
THỬ THÁCH & CƠ HỘI GIAO
THÔNG VẬN TẢI
Kế Hoạch Giao Thông Vận Tải Dài Hạn (LRTP,
viết tắt trong �ếng Anh) là một kế hoạch cải
thiện giao thông chi �ết ở Quận Cam trong
vòng 20+ năm tới.

Dưới đây là một số thách thức và cơ hội giao
thông vận tải được dự báo đến năm 2045.

NHU CẦU ĐI LẠI NGÀY CÀNG TĂNG VÀ ĐẤT
ĐAI CÓ HẠN

CÁC XU HƯỚNG ĐI LẠI ĐANG PHÁT TRIỄN

RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ
HẬU GIA TĂNG

TRIỂN VỌNG TÀI TRỢ THAY ĐỔI

ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG & BAO GỒM

TẮC NGHẼN
GIAO THÔNG

DÂN SỐ NHÀ Ở

9% 9%

VIỆC LÀM

12%

33%

Khi dân số, nhà ở và việc làm tăng lên, các
chuyến đi hàng ngày và sự tắc nghẽn giao
thông cũng tăng theo

=+ +

Cơ hội mở rộng đường bộ và đường cao tốc bị hạn chế bởi
quỹ đất và các tác động �ềm ẩn của cộng đồng

Sẽ mất thời gian để nhận thức được
các tác động lâu dài của COVID-19
đối với các mô hình đi lại

Số lượng hành khách quá cảnh đã
giảm trên toàn quốc kể từ cuộc Đại

Suy Thoái 37%

Các công nghệ và dịch
vụ mới nổi đang thay
đổi hành vi du đi lại

Khi mà vấn đề việc làm
vượt quá khả năng cung

cấp nhà ở xảy ra trong
một thời gian dài, ngày
càng có nhiều người đi

làm ở Quận Cam

Cư dân và cơ sở hạ tầng của
Quận Cam bị ảnh hưởng bởi
nhiệt độ cao, cháy rừng, hạn hán,
lũ lụt ven biển và lũ lụt đất liền

KHÍ THẢI PHƯƠNG TIỆN
GIAO THÔNG

80%
VÀO NĂM

2050

Các kế hoạch và chính sách
của �ểu bang và khu vực bao

gồm các chiến lược để đáp
ứng các mục �êu giảm khí thải

nhà kính đầy tham vọng

Thuế thương vụ giao thông vận tải
địa phương của Quận Cam sẽ kết
thúc vào năm 2041

Tiểu bang đang tận dụng ngân
sách giao thông vận tải trị giá hơn

5 tỷ đô la để giảm khí thải nhà
kính và giải quyết sự bất bình
đẳng trong giao thông vận tải

Trên toàn quốc, các nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn trước đây đã phải chịu gánh
nặng một cách không cân xứng bởi sự bất bình đẳng về giao thông làm hạn chế khả
năng �ếp cận các cơ hội

Các chính sách và thông lệ cần được xem xét để làm cho các lựa chọn
giao thông trở nên công bằng hơn cho tất cả mọi người

PHƯƠNG HƯỚNG 2045
KẾ HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI DÀI HẠN

Các giải pháp giao thông bền vững, công bằng và cải tiến.

www.octa.net/lrtp

QUỸ ĐỂ GIẢM KHÍ THẢI
NHÀ KÍNH
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5 tỷ đô la+

TRONG
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24%


