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Nghiên cứu Hành lang Beach Boulevard Các Câu Hỏi Thường Gặp

1. Nghiên cứu Hành lang Beach Boulevard là gì?
Cơ quan Giao thông Quận Orange (OCTA) và Bộ Giao thông 
Vận tải California (Caltrans) sẽ đánh giá các �nh trạng hiện tại 
ở địa phương dọc theo Beach Boulevard và đề xuất các giải 
pháp thay thế để cải thiện sự tắc nghẽn giao thông, lựa chọn 
phương �ện vận chuyển, sự an toàn và các vấn đề khác thách 
thức sự phát triển thành công của hành lang bận rộn này. Dự 
án được Caltrans và các nguồn tài nguyên khác ở địa phương 
tài trợ.

2. Hành lang nằm ở đâu?
Beach Boulevard là phần phía bắc-nam California State Route 
39 (SR 39) chạy dài khoảng 23,2 dặm dài và kéo dài chín thành 
phố hành lang tại Quận Cam. Các giới hạn Nghiên cứu Hành 
lang Beach Boulevard được giới hạn từ Pacific Coast Highway 
đến phía Bắc State Route 72 (Whi�er Boulevard) ở Thành phố 
La Habra và khoảng ½ dặm về phía đông và phía tây 
Beach Boulevard.  

3. Tại sao Nghiên cứu này là cần thiết?
Kể từ khi mở cửa vào năm 1934, Beach Boulevard đã được sử 
dụng nhiều và sử dụng đa dạng dọc theo hành lang. Con 
đường bận rộn này cũng đóng vai trò là tuyến đường đi lại phổ 
biến, dẫn vào ba tuyến đường cao tốc quan trọng trong khu 
vực (Interstate 405, Interstate 5, State Route 91) cũng như hai 
tuyến đường lớn quan trọng ở địa phương (State Route 22 
and State Route 72), và đối diện với lưu lượng giao thông hàng 
ngày từ 26.000 đến 83.000 xe mỗi ngày. Nghiên cứu này sẽ là 
bước đầu �ên để xác định cách �ếp cận trên toàn hành lang 
để sử dụng các phương cách tốt nhất và hiện đại nhằm giải 
quyết các vấn đề tắc nghẽn giao thông và vận chuyển và sẽ là 
bản hướng dẫn lập kế hoạch cho các khu vực pháp lý địa 
phương thực hiện.

4. Thời gian Nghiên cứu là bao lâu?
Cuộc Nghiên cứu kéo dài 18 tháng và sẽ kết thúc vào tháng 2 
năm 2020.

5. Caltrans, OCTA và các thành phố dọc theo hành lang sẽ 
sử dụng kết quả của Nghiên cứu này như thế nào? 
OCTA và Caltrans sẽ tạo ra một kế hoạch hướng dẫn các khu vực 
pháp lý địa phương trong việc tạo ra chính sách và thực hiện việc 
phát triển bổ sung cho các mục �êu Nghiên cứu của hành lang. 
Sau khi hoàn thành, khu vực pháp lý địa phương sẽ:   

Được biết thêm về các đặc điểm và �ện nghi vật lý dọc theo 
toàn bộ hành lang Beach Boulevard,

Nhận đề xuất về chủ đề chung của hành lang và thương hiệu,

Được trang bị tốt hơn để tăng cường khả năng �ếp cận cơ sở 
hạ tầng dành cho người đi bộ, xe đạp và các phương �ện vận 
chuyển,

Được trang bị nhiều hơn để cải thiện việc kết nối giữa các 
trung tâm giao thông hiện tại và đã lên kế hoạch, và

Sử dụng kết quả Nghiên cứu để xin tài trợ cho các dự án liên 
quan trong thành phố.

6. Tôi có thể �m hiểu thêm về cuộc Nghiên cứu này ở đâu? 
Hãy giữ liên lạc để được thông báo và tham gia vào dự án bằng 
cách truy cập trang web của dự án tại www.octa.net/beachstudy 
và nhấp vào nút “Hãy Thông Báo cho Tôi (Keep Me Informed)” để 
đăng ký nhận thông �n cập nhật và lời mời cho các cuộc họp và 
sự kiện sắp tới. Ở đó, bạn cũng sẽ �m thấy thông �n chung về dự 
án, bao gồm: một tờ thông �n, bản đồ hành lang, liên kết đến các 
báo cáo và các dự án cũng như sáng kiến có liên quan ở địa 
phương, và �n tức về Nghiên cứu mới nhất.

7. Tôi có thế tham gia bằng cách nào?
Trong suốt dự án, OCTA sẽ có mặt trong cộng đồng và cung cấp 
cho công chúng các cơ hôi tham gia vào cuộc Nghiên cứu.

Bạn có thể giúp biến đổi Beach bằng cách thực hiện một cuộc 
khảo sát ngắn và đưa ra quan điểm của bạn về Khu vực Nghiên 
cứu tại www.beach-survey.com.

Cập nhất tin tức

Marissa Espino, Community Rela�ons 
(714) 560-5607

mespino@octa.net
octa.net/beachstudy
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