
Sức khỏe nền kinh tế

Chúng tôi muốn đảm bảo một 
nền kinh tế sôi động, mạnh mẽ 
và cạnh tranh bằng cách hỗ 
trợ các doanh nghiệp nhỏ và 
thúc đẩy sự đổi mới trong kinh 
doanh và bằng cách thu hút và 
duy trì lực lượng lao động đa 
dạng, chất lượng cao.

Công bằng cho cộng đồng

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 với giá phải chăng, 
thực phẩm lành mạnh, việc 
làm, giáo dục và nhiều nữa.

Khả năng phục hồi của 
môi trường

Chúng tôi muốn bảo tồn các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
nguồn tài nguyên nhân tạo và sử 
dụng các chiến lược tốt nhất có 
sẵn để chống lại biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu tác động của sự 
phát triển tới đất đai. 

Nền kinh tế sôi động, công bằng cho tất cả cư dân và  
môi trường lành mạnh đến năm 2050 và xa hơn nữa
Được Hội đồng Quận phê duyệt, Quy hoạch Thrive Montgomery 2050 sẽ giúp định hình tương lai của Quận 
Montgomery khi chúng ta cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn công bằng phù hợp cho tất cả chúng ta.
Là bản cập nhật toàn diện đầu tiên của Quy hoạch Chung trong gần 60 năm, Thrive xây dựng những gì đang 
hiệu quả tại Quận Montgomery và định hình lại những gì chưa hiệu quả. Quy hoạch dựa trên dữ liệu và thông 
tin cộng đồng này nhấn mạnh vào các vấn đề quan trọng, bao gồm bình đẳng chủng tộc, nhu cầu đa dạng 
của người đi bộ và các mối quan ngại về khí hậu chưa được xem xét trong bản Quy hoạch chung được thông 
qua vào năm 1964 nhưng hiện không thể thiếu đối với cộng đồng và các ưu tiên của chúng ta. 
Đó là lý do tại sao hiện giờ chúng ta có một quy hoạch mới - để thực hiện thay đổi tích cực lâu dài cho Quận 
Montgomery của hôm nay và ngày mai. Thrive mang đến cho chúng ta một con đường rõ ràng cho phép tăng 
số lượng nhà ở có thể tiếp cận, cải thiện phương tiện giao thông và củng cố các doanh nghiệp cùng nhau theo 
những cách công bằng, bền vững. Với khuôn khổ này, chúng ta có thể hiện thực hóa một Quận Montgomery 
có chú trọng vào các hành lang hỗn hợp, thân thiện với người khuyết tật, kết nối cư dân, nhân viên và khách 
viếng thăm với nhau và với khu vực.
Chúng ta hãy quy hoạch để phát triển. Cùng nhau. 

THRIVE MONTGOMERY 2050 (QUY HOẠCH PHÁT 
TRIỂN MONTGOMERY ĐẾN NĂM 2050):  
QUY HOẠCH CHUNG MỚI

ThriveMontgomery.com

Ba kết quả
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Luôn gắn kết
Trong suốt quá trình phát triển bản quy hoạch, Sở quy hoạch Montgomery đã áp dụng 
cách tiếp cận chiến lược và tập trung vào sự công bằng để thu hút cư dân của chúng ta, 
tổ chức hàng trăm cuộc họp và sự kiện. Cư dân Quận Montgomery từ mọi nền tảng đều 
ủng hộ mạnh mẽ các lĩnh vực trọng tâm của bản quy hoạch này vì chính cư dân Quận 
Montgomery từ mọi nền tảng là những người đã định hình trực tiếp các ưu tiên đó.

Khi khuôn khổ Quy hoạch chung mới được áp dụng, chúng tôi mong được lắng nghe ý 
kiến của quý vị để tiếp tục đảm bảo các chiến lược của chúng ta đáp ứng nhu cầu của 
các cộng đồng trên toàn quận.

Để đọc toàn bộ vản bản chính sách, hãy truy cập ThriveMontgomery.com.

Các ưu tiên của Thrive Montgomery 2050
Quận Montgomery là một nơi tuyệt vời để sinh sống, làm việc và vui chơi bởi chúng ta đã lên kế hoạch cho điều 
đó! Để nơi đây tiếp tục phát triển và trở thành một địa điểm còn tuyệt vời hơn nữa và trở thành một cộng đồng 
cho tất cả mọi người, chúng ta phải đưa ra những quyết định lớn và thực hiện các bước táo bạo vì tương lai của 
chúng ta và của các thế hệ mai sau.

• Tập trung vào sự phát triển ở trung tâm thành phố, các trung tâm hoạt động và dọc theo các hành lang 
chính - với các tiện nghi phục vụ cư dân hiện tại và các cự dân mới trong khi vẫn bảo tồn được không gian 
mở của chúng ta

• Ưu tiên bình đẳng chủng tộc và tính cạnh tranh kinh tế- trên toàn quận và đặc biệt là ở Quận Đông 

• Nhấn mạnh việc đi bộ, đi xe đạp và chuyên chở- để giảm lượng xe cộ, giảm thiểu khí thải và giữ cho mọi 
người an toàn hơn trong chuyến đi của họ 

• Lồng ghép các kết nối xã hội và sức khỏe cộng đồng vào quy hoạch sử dụng đất của chúng ta- vì sự phát 
triển mạnh mẽ không chỉ phụ thuộc vào sự phát triển mới

• Cải thiện không gian công cộng và tư nhân bằng nghệ thuật và văn hóa- vì chất lượng địa điểm là yếu tố 
không thể thiếu đối với chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe kinh tế chung

• Mục tiêu là tính bền vững và khả năng phục hồi môi trường dựa trên địa điểm- vì vậy sự tăng trưởng xảy 
ra ở những nơi vốn đã căng thẳng, và Khu bảo tồn Nông nghiệp và đất công viên vẫn được bảo vệ cho các 
thế hệ tương lai
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