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TỔNG QUÁT

GIỮ LIÊN LẠC

LỊCH TRÌNH

Trong 25 năm tới, dân số ở phía nam Quận Cam được dự đoán sẽ tăng 16 phần
trăm (khoảng 170.000 cư dân) và công việc làm được dự kiến sẽ tăng 18 phần trăm
(khoảng 130.000 việc làm). Sự phát triển này sẽ dẫn đến kết quả là sẽ có nhiều người
đi du lịch cùng khắp phía nam Quận Cam và mất nhiều thời gian hơn khi giao thông
đi lại nếu chúng ta không lập kế hoạch trước. Do đó, Cơ quan Giao thông vận tải
Quận Cam (Orange County Transportation Authority - OCTA) đang tiến hành một
cuộc nghiên cứu chiến lược về giao thông vận tải để xem xét nhu cầu vận chuyển
của cư dân, người đi làm và du khách đến khu vực này. Thông qua sự hợp tác với
các bên liên quan tại địa phương, Cuộc Nghiên cứu Vận chuyển Đa phương thức
Phía Nam Quận Orange (South Orange County Multimodal Transportation Study
- SOCMTS) sẽ xác định một loạt các khuyến nghị cải thiện cho tất cả các phương
thức giao thông, bao gồm đường phố, phương tiện công cộng, xa lộ và đường dành
cho xe đạp. Cuộc nghiên cứu sẽ giải quyết nhu cầu di chuyển của quận Cam phía
nam cho đến năm 2045.

Mục tiêu nghiên cứu

• Làm việc hợp tác với các bên liên quan
• Tận dụng tất cả các phương thức vận chuyển
• Giải quyết nhu cầu di chuyển lâu dài
• Xây dựng sự đồng thuận về một loạt các cải tiến giao thông vận tải trên tất cả

Khu vực nghiên cứu

Khu vực Nghiên cứu bao gồm khoảng 40 phần trăm của Quận từ Tuyến đường Tiểu
bang 55 đến tuyến Quận San Diego và từ bờ biển đến chân đồi.

Đăng ký ngay hôm nay tại octa.net/SouthOCStudy để tìm hiểu thêm về cuộc
nghiên cứu, các cuộc họp sắp tới và nhận các bản cập nhật tin tức.

Cuộc nghiên cứu sẽ được hoàn tất vào mùa xuân 2022, công chúng và các bên
liên quan chánh sẽ được tham gia trong suốt quá trình nghiên cứu.

Các giai đoạn nghiên cứu:

NHẬN XÉT SƠ BỘ

QUẢN LÝ DỰ ÁN:
Warren Whiteaker
(714) 560-5748
wwhiteaker@octa.net

TIẾP XÚC CỘNG ĐỒNG:
Marissa Espino
Cán bộ quan hệ cộng đồng
(714) 560-5607
mespino@octa.net

TRANG MẠNG:
octa.net/SouthOCStudy

SOUTH ORANGE
COUNTY
MULTIMODAL
TRANSPORTATION
STUDY

Orange County Transportation Authority
550 S. Main Street
P.O. Box 14184
Orange, CA 92863-1584
(714) 560-OCTA
www.octa.net

Giai đoạn 1
• Xác định các vấn

đề và cơ hội
• Thiết lập mục tiêu
• Phát triển các lựa

chọn chiến lược

Giai đoạn 2
• Phân tích các lựa

chọn chiến lược
• Loại bỏ các tùy

chọn hoạt động
kém hiệu quả hơn

Giai đoạn 3
• Phân tích thêm các

tùy chọn còn lại
• Đề xuất một Chiến

lược Được Ưa thích
tại Địa phương



Khu vực Nghiên cứu

Đường cao tốc

Đường Thu phí

Đường Xa lộ

Đường sắt

Chú giải

SOUTH ORANGE COUNTY MULTIMODAL TRANSPORTATION STUDY


