THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH SẴN CÓ VÀ CÁC PHIÊN ĐIỀU TRẦN
CÔNG CỘNG
Dự Thảo Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Liên Bang (FTIP) Năm 2021
Hiệp Hội Các Cơ Quan Chính Quyền Nam California (Southern California Association of
Governments, SCAG) đã hoàn tất Dự Thảo Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Liên Bang Năm
2021 (Dự Thảo FTIP 2021) tuân theo Connect SoCal 2020, Kế Hoạch Giao Thông Vùng/Chiến Lược
Các Cộng Đồng Bền Vững từ năm 2020 tới năm 2045 (còn gọi là 2020 Connect SoCal Regional
Transportation Plan/Sustainable Communities Strategy, RTP/SCS) đã được thông qua, và tất cả các
yêu cầu của liên bang và tiểu bang, trong đó bao gồm cả những yêu cầu được quy định trong Đạo
Luật Sửa Chữa Giao Thông Đường Bộ Hoa Kỳ (Fixing America’s Surface Transportation Act, FAST
ACT) và các quy định về quy hoạch vùng đô thị.
Vào ngày 5 tháng Mười Một, 2020, Ủy Ban Giao Thông Vận Tải SCAG đã phê duyệt việc phát hành
Dự Thảo FTIP 2021 để công chúng xem xét và cho ý kiến trong khoảng thời gian 30 ngày, và việc
xem xét này kết thúc vào ngày 7 tháng Mười Hai, 2020. Dự Thảo FTIP 2021 bao gồm các dự án
giao thông cho sáu quận thuộc vùng SCAG: Imperial, Los Angeles, Cam (Orange), Riverside, San
Bernardino và Ventura. Dự Thảo FTIP 2021 gồm có ba (3) tập: (I) Tóm Tắt Thực Hiện, (II) Phụ Lục
Kỹ Thuật, và (III) Lên Danh Mục Dự Án phần A và phần B (phù hợp với RTP/SCS 2020). Phụ Lục Kỹ
Thuật bao gồm phân tích về tính phù hợp theo yêu cầu của liên bang đối với Dự Thảo FTIP 2021.
Nội dung công chúng cần xem xét và của các phiên điều trần công khai của Dự Thảo FTIP 2021
có Chương Trình Liên Bang về Các Dự Án cho Năm Tài Khóa 2020/2021 - 2025/2026 (các năm
2024/2025 - 2025/2026 là để cung cấp thông tin) được tài trợ bởi các ngân quỹ thuộc Mục 5307
và 5339 của Cục Quản Lý Vận Tải Liên Bang (Federal Transit Administration, FTA) cho tất cả
những khu vực đô thị hóa trong vùng SCAG của sáu quận. Những khu vực đô thị hóa được áp
dụng là: Camarillo, El Centro–Calexico, Hemet, Thành Phố Indio–Cathedral, Lancaster–Palmdale,
Los Angeles–Long Beach–Anaheim, Mission Viejo–Lake Forest–San Clemente, Murrieta–
Temecula–Menifee, Oxnard, Riverside–San Bernardino, Santa Clarita, Simi Valley, Thousand Oaks,
Victorville–Hesperia và Yuma AZ – CA* (*Phần Thuộc Quận Imperial). Thông báo công khai về việc
có sẵn chương trình và các hoạt động tham gia của cộng đồng cũng như thời gian được thiết lập để
công chúng xem xét và góp ý kiến về Dự Thảo FTIP 2021 sẽ đáp ứng yêu cầu về sự tham gia của
cộng đồng đối với Chương Trình Các Dự Án (Program of Projects, POP). Sau khi công chúng tham
gia góp ý và thông qua, bản chính thức của FTIP 2021 sẽ có chức năng là chương trình chính thức
cho vùng, trừ khi được tu chính, và sẽ không phát hành thông báo cuối cùng. Các dự án được liệt kê
theo từng quận tương ứng nằm trong Tập III của Dự Thảo FTIP 2021.
Dự Thảo FTIP 2021 có sẵn cho công chúng xem xét trên trang mạng của SCAG tại http://ftip.scag.
ca.gov/Pages/2021/draft.aspx. Một đường dẫn liên kết đến Dự Thảo FTIP 2021 cũng có trong bản
ghi nhớ được gửi đến các thư viện công cộng trên toàn vùng (danh sách thư viện có trên trang
mạng của SCAG). Hội Đồng Vùng của SCAG với vai trò là ban điều hành của cơ quan dự kiến sẽ
xem xét phê duyệt bản FTIP 2021 chính thức vào ngày 4 tháng Ba, 2021.
SCAG sẽ tổ chức hai (2) phiên điều trần công cộng bằng hình thức trực tuyến về Dự Thảo FTIP
2021 vào các ngày và giờ sau đây:
(1) Thứ Ba, ngày 17 tháng Mười Một, 2020 vào (2) Thứ 4, ngày 2 tháng 12 năm 2020 lúc 3 giờ
lúc 10 giờ sáng
chiều
Thông tin phiên điều trần trên Zoom:
Thông tin phiên điều trần trên Zoom:
https://scag.zoom.us/j/98210332117
https://scag.zoom.us/j/96169275448
Các chỉ thị gần đây của cơ quan sức khỏe cộng đồng có quy định hạn chế các hoạt động tụ tập
công cộng do mối đe dọa từ COVID-19, và tuân theo Sắc Lệnh Hành Pháp N29-20 mà Thống Đốc
ban hành gần đây, các phiên điều trần sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến thông qua Zoom.
Cá nhân có thể tham gia các phiên điều trần công cộng thông qua truyền phát trực tiếp, và hội nghị
qua điện thoại. Nếu cần người phiên dịch, xin vui lòng gửi yêu cầu đến gutierre@scag.ca.gov trước
buổi điều trần công khai. Vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi để biết hướng dẫn tham gia
phiên điều trần công cộng và thông tin về hội nghị qua video tại www.scag.ca.gov/FTIP.
Mục đích của các phiên điều trần là để thu nhận các ý kiến đóng góp và nhận xét của công chúng
về Dự Thảo FTIP 2021, và nội dung này có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho những
thay đổi khi thích hợp. SCAG khuyến khích công chúng và tất cả các bên quan tâm gửi ý kiến bằng
văn bản và/hoặc thông tin bằng văn bản tại các phiên điều trần công khai và trễ nhất là khi kết thúc
giai đoạn lấy ý kiến công khai. Ý kiến bằng văn bản sẽ được thu nhận cho đến 5 giờ chiều ngày 7
tháng Mười Hai, 2020 và có thể được gửi qua đường điện tử đến gutierre@scag.ca.gov hoặc qua
đường bưu chính Hoa Kỳ theo địa chỉ sau:
Hiệp Hội Các Cơ Quan Chính Quyền Nam California
Kính gửi: Pablo Gutierrez
900 Wilshire Blvd., Suite 1700
Los Angeles, CA 90017
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