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Các Bạn Thân Mến,

Một tương lai thịnh vượng hơn cho Quận Los Angeles sẽ phụ thuộc vào khả năng tập thể
của chúng ta để giúp mọi người di chuyển một cách hiệu quả hơn trong toàn khu vực. Di
chuyển tốt hơn sẽ giúp tất cả chúng ta tiếp cận nhiều cơ hội hơn, bao gồm công ăn việc
làm, giáo dục, nhà ở và chăm sóc sức khỏe – những yếu tố thiết yếu để có một cuộc
sống chất lượng cao hơn. Khi Metro triển khai chương trình mở rộng giao thông lớn nhất
trong nước, chúng tôi có cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có và tận dụng mọi
phương thức trong hệ thống của mình để đạt được việc đi lại đáng tin cậy, thuận tiện và
an toàn hơn ở bất kỳ nơi nào trong Quận. Kế Hoạch Tầm Nhìn Metro Năm 2028 (Metro
Vision 2028) đề xuất cách tiếp cận toàn diện để thay đổi việc di chuyển trong tương lai
của chúng ta bằng cách đặt khách hàng vào trọng tâm của phương cách mà chúng tôi
lên kế hoạch và vận hành hệ thống giao thông của mình. Và bởi khách hàng, tôi muốn
nói rằng đó là tất cả những người sống, làm việc hoặc vui chơi ở Quận LA.
Chúng ta đang sống ở một thời điểm rất quan trọng tại Quận LA; và không còn thời gian
để đánh mất. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để theo đuổi một tương lai bền vững
hơn bằng cách thực hiện các bước ngay bây giờ để quản lý khả năng và nâng cao hiệu
quả hệ thống giao thông của chúng ta. Tầm Nhìn Metro Năm 2028 (Metro Vision 2028) là
chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt
hơn cho mọi người.
Những thách thức về giao thông trong vùng Nam California đòi hỏi phải có một hành
động táo bạo. Tầm Nhìn Metro Năm 2028 (Metro Vision 2028) tuyên bố ý định đưa ra
cách tiếp cận sáng tạo và chưa từng có của chúng tôi để giải quyết những thách thức
này. Các giải pháp sẽ yêu cầu một cách tiếp cận toàn diện và hợp tác từ tất cả mọi
người trong khu vực, bao gồm chính mỗi các bạn. Xin vui lòng xem Tầm Nhìn Năm 2028
là một lời mời đến tất cả mọi người trong Quận LA để cùng chúng tôi tham gia vào hành
trình hướng tới một tương lai di động tốt hơn.

Trân trọng,

Phillip A. Washington
Giám Đốc Điều Hành

Tầm Nhìn Metro Năm 2028 (Metro Vision 2028) có sẵn ở định dạng ngôn ngữ bổ sung
theo yêu cầu.

TÓM TẮT THỰC HIỆN
Kế Hoạch Tầm Nhìn Metro Năm 2028 (Metro Vision 2028)
(“Kế Hoạch”) là kế hoạch chiến lược toàn cơ quan, tạo ra nền tảng thay

đổi việc đi lại ở tại Quận Los Angeles (Quận LA) trong 10 năm tới. Dựa vào
việc tiếp cận cộng đồng hơn một năm qua, kế hoạch này đặt ra sứ mệnh,
tầm nhìn, kết quả hoạt động và mục tiêu cho Metro và đưa ra các sáng kiến
cụ thể về vận chuyển và kết quả thực hiện mà Metro và các đối tác sẽ nỗ
lực theo đuổi cho một tương lai giao thông tốt hơn.

Tiếp Cận Cộng Đồng

Tầm nhìn năm 2028 là kết quả của hơn 18 tháng nghiên cứu, thảo luận và
tiếp cận cộng đồng. Metro đã thu hút ý kiến từ một số lượng lớn các bên
liên quan và những người có ảnh hưởng quan trọng và chúng tôi đã khảo
sát khách hàng (được định nghĩa là bất kỳ ai sống hoặc làm việc tại Quận
LA) và nhân viên của chúng tôi. Metro đã học được từ nhiều quan điểm
khác nhau, và dựa trên sự tiếp cận cộng đồng, chúng tôi đã xác định các
xu hướng chính sau đây trong đó mô tả những thách thức và sự phức tạp
trong việc cung cấp phương tiện đi lại có hiệu quả và hiệu lực cho người
dân Quận LA:
• Nhu cầu tăng trưởng liên tục đang làm căng thẳng hệ thống giao thông
đã quá tải
• Những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại và kỳ vọng của
một khu vực đa dạng ngày càng trở nên phức tạp
• Đổi mới công nghệ đang thay đổi cảnh quan đi lại
• Việc thiếu nhà ở giá rẻ trong khu vực làm cho những thách thức về
giao thông trở nên trầm trọng hơn.
• Thất bại trong việc cải cách các chính sách có lợi cho việc lái xe một
mình sẽ tiếp tục làm gia tăng ùn tắc và làm giảm khả năng đi lại

Sứ Mạng và Tầm Nhìn

Sứ mạng của Metro là cung cấp một hệ thống vận chuyển đẳng cấp thế
giới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả những người sống,
làm việc và vui chơi trong Quận LA. Tầm nhìn của Metro bao gồm ba
yếu tố:
• Tăng sự thịnh vượng cho tất cả mọi người bằng cách loại bỏ các rào
cản đi lại;
• Nhanh và dễ dàng di chuyển khắp Quận LA, bất cứ lúc nào; và
• Cung cấp nhiều chuyến đi hơn qua nhiều phương tiện đi lại chất
lượng cao
Kế Hoạch nhận ra rằng Quận LA có một hệ sinh thái giao thông phức tạp
được kiểm soát bởi một sự chắp vá của các cơ quan địa phương, khu
vực, tiểu bang và liên bang. Khu vực của chúng ta phải đối mặt với nhiều
thử thách về đi lại dường như không thể vượt qua được. Mặc dù vậy,
chúng tôi phải làm việc cùng với các đối tác khu vực của chúng tôi để
cho phép mạng lưới này cung cấp việc đi lại hiệu quả hơn cho con người
và hàng hóa. Tầm nhìn 2028 đặt khách hàng vào trung tâm của cuộc
hành trình bằng cách đặt ưu tiên việc di chuyển của người dân lên trên
các phương tiện xe cộ và sử dụng mạng lưới hiện có của chúng tôi một
cách hiệu quả hơn.

Các Kết Quả Thực Hiện

Hệ thống giao thông hiện tại của chúng ta bị tắc nghẽn rất nhiều vì không
gian đường phố được sử dụng không hiệu quả. Không gian đường phố
bị hạn chế phần lớn được cung cấp cho các loại xe một người lái thường
xuyên bị kẹt trong giao thông, trong khi các thành viên thiệt thòi nhất trong
cộng đồng của chúng ta bị giới hạn trong việc chọn lựa phương tiện giao
thông vốn thường không đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản của họ. Chúng
ta cần sử dụng không gian công cộng hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp
cho mọi người các phương tiện chất lượng cao hơn để đi lại. Bằng cách
quản lý tốt hơn khả năng đường phố hiện có, tất cả những người sử dụng
tại Quận LA đều có thể có khả năng đi lại tốt hơn.

Kết quả nhìn xa trông rộng của Metro là nhằm mục đích tăng gấp đôi tỷ lệ
sử dụng các phương thức vận chuyển ngoài việc lái xe một mình, bao gồm
cả việc sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng, đi bộ, đi xe đạp, đi
quá giang xe và đi xe chung bằng cách hoàn thành những điều sau:
• Đảm bảo tất cả các cư dân Quận đều tiếp cận được các phương tiện
đi lại chất lượng cao trong vòng 10 phút đi bộ hoặc đi từ nhà
• Giảm thời gian chờ tối đa 15 phút cho bất kỳ chuyến đi nào trong bất kỳ
thời điểm nào trong ngày
• Cải thiện 30% tốc độ di chuyển trung bình trên hệ thống xe buýt của
Quận
• Cung cấp các phương tiện giao thông đáng tin cậy và thuận tiện để
người sử dụng tránh được tắc nghẽn giao thông

Các Mục Tiêu Tầm Nhìn Năm 2028

Để hướng đến các xu hướng này và đạt được những kết quả nhìn xa
trông rộng như mong muốn, Tầm Nhìn Năm 2028 vạch ra năm mục tiêu
sau đây:
1. Việc cung cấp các phương tiện đi lại chất lượng cao cho phép mọi
người mất ít thời gian hơn trong việc đi lại;
2. Cung cấp trải nghiệm đi lại tuyệt vời cho tất cả những người sử dụng
hệ thống giao thông;
3. Nâng cao cộng đồng và cuộc sống qua việc đi lại và tiếp cận với
cơ hội;
4. Biến đổi Quận LA thông qua sự hợp tác khu vực và lãnh đạo quốc
gia; và
5. Cung cấp việc quản trị nhiệt tình, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong
tổ chức Metro

Hành Động Matrix nằm ở cuối Kế Hoạch tóm tắt các mục tiêu, sáng kiến và
hành động mà Metro sẽ thực hiện. Metro sẽ phát hành báo cáo định kỳ cho
công chúng về tiến trình hướng tới các mục tiêu và sáng kiến này, và chúng
tôi sẽ xem xét Kế Hoạch này 5 năm một lần để đảm bảo rằng chúng tôi
đang tiến tới tầm nhìn của mình.
Giải quyết các thách thức về giao thông của Quận LA sẽ đòi hỏi hành động
táo bạo, khả năng lãnh đạo và hỗ trợ rộng rãi. Loại bỏ các rào cản giao
thông sẽ giúp thực hiện và duy trì lời hứa về kinh tế và xã hội của Quận
LA, biến khu vực này thành một nơi hạnh phúc hơn, sống động hơn, thịnh
vượng hơn và công bằng hơn để sống và làm việc.
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Giải quyết các thách thức về giao
thông của Quận LA sẽ đòi hỏi hành
động táo bạo, khả năng lãnh đạo và
hỗ trợ rộng rãi.

