Countywide Planning Policies
Public Facilities and Services
Tổng Quan
Chương Public Facilities and Services (Dịch Vụ và Công Trình Công Cộng) của
Countywide Planning Policies (CPP, Chính Sách Quy Hoạch Toàn Quận)
hướng dẫn các khu vực pháp lý địa phương cung cấp các dịch vụ công cộng như
nước, nước thải, viễn thông và trường học theo phương thức nhất quán với các
kế hoạch tăng trưởng và cung cấp các dịch vụ công bằng và hiệu quả.
Các khu vực địa phương cần phải lên kế hoạch cho các nhu cầu dài hạn và cung
cấp năng lực để hỗ trợ cho việc tăng trưởng trong tương lai cũng như giải quyết
các thách thực trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng đang khi đối mặt với
biến đổi khí hậu. Chương Public Facilities and Services cũng khuyến khích các
khu vực pháp lý địa phương điều phối các dịch vụ công cộng và cung cấp các
dịch vụ này theo phương thức hiệu quả theo chi phí và đáng tin cậy.

Các Thay Đổi Về Chính Sách
Các cập nhật được đề xuất trong chương Public Facilities and Services được
chú trọng vào việc ứng phó với các thay đổi trong chính sách khu vực và luật tiểu
bang, và tập trung vào sự công bằng trong việc cung cấp dịch vụ công cộng trên
toàn Quận King.
Các cập nhật chú trọng công bằng buộc các khu vực pháp lý phải ưu tiên đầu tư
vào những dịch vụ và công trình công cộng tại các cộng đồng từ trước đến nay
không được phục vụ thích đáng nhằm giải quyết các khác biệt, bao gồm sự tham
gia rộng rãi của công chúng khi chọn địa điểm hoặc mở rộng các công trình công
cộng, đồng thời phân tán các tác động và chia sẻ lợi ích của các công trình mới
một cách công bằng.
Các cập nhật bổ sung giải quyết cho nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với
thiên tai và cân nhắc về biến đổi khí hậu khi bố trí hoặc mở rộng các công trình
công cộng.

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
•
•
•
•
•
•

Tăng tiếp cận công bằng các dịch vụ công cộng với giá cả phải chăng, đặc biệt là ở các cộng đồng từ trước
đến nay không được phục vụ thích đáng.
Tăng các dịch vụ hiệu quả về chi phí cho công chúng thông qua điều phối các khu vực pháp lý và các nhà
cung cấp dịch vụ.
Đầu tư vào năng lượng thay thế có mức carbon thấp nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng dài hạn và giảm
thiểu các tác động đối với môi trường.
Bắt buộc phải lập kế hoạch cung cấp internet băng thông rộng giá phải chăng, tiện lợi và ổn định cho các
doanh nghiệp và các gia đình ở mọi cấp độ thu nhập, đặc biệt chú trọng đến các khu vực chưa được phục
vụ thích đáng.
Bắt buộc phải cân nhắc đến các tác động của biến đổi khí hậu, kinh tế và sức khỏe khi bố trí các dịch vụ và
công trình công cộng.
Khuyến khích lập kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và khả năng mau phục hồi do thiên tai để đảm bảo
khả năng mau phục hồi của các công trình, tiện ích và cơ sở hạ tầng công cộng.

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.

