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Kế hoạch vận chuyển tổng quát là gì? 

Một Kế hoạch vận chuyển tổng quát gọi tắt là CTP là một lộ trình diễn tả sự phát triển cuả vận chuyển trong quận Gwinnett. Được 

tài trợ bởi quận Gwinnett và Ủy Ban Atlanta Regional, kế hoạch này sẽ khảo sát những thay đổi xẩy ra trong quận Gwinnett về dân 

số, việc làm, cách xử dụng và khai thác đất đai từ khi có CTP 2008. Nó sẽ chú trọng vào tất cả các phương án vận chuyển gồm có 

đường bộ; hệ thống chuyên chở công cộng cuả quận; nhận xét tổng quát về bộ hành và người đi xe đạp; lộ trình xe tải; và cả phi 

trường cuả quận Gwinnett. 

 

Tại sao cần phải cập nhật? 

CTP lần cuối được chấp nhận là năm 2008 và từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi trong quận Gwinnett. Đã có sự thay đổi về dân số, 

việc làm, nhiều cơ sở mới được xây dựng, và nhiều luật lệ chính sách vận chuyển cũng đã thay đổi. Vì thế sự cập nhật này rất là 

quan trọng. Với những sự thay đổi đó Quận sẽ làm việc cùng với công chúng để tái thẩm định những viễn kiến, mục đích, mục tiêu, 

và phương pháp đầu tư đã được vạch ra trong CTP 2008. 

ĐIỂM ĐẾN 2040  
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Lịch Trình & Tình trạng của 

Dự Án. 
Cập nhật CTP là một tiến trình kéo 

dài 20 tháng. Bắt đầu bằng xác 

định những gì đã thay đổi từ khi 

có kế hoạch lần trước và tìm hiểu 

những gì đang xẩy ra trong quận 

Gwinnett hiện nay. Giai đoạn này 

gọi là Phân Tích Kiểm Kê & Đánh 

Giá những điều kiện hiện có và sẽ 

kết thúc vào tháng Hai 2016. 

Những công việc tiếp theo gồm có 

Giai đoạn Dự Kiến, Ước Lượng 

Nhu Cầu cần trong Tương Lai, và 

một nỗ lực lập một Kế Hoạch cho 

người đi bộ và người đi xe đạp.  

Kế Hoạch này là cho bạn! 
Chúng tôi không thể hoàn thành CTP mà không có sự tham gia của bạn! Nhập liệu và 
nhận xét của cộng đồng sẽ bảo đảm  kế hoạch đi đúng hướng, những mong muốn 
của cộng đồng sẽ được đáp ứng khi triển khai những khuyến nghị cho tương lai vận 
chuyển của Gwinnett. Những buổi Hội Thảo Thực Hành, Trình Bày Mở Rộng và một 
cuộc khảo sát tương tác với cộng đồng sẽ vận động công chúng tham gia vào kế 
hoạch. Chúng tôi sẽ có mặt ở các lễ hội địa phương, những nơi cộng đồng hội họp 
khắp Gwinnett. Chúng tôi mong gặp bạn ở đó. Với sự giúp đỡ của bạn, cập nhật CTP 
sẽ phản ảnh những nhu cầu cần thiết cho hệ thống vận chuyển của Gwinnett hiện 
tại và đề cập đến những cơ hội phát triển trong tương lai.  
                                                                                                                  
Có những Cơ Quan Hợp Tác và những Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng đại diện về những 
quan tâm của địa phương sẽ giúp hướng dẫn Kế Hoạch, cung cấp nhập liệu và đại 
diện cho một cộng đồng lớn hơn. Một Ủy Ban Kỹ Thuật đại diện những Cơ Quan chủ 
yếu hoạch định vận chuyển cũng sẽ họp thường xuyên để cung cấp nhập liệu và 
hướng dẫn phần kỹ thuật của dự án. 

Hãy tham gia! 
Chúng tôi muốn nghe ý kiến của bạn: những 

cư dân sống, làm việc và vui chơi giải trí 

hằng ngày ở Gwinnett. Dưới đây là những 

cách để bạn tham gia và góp ý kiến với 

chúng tôi qua các giai đoạn của kế hoạch: 

 

 Ghi tên vào danh sách thư tín trên mạng 

để nhận tin cập nhật. 

 Gửi E-mail với tên và địa chỉ đến:  

Destination2040@gwinnettcounty.com 

 Thăm chúng tôi trên mạng tại:  

Destination2040Gwinnett.com 


