THÔNG BÁO CÔNG CHÚNG VỀ BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH DỰ LUẬT
ẢNH HƯỞNG TỚI MÔI TRƯỜNG CỦA KẾ HOẠCH GIAO THÔNG KHU VỰC
2016 -2040 / CHIẾN LƯỢC CÁC CỘNG ĐỒNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
The Southern California Association of Governments (Hiệp Hội các Cơ Quan Chính Phủ Miền
Nam California, hay SCAG), là Cơ Quan Dẫn Dầu, đã soạn Báo Cáo Dự Luật Ảnh Hưởng tới
Môi Trường (PEIR) (SCH#2015031035) theo Bộ Luật Phẩm Chất của Môi Trường California
(CEQA) cho Kế Hoạch Giao Thông Khu Vực 2016–2040 /Chiến Lược các Cộng Đồng Bảo Vệ
Môi Trường (“2016 RTP/SCS,” “Kế Hoạch” hoặc “Dự Án”). 2016 RTP/SCS là kế hoạch giao
thông khu vực lâu dài cung cấp thiết kế để giúp cải thiện sự cân bằng giữa việc sử dụng đất
đai và các hệ thống giao thông trong khu vực. Vùng SCAG phụ trách bao gồm sáu quận:
Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và Ventura.
Dự Luật 2016 RTP/SCS cung cấp chiến lược sử dụng đất và giao thông để giúp đạt được
cân bằng phối hợp giữa việc sử dụng đất và đầu tư vào giao thông để cải thiện khả năng
lưu động, cải tiến bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế
và bảo trì phẩm chất của cuộc sống trong vùng. Nó tạo triển vọng cho sự phát triển của
khu vực trong tương lai được phối hợp với những cải tiến trong hệ thống giao thông, cũng
như kết hợp với các công trình giao thông mới được soạn cho vùng. Nó cũng kết hợp những
thông lệ tốt nhất để tăng lựa chọn cho giao thông và chi phí cho hạ tầng cơ sở giao thông;
khuyến khích việc phụ thuộc vào những chiếc xe hơi thường chỉ để chở mỗi một người; và
tăng cân bằng về việc làm/nhà ở và sử dụng đất/phối hợp trung chuyển, ở những nơi khả
thi, ở tất cả các miền trong vùng. Sẽ bàn tới các dự luật thay thế sau đây:
1.	Thay Thế Không Dự Án bao gồm những dự án giao thông được bao gồm trong năm
đầu tiên của kế hoạch giao thông thích hợp và/hoặc chương trình cải tiến giao thông
(FTIP), hoặc có bản tổng quát đầy đủ về môi trường cho đến năm 2014. Nó cũng bao
gồm những dự án được miễn bao gồm trong Kế Hoạch Thực Hiện của Tiểu Bang, và
những giai đoạn của dự án đã được cho phép trước khi hết hạn các chứng cớ thích hợp
của SCAG được thông qua tại 2012 RTP/SCS. Những dự án có thể báo trước hợp lý này
sẽ hoàn tất định nghĩa CEQA của Thay Thế Không Dự Án.
2.	Thay Thế Cập Nhật Đóng Góp Ý Kiến Địa Phương 2012 RTP/SCS tìm giữ các
khoản đầu tư cho giao thông và chiến lược sử dụng đất của điều luật 2012 RTP/SCS đã
được thông qua, được cập nhật để phản ảnh ý kiến đóng góp của địa phương gần đây
nhất về dự toán phát triển trong vùng. Nó cân nhắc việc thực hành điều luật 2012 RTP/
SCS đã được thông qua và bao gồm tất cả các dự án trong dự luật 2012 RTP/SCS đã
được thông qua, như đã được tu chỉnh lần cuối vào Tháng Chín 2014. Nó không bao
gồm các chiến lược sử dụng đất bao gồm trong dự luật 2016 RTP/SCS.
3.	Thay Thế Đẩy Mạnh Sử Dụng Đất xây dựng trên chiến lược sử dụng đất trong Kế
Hoạch và đi xa hơn nữa. Nó bao gồm mô hình sử dụng đất được đẩy mạnh hơn và
quyết liệt hơn vào những khu đông dân cư, nơi khả thi hơn là dự luật 2016 RTP/SCS.
Dự Luật PEIR bàn thảo về những ảnh hưởng to lớn hơn trong những nhóm vấn đề sau đây:
Mỹ Học; Tài Nguyên Nông và Lâm Nghiệp; Phẩm Chất Không Khí; Tài Nguyên Sinh Học;
Tài Nguyên Văn Hóa; Năng Lượng; Địa Lý và Đất Đai; Khí Thải Nhà Kính và Thay Đổi Khí
Hậu; Hiểm Họa và Vật Liệu Nguy Hiểm; Thủy Điện và Phẩm Chất Nước; Sử Dụng Đất và
Quy Hoạch; Tài Nguyên Khoáng Sản; Tiếng Ồn; Dân Cư, Nhà Ở, và Việc Làm; Dịch Vụ Công
Cộng; Giải Trí; Vận Tải, Giao Thông, và An Toàn; và Tiện Ích và các Hệ Thống Dịch Vụ.
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Dự Luật PEIR có sẵn để công chúng có 60 ngày xem xét và đóng góp ý kiến từ ngày
4 tháng Mười Hai, 2015 đến ngày 1 tháng Hai, 2016. Hạn chót để nhận thư đóng góp
ý kiến là vào 5 giờ chiều ngày 1 tháng Hai, 2016. Xin vui lòng tìm xem Thông Báo Này và Bản
Dự Luật PEIR trên trang mạng của SCAG tại http://scagrtpscs.net/Pages/Draft2016PEIR.aspx
và tại văn phòng SCAG ở Los Angeles. Quý vị có thể tìm xem CD ở các thư viện chính trong
vùng. Bản in và CD cũng có sẵn khi quý vị yêu cầu. Xin vui lòng đưa yêu cầu và thư đóng
góp ý kiến về Bản Dự Luật PEIR tới: Bà Lijin Sun, tại địa chỉ ghi bên trên. Cũng có thể nộp ý
kiến đóng góp trên mạng tới địa chỉ 2016PEIR@scag.ca.gov. Hai hội thảo công cộng, đều để
phổ biến thông tin này, sẽ được tổ chức tại phòng họp của văn phòng SCAG tại Los Angeles
tại địa chỉ nêu trên vào Thứ Ba, 19 tháng Giêng, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, và từ
5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Cũng có sẵn cuộc họp trực tiếp qua video. Để biết thêm thông
tin về trang mạng có chiếu trực tiếp cuộc họp qua video, xin ghé thăm trang mạng của SCAG
tại http://scagrtpscs.net/Pages/Draft2016PEIR.aspx.

