Cùng hoạch định tương lai. Cùng nhau.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP QUẬN MONTGOMERY
KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN TRONG 30 NĂM TỚI
Quy hoạch chung của Quận Montgomery là bản kế hoạch chi tiết và bản chính sách hướng dẫn hướng đến tăng
trưởng và phát triển trong tương lai. Sở kế hoạch Quận Montgomery hiện đang cập nhật bản Quy hoạch chung với
tên gọi Phát triển Montgomery đến năm 2050 (Thrive Montgomery 2050). Bản quy hoạch cập nhật sẽ bao gồm các
khuyến nghị và hành động được xây dựng dựa trên dữ liệu và được thông báo rộng rãi cho cộng đồng về các vấn đề
sử dụng đất, nhà ở, giao thông, môi trường, công bằng, thiết kế, nghệ thuật và văn hóa, công viên và không gian mở
và nền kinh tế. Bản quy hoạch dự thảo Thrive Montgomery 2050 đang trong quá trình xây dựng sẽ được công bố để
công chúng xem xét vào ngày 24 tháng 9. Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về đề xuất của Sở kế
hoạch Quận Montgomery nhằm giúp Quận Montgomery không ngừng phát triển trong 30 năm tới.

Tầm nhìn quy hoạch Thrive Montgomery 2050
Vào năm 2050, Quận Montgomery sẽ là nơi sôi động và thân thiện, nơi tất cả người dân phát triển và được quyền
tiếp cận công bằng các cơ hội về nhà ở khả dĩ, thực phẩm lành mạnh, cơ hội vận động thể chất, công viên và không
gian mở, việc làm, giáo dục, dịch vụ và nhiều lựa chọn đi lại. Không còn là cộng đồng bí bách vùng ngoại ô, Quận
Montgomery có sự đa dạng về dân số, về trải nghiệm sống và làm việc, về phương thức đi lại, về tài nguyên thiên
nhiên và nhân tạo. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới chọn sống, làm việc, phát triển và già đi ở đây.
Mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững này tạo ra nhiều lợi ích cho Quận Montgomery và giúp xây dựng thành quận:
• Đô thị
• Có thể tiếp cận, chi phí phải
chăng và phù hợp
• Kết nối về mặt xã hội

•
•
•
•

Năng động
An toàn
Bao trùm
Linh hoạt

• Bền bỉ
• Cạnh tranh
• Truyền cảm hứng

Mục tiêu - Ba kết quả chính
Nền kinh tế lành mạnh
Chúng tôi muốn đảm bảo một nền
kinh tế sôi động, mạnh mẽ và cạnh
tranh thông qua thu hút và duy trì
các nhà tuyển dụng lớn, tiếp tục
cải thiện các trường học liên bang,
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và
thúc đẩy sự đổi mới, đồng thời thu
hút và duy trì lực lượng lao động đa
dạng, chất lượng cao.

ThriveMontgomery.com

Công bằng
Chúng tôi muốn tạo ra môi
trường nơi tất cả cư dân đều có
quyền tiếp cận bình đẳng các
cơ hội về nhà ở, thực phẩm lành
mạnh, việc làm, giao thông, giáo
dục và hơn thế nữa.

Môi trường bền vững
Chúng ta phải áp dụng những
chiến lược tốt nhất để chống lại
biến đổi khí hậu và giảm thiểu
tác động từ cả những thay đổi
theo kế hoạch lẫn các sự kiện bất
ngờ, đồng thời tiếp tục bảo tồn
các nguồn tài nguyên thiên nhiên
của chúng ta.

MontgomeryPlanning.org

Chủ đề cốt lõi
Dựa trên các cuộc trò chuyện với cộng đồng, các cuộc phỏng vấn với chuyên gia, các phân tích và nghiên cứu, Quy hoạch
Thrive Montgomery 2050 đề xuất giải quyết những thách thức mà Quận Montgomery phải đối mặt và lập kế hoạch phát
triển thông qua một loạt các mục tiêu, chính sách và hành động liên quan đến các chủ đề cốt lõi này:
Hình thức phát triển/đô thị hóa nhỏ gọn.
Các hành lang là nơi diễn ra những phát triển mới.
Ngừng hoạch định cho xe hơi.

Phát triển các khu dân cư một gia đình gần
trạm phương tiện công cộng.
Một quận đa dạng.
Tận dụng ưu thế của địa điểm.

Loại bỏ khí thải nhà kính.

Các giải pháp và chiến lược khu vực.

Nhà ở phù hợp cho người dân ở mọi mức thu
nhập.
Thrive Montgomery 2050 gồm tám chương, tất cả đều liên quan đến ba kết quả.
Truy cập ThriveMontgomery.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết kế, Nghệ thuật
và Văn hóa

Cộng đồng hoàn
chỉnh

Phát triển trong sự đa
dạng và thích ứng

Môi trường lành
mạnh và bền vững

Kết nối hiệu quả

NỀN KINH TẾ
LÀNH MẠNH

CÔNG BẰNG CHO
CỘNG ĐỒNG

Chi phí hợp lý và Khả
năng tiếp cận

MÔI TRƯỜNG BỀN
VỮNG

Nền kinh tế
bền vững

Du lịch an toàn và
hiệu quả

Chủ động xây dựng tương lai
Truy cập ThriveMontgomery.com để biết thêm thông tin về cách bạn có thể đưa ra
phản hồi về các khuyến nghị từ bản quy hoạch Thrive Montgomery 2050 qua email
hoặc xác nhận từ xa tại phiên điều trần công khai của Ban hoạch định Montgomery vào
tháng 11 năm 2020. Trò chuyện cùng nhân viên của đội ngũ Hoạch định Montgomery
về quy hoạch Thrive Montgomery 2050: 301.495.4650.

ThriveMontgomery.com

MontgomeryPlanning.org

