch
toàn diện của riêng mình, kế
hoạch này phải thống nhất với
CPP và VISION 2050 (TẦM
NHÌN 2050).
Để biết thêm về các CPP, Kế
Hoạch Toàn Diện và các thông
tin liên quan đến việc quản lý
phát triển khác, hãy truy cập
trang Regional Planning (Quy
Hoạch Khu Vực) Quận King
bằng cách nhấp vào đường
dẫn này.

Tác Động Của Các Thay Đổi Về Chính Sách
•
•
•
•
•

Hỗ trợ tạo lập và bảo tồn nền kinh tế đa dạng chú trọng vào các công việc có mức lương trung bình.
Củng cố mối liên hệ giữa việc làm và nhà ở bằng cách khuyến khích hàng loạt cơ hội việc làm gần nhà ở.
Chỉ đạo các quyết định đầu tư công để bảo vệ và cân nhắc các ảnh hưởng đến các khu vực kinh doanh có
ý nghĩa về mặt văn hóa.
Nhấn mạnh hỗ trợ những việc làm cần sự bảo vệ nhất, bao gồm các ngành nghề chủ chốt và các doanh
nghiệp nhỏ dễ tổn thương khi có thay đổi.
Khuyến khích lập kế hoạch cho các giai đoạn suy thoái kinh tế và cung cấp các nguồn lực trực tiếp nhằm
giảm bớt bất bình đẳng.

Chúng Tôi Cần Ý Kiến Phản Hồi Của Quý Vị!
Nếu quý vị muốn cung cấp nhận xét công khai, có câu hỏi về CPP hoặc quản lý tăng trưởng hoặc muốn tham gia,
vui lòng gửi email đến gmpc@kingcounty.gov hoặc liên hệ Ben Larson bằng cách gọi số (206) 263-9560.

