Countywide Planning Policies
Transportation
Tổng Quan
Chương Transportation (Giao Thông Vận Tải) của Countywide Planning
Policies (CPP, Chính Sách Quy Hoạch Toàn Quận) hướng dẫn các khu vực pháp
lý thiết lập mạng lưới giao thông vận tải hiệu quả, đáng tin cậy, an toàn và lồng
ghép nhằm phục vụ cho việc di chuyển của người và hàng hóa trên quy mô địa
phương và khu vực.
Các mục đích và chính sách được cập nhật trong chương này kế thừa chính sách
hiện có trên toàn quận và khu vực và được tổ chức thành ba phần:
• Hỗ Trợ Tăng Trưởng – chú trọng vào việc phục vụ khu vực với hệ thống
giao thông vận tải phụ trợ cho Regional Growth Strategy (Chiến Lược
Tăng Trưởng Khu Vực).
• Di Động – giải quyết trọn vẹn các phương thức đi lại cần thiết để đưa
người và hàng hóa di chuyển hiệu quả trong khu vực và ngoài khu vực.
• Hoạt Động Hệ Thống – bao gồm việc thiết kế, bảo dưỡng và vận hành hệ
thống giao thông vận tải để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bền vững.

Các Thay Đổi Về Chính Sách
Các cập nhật được đề xuất trong chương Transportation được chú trọng về tính
nhất quán với các thay đổi trong chính sách khu vực và luật pháp tiểu bang, và tập
trung vào sự công bằng xuyên suốt hệ thống giao thông vận tải của Quận.
Các cập nhật được đề xuất này giải quyết vấn đề công bằng bằng cách ưu tiên
các dịch vụ vận tải và di chuyển tại những nơi cần đến các dịch vụ này nhất, chú
trọng cho Black, Indigenous, and people of color (Người Da Đen, Người Bản Địa
và Người Da Màu), người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, và những
người có nhu cầu giao thông đặc biệt.
Những cập nhật được đề xuất khác nhấn mạnh vào việc thiết lập các hoạt động
sử dụng đất đai mang tính hỗ trợ phương tiện công cộng, khuyến khích giao thông
chủ động, cùng giảm thiểu di dời và các tác động tiêu cực đối với các cộng đồng
bị ảnh hưởng bởi việc cải thiện giao thông vận tải.
Nhìn chung, các cập nhật được đề xuất hỗ trợ chính sách tăng trưởng trong
VISION 2050 (TẦM NHÌN 2050) và giúp các khu vực pháp lý chuẩn bị nhằm đáp
ứng các nhu cầu giao thông vận tải của tăng trưởng được dự báo trong cả dân số
và việc làm.

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 .
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
•
•
•
•
•
•

Nhấn mạnh thiết lập hệ thống giao thông vận tải công bằng.
Cải thiện tính an toàn của hệ thống giao thông vận tải cho tất cả mọi người dùng.
Khuyến khích các phương án thay thế cho việc lái xe một mình bao gồm phương tiện công cộng và di
chuyển chủ động.
Giảm thiểu di dời và tác động đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Tăng cường sự kết nối giữa sử dụng đất đai và giao thông vận tải.
Thúc đẩy một hệ thống giao thông vận tải bền vững bằng cách khuyến khích sử dụng phương tiện công
cộng, di chuyển chủ động và nhiên liệu thay thế.

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.

