SÂN BAY QUỐC TẾ QUẬN KING/ SÂN BAY BOEING FIELD
International Airport
Boeing Field

BẢN CẬP NHẬT QUY HOẠCH TỔNG THỂ

Sân bay Quốc tế Quận King – cũng được biết đến như Boeing Field
– đang trong quá trình cập nhật Kế hoạch Tổng thể của sân bay, quá
trình này sẽ được hoàn thiện vào năm 2018. Kế hoạch cập nhật này sẽ
áp dụng trong một lộ trình sắp đặt và cải thiện cơ sở vật chất của sân
bay trong 20 năm.

Kế hoạch Tổng thể của Sân bay là gì?

Kế hoạch tổng thể của sân bay là một nghiên cứu toàn diện mô tả các
cách thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu hàng không trong nước trong khi
phải đáp ứng các chuẩn mực khắt khe nhất về an toàn hàng không.
Cục Quản lý Hàng không Liên bang yêu cầu đưa ra các kế hoạch tổng
thể để có điều kiện tiếp nhận các khoản tài trợ liên bang. Kế hoạch
mới sẽ hướng dẫn việc sử dụng đất sân bay và các dự án đầu tư trong
những năm tới.

Tại sao bây giờ chúng tôi cần cập nhật Kế hoạch
Tổng th?

Đã 12 năm từ khi kế hoạch hiện tại của chúng tôi được thông qua và
các dự án của kế hoạch này đã phần lớn được được hoàn thành. Bản
Kế hoạch Tổng thể cập nhật sẽ xác định các dự án mới có thể sẽ:
• Giúp đảm bảo tính khả thi lâu dài của sân bay
• Tăng cường sự an toàn sân bay
• Đảm bảo việc tiếp tục nhận được tài trợ liên bang thông qua Cục
Quản lý Hàng không Liên bang
• Thúc đẩy các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, quản lý môi trường và
hợp tác cộng đồng của quận King

Một số thông tin về sân bay

Quá trình cập nhật Kế hoạch Tổng thể
Quận King nắm được quá trình cập nhật Kế
hoạch này. Quá trình lập kế hoạch sẽ phân
tích các điều kiện tồn tại của sân bay, xác định
các nhu cầu cơ sở tương lai và phác thảo các
phương án đáp ứng các nhu cầu đó. Quá trình
này sẽ tập trung vào các tài liệu kỹ thuật do
chuyên gia bên thứ ba đã nghiên cứu và soạn
thảo:
• Phân tích năng lực và khả năng thực hiện
• Các phương án dự phòng
• Tài liệu môi trường
• Kế hoạch cải thiện tài chính
• Các kế hoạch của sân bay

Một Bản cập nhật Kế hoạch Tổng thể dự kiến sẽ
được nộp cho Hội đồng Quận King vào cuối năm
2017, ngay khi được thông qua sẽ thông báo bản
ngân sách dự kiến 2 năm 2019-2020 của sân bay.
Sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan là một
phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch.
Bản kế hoạch sẽ kết hợp các thông tin phản hồi
từ người dân, người sử dụng và thuê sân bay,
nhóm làm việc tại sân bay, các nhân viên, các đối
tác pháp lý bao gồm cả Cục Quản Lý Hàng không
Liên bang.

Boeing Field dưới sự sở hữu và quản lý của Quận King. Hiện tại sân bay có khoảng 150 doanh nghiệp thuê với tổng số
5000 lao động và tạo ra 3,5 tỷ đô la từ các hoạt động kinh tế địa phương. Boeing Field là một trong những sân bay hoạt
động nhộn nhịp nhất quốc gia với đa dạng các hoạt động về hàng hóa, quân sự, hợp tác, hành khách và giải trí.
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MASTER PLAN UPDATE
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Ngoài ra, sân bay đang tìm kiếm đóng góp của
cộng đồng trong suốt quá trình triển khai kế
hoạch, tại các thời điểm cột mốc quan trọng
của dự án cũng như tại các buổi gặp mặt công
chúng. Các bên liên quan và cộng đồng sẽ
thông báo kết quả phân tích và nội dung của
Bản cập nhật Kế hoạch Tổng thể.
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Các thành viên của Nhóm làm việc tại sân bay
bao gồm phi công và đại diện các doanh nghiệp
bên thuê, đại diện đến từ các doanh nghiệp
liên quan đến hàng không khác, lao động địa
phương, sự phát triển kinh tế, môi trường, cộng
đồng và ích lợi xung quanh.
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Nhóm làm việc tại sân bay và sự tham gia của
công chúng
Quận King đã tập hợp một Nhóm làm việc tại
sân bay (AWG) đại diện cho đa dạng lợi ích
cùng rà soát và bàn luận về các tài liệu kỹ thuật.
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SOURCE: Map Data, Google 2014.

Airport Environs/Neighborhoods

Thông báo

King County
International Airport/
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Quận King mong muốn thông báo rộng rãi tới cộng đồng về quá trình cập nhật Bản Kế hoạch
Tổng thể. Có một số cách tham gia sau đây:
•

Ghé thăm trang web của chúng tôi, truy cập tài liệu dự án, tìm tới open houses, thời gian các
buổi gặp mặt tại trang: www.kingcounty.gov/airport

•

Nhận thông tin mới nhất trên Centerline blog tại địa chỉ: kingcountyairportblog.com

•

Đặt câu hỏi, xin liên lạc địa chỉ: kcairport@kingcounty.gov hoặc số 206-263-2447

