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Bối cảnh 
 
Thành phố đang nỗ lực để tái tổ chức và biên soạn lại luật phân vùng của thành phố. 
Với tên gọi trước đây là “re:code LA”, dự án của thành phố nhằm thiết lập khuôn khổ 
mới cho việc phát triển các công cụ phân vùng ở Los Angeles, và được tập hợp trong 
Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng mới, được đề xuất cho khu vực Kế Hoạch Cộng 
Đồng Downtown. Sau khi Luật Phân Vùng mới được thiết lập ở Downtown, luật sẽ tiếp 
tục được điều chỉnh và bổ sung các công cụ phân vùng mới để đáp ứng nhu cầu và cơ 
hội của các cộng đồng trên khắp thành phố Los Angeles, thông qua quá trình cập nhật 
Kế Hoạch Cộng Đồng đang được thực hiện. 
 

Luật Phân Vùng là gì?  
 
Luật Phân Vùng thuộc phạm vi của Luật Đô Thị Thành Phố (luật) quy định tình hình sử 
dụng đất được cho phép trên toàn Thành phố, cũng như đưa ra quy định về quy mô, 
hình dạng, vị trí và kết cấu sử dụng đất và các tòa nhà tại một khu vực bất động sản 
nhất định. Là phương pháp chính để điều chỉnh phát triển đô thị, Luật Phân Vùng là 
công cụ thực thi chính cho các Kế Hoạch Cộng Đồng - Yếu Tố Sử Dụng Đất thuộc Quy 
Hoạch Chung của Thành Phố, và tầm nhìn chỉ đạo đối với việc sử dụng và phát triển 
đất đai. Các quy định cụ thể cho từng mảnh đất trong Luật Phân Vùng nhằm đảm bảo 
rằng môi trường được xây dựng phản ánh tầm nhìn, nguyên tắc chỉ đạo và chính sách 
sử dụng đất đã nêu của Kế Hoạch Cộng Đồng. 
 
Ví dụ: nếu Kế Hoạch Cộng Đồng đặt ra mục tiêu khuyến khích môi trường sống của 
động vật hoang dã gần sông Los Angeles, Luật Phân Vùng có thể hiện thực hóa mục 
tiêu này bằng cách yêu cầu các bất động sản gần sông có tính đến không gian mở và 
các phương pháp thiết kế cảnh quan cụ thể. 
 

Vì sao phải cập nhật Luật Phân Vùng? 
 

Luật Phân Vùng của Thành Phố được thông qua lần đầu tiên vào năm 1946, được sửa 
đổi và bổ sung nhiều lần kể từ thời điểm đó, tuy nhiên, luật vẫn chưa đưa ra được cách 
tiếp cận toàn diện về công tác tổ chức và không dễ để hiểu được. Đối với nhiều người 
dân ở thành phố Los Angeles, Luật Phân Vùng hiện khá khó hiểu và áp dụng, cung cấp 
quá ít công cụ để đáp ứng nhiều mục tiêu của Kế Hoạch Chung của Thành Phố và các 

Dự Thảo Quản Lý Nhà Nước, Không 

Phát Hành Công Khai 
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Kế Hoạch Cộng Đồng. Bản cập nhật của Luật Phân Vùng nhằm mục đích giúp người 
dùng dễ hiểu hơn và cung cấp bộ công cụ hoàn thiện hơn để thực hiện các mục tiêu 
của Thành Phố. 
 

Khi nào Luật Phân Vùng mới sẽ được thông qua?   
 
Luật Phân Vùng mới sẽ được thông qua từng bước thông qua các bản cập nhật của 
từng Kế Hoạch Cộng Đồng hoặc thông qua các nỗ lực lập kế hoạch cộng đồng khác. 
Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown là bản Kế Hoạch Cộng Đồng đầu tiên đề xuất các 
công cụ phân vùng mới được phát triển từ Luật Phân Vùng mới. Các nỗ lực phát triển 
các công cụ mới và mở rộng khả năng áp dụng của Luật Phân Vùng mới đang được 
tiến hành trong 12 lĩnh vực bổ sung của Kế Hoạch Cộng Đồng. Để tìm hiểu thêm về các 
bản cập nhật khác của Kế Hoạch Cộng Đồng, vui lòng truy cập 
https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates  
 
Một cấu phần chính của Luật Phân Vùng mới là nội dung Quản Lý Nhà Nước, trong đó 
nêu rõ phương pháp mà Sở Quy Hoạch sẽ xem xét và hành động theo các yêu cầu và 
hồ sơ khác nhau. Nội dung này hiện đang trong quá trình thông qua và tham chiếu đến 
Pháp Lệnh Quy Trình và Thủ Tục (Process and Procedures Ordinance).  Nhằm đảm 
bảo cho các quy định về phân vùng thân thiện hơn với người dân, minh bạch và dễ dự 
đoán hơn, chương trình Quy Trình và Thủ Tục tiến hành sắp xếp lại một cách có hệ 
thống các quy định về quản lý nhà nước của cả Luật Phân Vùng hiện hành cũng như 
Luật Phân Vùng mới. 
 

Khi nào cộng đồng của tôi sẽ áp dụng Luật Phân Vùng mới? 
 
Luật Phân Vùng mới cung cấp hệ thống phân vùng có khả năng được điều chỉnh để 
cung cấp một bộ công cụ phân vùng có khả năng đáp ứng nhanh hơn nhằm hiện thực 
hóa tầm nhìn của nhiều vùng tạo nên Thành Phố Los Angeles. Các công cụ phân vùng 
mới sẽ được áp dụng cho công tác cập nhật 35 Kế Hoạch Cộng Đồng của Thành Phố. 
 
Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng đã được xây dựng lần đầu xoay quanh các mục 
tiêu của khu vực Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown. Các công cụ phân vùng mới đang 
được soạn thảo cho khu vực Kế Hoạch Cộng Đồng Boyle Heights, sẽ được bổ sung 
vào Luật Phân Vùng mới và sẽ được công bố rộng rãi vào Mùa hè 2020, sau quá trình 
tham vấn kéo dài nhiều năm với các bên liên quan. Các nỗ lực cập nhật Kế Hoạch 
Cộng Đồng bổ sung nhằm thích ứng và áp dụng Luật Phân Vùng Mới đang được tiến 
hành cho 12 cộng đồng dưới đây. 
 

• Canoga Park-Woodland Hills-Winnetka-West Hills 

• Encino-Tarzana 

• Reseda-West Van Nuys 

• Van Nuys-North Sherman Oaks 

• North Hollywood-Valley Village 

• Sherman Oaks-Studio City-Toluca Lake-Cahuenga Pass 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates
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• West Los Angeles 

• Palms-Mar Vista-Del Rey 

• Westchester-Playa del Rey 

• Venice 

• Harbor Gateway 

• Wilmington-Harbor City 
 
Ngoài ra, các địa phương cũng đang nỗ lực để áp dụng các công cụ được cung cấp 
trong hệ thống phân vùng mới được đề xuất. Bao gồm các dự án 

• Kế Hoạch Vùng Chuyển Tuyến Màu Cam 

• Kế Hoạch Vùng Chuyển Tuyến Màu Tím 

• Kế Hoạch Vùng Vận Chuyển Hành Lang Slauson 

• Sửa Đổi Kế Hoạch Cụ Thể cho Hành Lang Quảng Trường Ventura/Cahuenga 

• Kế Hoạch Ven Biển Vùng Venice và Sửa Đổi Kế Hoạch Cụ Thể 

 

Cấu trúc của hệ thống Phân Vùng mới như thế nào?   
 
Luật Phân Vùng mới được thiết kế gồm 15 Điều khoản nhằm thiết lập một hệ thống 
phân vùng mới cho phép đưa ra các giải pháp có khả năng đáp ứng tốt hơn đối với 
nhiều tầm nhìn trên toàn 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. 
 
Quý vị có thể tìm hiểu các cấu phần cơ bản của dự thảo Luật Phân Vùng mới từ Điều 2 
đến Điều 6: 

● 2: Biểu mẫu - Quy định về các yếu tố khối lượng của tòa nhà, chẳng hạn như diện tích 

sàn, chiều cao, mức độ bao phủ của lô đất và vị trí của các tòa nhà. 

● 3: Mặt tiền - Quy định mối quan hệ của tòa nhà với đường phố và không gian công 

cộng, giải quyết những vấn đề như sự thông thoáng (cửa ra vào và cửa sổ), sự kết nối 

và khả năng tiếp cận. 

● 4: Các Tiêu Chuẩn Phát Triển - Thiết lập các quy định về cảnh quan, bãi đậu xe, và 

biển báo, cùng các quy định khác. 

● 5: Sử dụng - Quy định mục đích sử dụng cụ thể được phép cho một địa điểm bất 

động sản 

● 6: Mật độ - Quy định số lượng đơn vị căn hộ/nhà ở được phép trên một địa điểm bất 

động sản 

 
Những phần nào của Luật Phân Vùng mới đã được phát 

hành? 
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Vào tháng 10 năm 2019, Sở Quy Hoạch Thành Phố đã phát hành các cấu phần đầu tiên của 

dự thảo Luật Phân Vùng mới cho Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown, bao gồm các hạng mục về 

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 để tiếp nhận ý kiến phản hồi lần đầu. 

 

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

phân vùng mới được đề xuất trong khuôn khổ của Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng mới. 

Các điều khoản 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... 

 
Tôi có thể tìm hiểu thông tin và đóng góp ý kiến cho Luật 

Phân Vùng mới như thế nào? 
 

Trong thời gian sắp tới, Sở Quy Hoạch Thành Phố sẽ tổ chức láy ý kiến đóng góp và tiếp tục 

hoàn thiện dự thảo Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown và Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng 

Mới. Ý kiến đóng góp sẽ được sử dụng để tiếp tục hoàn thiện các bản dự thảo chỉnh sửa trong 

tương lai. Phiên Trưng Cầu Dân Ý sẽ được tổ chức để thu thập thêm ý kiến và phản hồi bổ, 

sau đó bản dự thảo cuối cùng của Luật Phân Vùng mới sẽ được đệ trình lên Ủy Ban Quy 

Hoạch Thành Phố. 

 

Vào tháng 8 năm 2020, Sở Quy hoạch Thành phố đã công bố Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi 

Trường (EIR), trong đó có đề cập đến cả Kế Hoạch Cộng Đồng được đề xuất cũng như Luật 

Phân Vùng mới. Thời gian lấy ý kiến sẽ kéo dài trong vòng 75 ngày để người dân đóng góp ý 

kiến cho báo cáo phân tích môi trường và các kết luận đưa ra trong Dự Thảo EIR. 

Để tìm hiểu thêm và tham gia vào quá trình cập nhật Kế Hoạch Cộng Đồng, vui lòng truy cập 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates 

Để biết thêm thông tin cơ bản về bản cập nhật Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown, vui lòng 

tham khảo tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) và Tờ Thông tin về Kế Hoạch Cộng Đồng.  

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. 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. 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9LrW_DizNRekyTgHBHSJp59dDrFHNY3DOX9lmYf-VXydbDA/viewform?usp=sf_link
mailto:brittany.arceneaux@lacity.org
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