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Bản Cập Nhật Kế Hoạch  
Cộng Đồng Downtown  
 
TÓM TẮT 
 
Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown (DTLA 2040) đặt nền tảng cho tương lai phát triển 
bền vững, công bằng và toàn diện cho khu vực trung tâm đô thị của Thành Phố. Kế 
Hoạch thúc đẩy phát triển khu vực trung tâm Downtown năng động, đầy sức sống và 
bền vững, được kết nối và hỗ trợ Thành Phố Los Angeles và cả khu vực. DTLA 2040 
sẽ là Kế Hoạch Cộng Đồng đầu tiên áp dụng quy hoạch phân vùng mới được phát triển 
trong khuôn khổ của bản cập nhật toàn diện cho Luật Phân Vùng của Thành Phố. 
DTLA 2040 mô tả tầm nhìn chung cho tương lai của Downtown, trong đó đề ra các 
chính sách, kế hoạch, chương trình và bản cập nhật phân vùng, thiết lập khuôn khổ cho 
các ưu tiên dài hạn của Los Angeles ở trung tâm Thành Phố của chúng ta - tôn vinh 
các cộng đồng đa dạng cùng nhau chia sẻ không gian sống. 
 

BỐI CẢNH 
 
Downtown là cái nôi của thành phố Los Angeles và là trung tâm trọng yếu cho mọi hoạt 
động đô thị trong khu vực. Nơi đây là trung tâm thương mại, giải trí, văn hóa và dân sự 
của Los Angeles. Ngày nay trong giai đoạn phát triển thịnh vượng, Downtown là nơi hội 
tụ nhiều ngành nghề, lĩnh vực đa dạng, là nơi kết nối các khu vực lân cận, đóng vai trò 
là trung tâm của mạng lưới giao thông khu vực ngày càng mở rộng. DTLA 2040 là bản 
cập nhật tổng hợp từ hai Kế Hoạch Cộng Đồng hiện có: Central City và Central City 
North. Được triển khai vào năm 2014, DTLA 2040 đánh dấu nỗ lực hợp tác với cộng 
đồng Downtown. 
 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH  
 
Dưới đây là các nguyên tắc cốt lõi thể hiện các ưu tiên dài hạn cho Kế Hoạch Cộng Đồng 

Downtown: 

● Hỗ trợ tăng trưởng một cách toàn diện, công bằng, bền vững và lành mạnh 

Dự Thảo Quản Lý Nhà Nước, Không 

Phát Hành Công Khai 
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● Hỗ trợ và duy trì sức sống của khu vực Downtown 

● Củng cố định hướng phát triển việc làm của Downtown 

● Tăng trưởng và hỗ trợ tầng lớp dân cư 

● Thúc đẩy môi trường thân thiện với phương tiện công cộng, người đi xe đạp và người 

đi bộ 

● Tăng cường nét đặc trưng của vùng 

● Tạo mối liên kết giữa các quận 

● Kiến tạo đời sống cộng đồng đẳng cấp thế giới 

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 

Kế Hoạch Cộng Đồng gồm những cấu phần nào? 
 
Kế Hoạch Cộng Đồng là văn kiện thể hiện tầm nhìn về quy hoạch sử dụng đất và 
các giá trị của một khu vực. Chức năng trọng tâm của Kế Hoạch Cộng Đồng là 
hướng dẫn ra quyết định liên quan đến tình hình sử dụng đất. Tầm quan trọng của 
Kế Hoạch Cộng Đồng nằm ở khả năng định hình sự thay đổi tích cực của cộng 
đồng và thúc đẩy các mô hình sử dụng đất bền vững, đồng thời đảm bảo hài hòa 
giữa đặc tính của cộng đồng với các chính sách toàn thành phố và các sáng kiến 
khu vực. 
 
Kế Hoạch Cộng Đồng bao gồm các tài liệu chính sách và bản đồ sử dụng đất. Văn 
bản chính sách đưa ra các mục tiêu, chính sách và các chương trình phục vụ cộng 
đồng. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xác định các khu vực được phép sử dụng đất 
cho một số mục đích nhất định (như khu dân cư, thương mại và công nghiệp). Kết 
hợp với nhau, văn bản chính sách và bản đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ cung cấp 
thông tin về phân vùng. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị theo dõi video Quy Hoạch 
101: Lập Quy Hoạch Cộng Đồng. 
 

Phân vùng là gì? 
 
Phân vùng đưa ra quy định về quy mô, hình dạng, phong cách, địa điểm và tình hình sử dụng 

đất của các tòa nhà tại một địa điểm bất động sản nhất định. Được xem là phương pháp chính 

để điều tiết quá trình phát triển, phân vùng là công cụ thực thi chính cho Kế Hoạch Cộng Đồng. 

Khi được áp dụng cho từng khu vực bất động sản, phân vùng đảm bảo tình trạng sử dụng và 

phát triển đất phản ánh các mục tiêu và chính sách được đề ra trong quy hoạch cộng đồng.  

Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown là Kế Hoạch Cộng Đồng đầu tiên đề xuất áp dụng nguyên tắc 

phân vùng mới được phát triển trong khuôn khổ của bản cập nhật toàn diện cho Luật Phân 

Vùng của Thành Phố. Các vùng mới theo mô-đun có tính linh hoạt và cho phép điều chỉnh hình 

thức và mục đích sử dụng đất một cách tách biệt, các khả năng góp phần hiện thực hóa tầm 

nhìn và mục tiêu của mỗi cộng đồng. Các vùng đề xuất bao gồm nhiều khu: Hình Thức, Mặt 

Tiền, Tiêu Chuẩn Phát Triển, Sử Dụng và Mật Độ. Mỗi khu trong số năm khu này có thể được 

https://www.youtube.com/watch?v=gfmnULrX1kIhttps://www.youtube.com/watch?v=gfmnULrX1kI
https://www.youtube.com/watch?v=gfmnULrX1kIhttps://www.youtube.com/watch?v=gfmnULrX1kI
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điều chỉnh để đạt được các kết quả khác nhau. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị theo dõi video 

Chuỗi Phân Vùng Mới. 

 

Kế Hoạch hỗ trợ phát triển nhà ở cho khu vực Downtown 
như thế nào?  
 
Theo Kế Hoạch, diện tích dành cho phát triển nhà ở tăng gấp đôi (bao gồm nhà ở hỗ trợ dài 

hạn và nhà ở hợp túi tiền) với tổng diện tích của khu vực Downtown được mở rộng từ 33% lên 

60%. Ngoài ra, Kế Hoạch còn mở rộng khu vực cho phép tái sử dụng hài hòa, bao gồm các 

Khu Thời Trang và Nghệ Thuật, đồng thời đưa ra các phương án xây dựng nhà ở kết hợp giữa 

sống và làm việc. Kế Hoạch mở rộng các loại hình nhà ở được phép phù hợp với nhiều hoàn 

cảnh sống, lối sống, cấu trúc gia đình, mức thu nhập và nhóm tuổi khác nhau, với mục tiêu đảm 

bảo Downtown là nơi sinh sống dành cho mọi người mọi nhà. Kế Hoạch cũng đẩy mạnh phân 

vùng dân cư tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là gần các trạm vận chuyển công cộng. 

 

Kế Hoạch Cộng Đồng có thúc đẩy nhà ở hợp túi tiền không?  
 
Có, Kế Hoạch có đưa ra Chương Trình Phúc Lợi Cộng Đồng nhằm khuyến khích sự phát triển 

của Các Đơn Vị Nhà Ở Hợp Túi Tiền Dành Cho Người Dân có Thu Nhập Hạn Chế trong khu 

vực như một phần của các dự án nhà ở mới. Kế Hoạch khuyến khích nhiều loại hình nhà ở 

dành cho cư dân ở mọi mức thu nhập và điều tiết nhà ở theo giá thị trường tại và xung quanh 

khu vực Skid Row. 

 
Các chương trình hiện tại về đảm bảo nhà ở hợp túi tiền và hỗ trợ xây dựng các dự án mới cho 

nhà ở hợp túi tiền sẽ tiếp tục triển khai theo Kế Hoạch. Các chương trình này đó là Tài Sản 

Liên Kết Nhà Ở Hợp Túi Tiền, Sắc Lệnh Nhà Ở Hỗ Trợ Lâu Dài, Sắc Lệnh Chuyển Đổi Motel 

Tạm Thời, và Sắc Lệnh Ổn Định Tiền Thuê Nhà. (Để biết thêm thông tin về các Chính Sách 

Nhà Ở Toàn Thành Phố, vui lòng nhấp vào đây.) Sắc Lệnh Phá Bỏ và Chuyển Đổi Đơn Vị 

Khách Sạn Dân Cư, Các Hướng Dẫn Phát Triển và Kiểm Soát đối với Khách Sạn Dân Cư trong 

Trung Tâm Thành Phố, và các Mảng Dự Án Tái Phát Triển Công Nghiệp Trung Tâm (chỉ áp 

dụng cho khu vực Downtown) sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các đơn vị Căn Hộ Đơn Lẻ hợp túi tiền 

hiện có được bảo vệ và thay thế từng căn một nếu có đề xuất quy hoạch tái phát triển. 

 
Kế Hoạch sẽ hỗ trợ công ăn việc làm ở khu vực Downtown 
như thế nào?  
 
Kế Hoạch yêu cầu một kịch bản cơ sở về khả năng tạo công ăn việc làm khi đề xuất dự án xây 

nhà ở mới tại một số địa điểm nhất định - những khu vực không thể xây dựng khu dân cư mà 

không có khả năng giao thương. Kế Hoạch tạo ra một khu bảo tồn việc làm công nghiệp ở 

phía đông nam của khu vực Kế Hoạch, nơi tồn tại ngành công nghiệp nặng và tiếp tục giữ vai 

trò chức năng cần thiết. Kế Hoạch khuyến khích hạ tầng phức hợp trong khu vực Downtown 

thông qua việc cho phép tăng cường mức độ sử dụng hỗn hợp - tăng từ 20% lên 64% các khu 

vực trong Kế Hoạch cho phép sử dụng hỗn hợp. Kế Hoạch ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và 
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doanh nghiệp kế thừa bằng cách quy định quy mô số lượng khách thuê tối đa trong các khu 

vực nhất định. 

 

Kế Hoạch hỗ trợ đặc tính cộng đồng trong khu vực 
Downtown như thế nào?  
 
Kế Hoạch duy trì và củng cố các hoạt động và ngành nghề đóng góp vào bề dày di sản văn hóa 

trên khắp các vùng Downtown. Kế Hoạch vận dụng các hướng dẫn thiết kế để hỗ trợ các mục 

tiêu thiết kế chung, đồng thời tạo điều kiện cho thiết kế đổi mới sáng tạo. Kế Hoạch áp dụng 

các quy định về hình thức xây dựng một cách phù hợp để củng cố các môi trường xây dựng 

khác nhau. Kế Hoạch khuyến khích việc tái sử dụng và bảo tồn các cấu trúc tạo nên nét đặc 

trưng độc đáo của các vùng. 

 

Kế Hoạch tăng cường tính di động như thế nào?  
 
Kế Hoạch khuyến khích các hình thức đi bộ, đạp xe và phương tiện công cộng là các phương 

thức di chuyển chính. Kế Hoạch khuyến khích phát triển hạ tầng mật độ cao ở khu vực gần nút 

giao thông. Kế Hoạch loại bỏ các yêu cầu đậu xe tối thiểu và không khuyến khích đậu xe trên 

mặt đất. 

 
Kế Hoạch còn đề ra chiến lược mở rộng mạng lưới đường đi bộ, trong đó quy định xây dựng 

các lối đi bộ và quảng trường cho các tòa nhà nằm trên các khối nhà lớn. Kế Hoạch khuyến 

khích cơ sở hạ tầng dành riêng cho người đi xe đạp cũng như hỗ trợ hệ thống vận chuyển hàng 

hóa hiệu quả. 

 
Kế Hoạch thúc đẩy phát triển các công viên, không gian xanh 

và các địa điểm ngoài trời như thế nào?  
 

Kế Hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp không gian mở công cộng mới thông qua 

Hệ Thống Phúc Lợi Cộng Đồng. Hệ thống phát triển mạng lưới các con đường xanh mát dành 

cho người đi bộ và khuyến khích các nỗ lực mà Thành Phố đang thực hiện để đem lại sức sống 

cho khu vực Dòng sông. Kế hoạch thúc đẩy cải thiện không gian công cộng, cũng chính là mục 

tiêu đầu tư bền vững. Công tác phân vùng sẽ đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho không gian mở 

trong khu vực nhưng vẫn đảm bảo mức độ linh hoạt cho phép. 

 

Có hạ tầng nào sẽ được xây dựng nhờ kết quả cập nhật Kế 
Hoạch Cộng Đồng không?  
 
Bản kế hoạch không đề xuất bất kỳ dự án cụ thể nào, nhưng đặt ra các kỳ vọng và thiết lập 

phạm vi sử dụng và quy mô phát triển tương lai trong phạm vi cho phép của Khu Vực Kế 

Hoạch. Tại một số khu vực, Kế Hoạch cho phép tăng cường khai thác nếu có tiềm năng phát 
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triển, tuy nhiên, bất kỳ dự án phát triển nào được đề xuất đều phải trải qua quy trình xem xét và 

cấp phép theo quy định. 

 

Nội dung nào của Kế Hoạch đã được phát hành và nội dung 
nào vẫn đang trong quá trình thực hiện?  
 
Vào tháng 7 năm 2019, Sở Quy Hoạch Thành Phố đã chia sẻ một số nội dung chính của dự 

thảo sơ bộ văn bản Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown, trong đó giới thiệu các mục tiêu, chính 

sách và chương trình, Bản Đồ Sử Dụng Đất và Tóm Tắt Chương Trình Phúc Lợi Cộng Đồng. 

 

Vào tháng 10 năm 2019, Sở Quy Hoạch Thành Phố đã công bố các Hạng Mục gồm Hình Thức, 

Mặt Tiền, Tiêu Chuẩn Phát Triển, Sử Dụng và Mật Độ, cũng như dự thảo về bản đồ phân vùng 

lần đầu tiên được đề xuất. Đội ngũ nhân viên của Sở Quy Hoạch Thành Phố đã tổ chức hàng 

loạt các buổi giới thiệu với công chúng “open house” vào tháng 11, cũng như dành nhiều “giờ 

làm việc” để tiếp xúc với người dân và tham dự nhiều cuộc họp nhóm quy mô nhỏ cho đến 

tháng 5 năm 2020. 

 

Vào tháng 8 năm 2020, Sở Quy Hoạch Thành Phố đã phát hành các nội dung còn lại của Dự 

Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng mới. Tài liệu mới này đề cập nhiều hơn đến các chức năng kỹ 

thuật của Luật Phân Vùng, như quy tắc đo đạc, khả năng áp dụng và công tác đền bù; quy trình 

thành lập các phân khu, v.v... 

 

Trong thời gian sắp tới, Sở Quy Hoạch Thành Phố sẽ lấy ý kiến phản hồi và tiếp tục hoàn thiện 

tất cả các bản dự thảo kế hoạch cộng đồng và các cấu phần của luật phân vùng. Ngoài ra, vào 

tháng 8, Sở Quy Hoạch Thành Phố cũng đã phát hành Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi 

Trường. Thời gian lấy ý kiến công chúng sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2020 và tiếp 

theo đó sẽ buổi trưng cầu dân ý. 

 

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin và cung cấp ý kiến đầu 

vào ở đâu? 
 

Tham khảo các tài liệu và bản đồ câu chuyện trực tuyến về Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown và 

các vùng được đề xuất tại trang web http://www.planning4la.org/dtla2040. Sở Quy Hoạch 

Thành Phố ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phản hồi về Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown 

được đề xuất. Quý vị có thể đóng góp ý kiến qua email, điện thoại hoặc thư, bằng cách tham 

dự các buổi tiếp xúc cộng đồng, hoặc mời chúng tôi tham gia cuộc họp nhóm của quý vị. Xin 

lưu ý rằng chúng tôi đã chuyển các hoạt động tương tác cộng đồng sang hình thức trực tuyến. 

Chúng tôi mong chờ ý kiến đóng góp của quý vị! 

 

Để đóng góp ý kiến về Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng, vui lòng điền vào mẫu đóng góp ý 

kiến tại đây.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9LrW_DizNRekyTgHBHSJp59dDrFHNY3DOX9lmYf-VXydbDA/viewform?usp=sf_link
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Để đóng góp ý kiến về Dự Thảo Văn Bản Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown, Bản Đồ Quy Hoạch 

hoặc Bản Đồ Phân Vùng, vui lòng liên hệ với Brittany Arceneaux tại 

brittany.arceneaux@lacity.org 

 

TÌM HIỂU THÔNG TIN THÊM Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Brittany Arceneaux tại 

brittany.arceneaux@lacity.org hoặc (213) 978-1911. Đối với các câu hỏi của giới truyền thông, 

vui lòng liên hệ trực tiếp Yeghig Keshishian tại địa chỉ email yeghig.keshishian@lacity.org hoặc 

(213) 978-1324. 
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