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 Cấu phần quan trọng của bản cập nhật Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown lần này là 
việc nhìn nhận các bất bình đẳng mang tính lịch sử trong quá trình lập quy hoạch, và 
ảnh hưởng kéo dài của sự bất bình đẳng này đối với cộng đồng da màu, đồng thời tạo 
điều kiện đối thoại có ý nghĩa với cộng đồng Downtown. Bản cập nhật ngày hôm nay có 
được nhờ nỗ lực nhiều năm tập hợp ý kiến đóng góp của quý vị về các vấn đề liên 
quan đến cuộc sống của người dân ở cộng đồng Downtown L.A., từ các vấn đề về khả 
năng chi trả nhà ở, tiếp cận các cơ hội kinh tế cho đến các lựa chọn hình thức di 
chuyển và không gian công cộng. Tất cả quý vị đã dành hàng giờ để đưa ra phản hồi 
cho Sở Quy Hoạch Thành Phố về Kế Hoạch này.  
 
Sở Quy Hoạch Thành Phố sẽ cố gắng bảo đảm thời gian để linh hoạt sắp xếp cho bất 
kỳ ai muốn liên lạc với chúng tôi ở giai đoạn này của dự án. Vui lòng theo dõi khung 
thời gian bên dưới để biết tiến độ tổng thể của dự án đến thời điểm hiện tại và xem xét 
các cơ hội đóng góp ý kiến và tham gia từ ngày hôm nay cho đến 2021. Để xem tài liệu 
từ các buổi tiếp dân trước đây, hãy truy cập trang tài nguyên.  
 
Để phổ biến nhận thức về tác động của COVID-19 và bảo đảm sự tham gia của toàn 
dân, chiến lược kết nối sẽ tập trung chủ yếu vào những cân nhắc và công cụ liên quan 
sau: 
 

• Lịch trình gia hạn 
o Gia hạn thời gian nhận xét về Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường 

(DEIR) từ 45 ngày lên 75 ngày 
o Gia hạn thời gian Nhận xét về Dự thảo Kế hoạch Điều trần Công cộng 

• Cơ hội Giáo dục 
o Webinar Planning 101: Webinar này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản 

của quy hoạch cộng đồng tại Los Angeles.  
o Webinar về quy tắc và Kế hoạch Cộng đồng Trung tâm: Những webinar 

này bao gồm phần mô tả kỹ thuật và sâu rộng về Kế hoạch Cộng đồng 
Trung tâm được đề xuất.  

• Tiếp cận Tài liệu  
o Các tài liệu quan trọng sẽ được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng 

Nhật Bản, tiếng Trung Quốc (giản thể và phồn thể) và tiếng Việt Nam  
o Dịch đồng thời sang tiếng Tây Ban Nha trong webinar; các ngôn ngữ khác 

sẽ được cung cấp, nếu có yêu cầu. 
o Tất cả webinar sẽ cung cấp số điện thoại để tạo cơ hội tương tác cho 

những người không có internet hay máy tính 

Lịch trình Tiếp dân 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-update/downtown-los-angeles-community-plan-update#resources
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Lịch trình và Hoạt động Tiếp dân 
 

Ngày: 
- Kế hoạch dự kiến bắt đầu vào năm 2014. Từ năm 2014 đến 2020, nhóm Quy 

hoạch Trung tâm đã tổ chức và tham gia hàng trăm sự kiện cộng đồng để thu 
thập phản hồi về dự thảo kế hoạch. Các cuộc đối thoại đã được tổ chức với chủ 
sở hữu đất cũng như người đại diện trong toàn khu vực Quy hoạch. 

- Tháng 10/2016 - công bố các khái niệm của dự thảo kế hoạch với sự kiện studio 
công khai kéo dài cả tuần 

- Tháng 2/2017 - Cuộc họp thảo luận về phạm vi của Báo cáo Tác động Môi 
trường (EIR) 

- 2017-2019 - tiếp dân tại các sự kiện cộng đồng, cuộc họp hội đồng khu dân cư, 
cuộc họp các tổ chức tại cộng đồng và điều chỉnh kế hoạch 

- Tháng 7/2019 - ban hành dự thảo kế hoạch 
- Tháng 10/2019 - ban hành dự thảo bản đồ phân khu và các khu vực Trung tâm  
- Tháng 11/2019 - tiếp dân tại các sự kiện công khai công cộng 
- Tháng 1-2/2020 - tiếp dân tại các sự kiện trong giờ làm việc 
- Tháng 2/2020 - tháng 7/2020 - Chuẩn bị Dự thảo EIR 

 
“Sắp tới”: 

- Tháng 8/2020 - ban hành DEIR và quy tắc dự thảo sơ bộ, cập nhật dự thảo kế 
hoạch (tài liệu chính sách, bản đồ phân khu và bản đồ Sử dụng Đất Quy hoạch 
Chung, CPIO) 

- Mùa thu năm 2020 - Webinar “Tóm lược” Kế hoạch (giới thiệu về các thông tin 
cơ bản về quy hoạch ở los angeles và các khái niệm của Kế hoạch Cộng đồng 
Trung tâm; tạo cơ hội tìm hiểu cho những người mới tham gia quy trình cập nhật 
quy hoạch) 

- Mùa thu năm 2020 - Cơ hội “giờ làm việc” để tổ chức các cuộc họp 1:1 với nhân 
viên quy hoạch để đặt câu hỏi cũng như đưa ra ý kiến phản hồi. Những sự kiện 
này không bao gồm thuyết trình hay tài liệu tổng quan kế hoạch 

- Mùa thu năm 2020 - Tương tác với nhóm nhỏ (được tổ chức theo yêu cầu) 
- Hoàn thiện Kế hoạch II “Dự thảo Điều trần Công khai” (Mùa thu năm 2020) - Kết 

hợp các ý kiến điều chỉnh từ những Bên liên quan tại Khu vực Trung tâm 
- Điều trần Công khai1 (Mùa thu năm 2020) 
- Cuộc họp Hoàn thiện Kế hoạch III “Dự thảo CPC” và Ủy ban Thiết kế Thành 

phố2 (CPC) - Kết hợp các ý kiến điều chỉnh từ những Bên liên quan tại Khu vực 
Trung tâm tại cuộc Điều trần Công khai (2021) 

- Hoàn thiện Kế hoạch IV “Dự thảo Ủy ban Sử dụng Đất và Quy hoạch” và Cuộc 
họp Ủy ban Sử dụng Đất và Quy hoạch (PLUM) - Kết hợp các ý kiến điều chỉnh 
từ CPC thông qua những nhận xét công khai tại cuộc điều trần CPC (2021)  

- Hoàn thiện Kế hoạch V “Dự thảo Hội đồng Thành phố” và Toàn bộ Hội đồng 
Thành phố - Kết hợp các ý kiến điều chỉnh từ PLUM thông qua những nhận xét 
công khai tại cuộc điều trần PLUM (2021) 

- Hội đồng Thành phố Thông qua Kế hoạch (2021) 
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1. Điều trần Công khai là cơ hội chính thức để các bên liên quan đưa ra nhận xét 
về kế hoạch cho viên chức điều trần công khai. Những nhận xét này được lưu 
hồ sơ và tóm tắt trong báo cáo được gửi cho Ủy ban Quy hoạch Thành phố. 

2. Ủy ban Quy hoạch Thành phố là một cuộc họp được tổ chức thường xuyên, 
trong đó các ủy viên đưa ra quyết định hoặc nhận xét về các đề xuất của Sở Quy 
hoạch Thành phố. Những quyết định và đề xuất này dựa trên ý kiến nhận xét 
công khai trong buổi họp ủy ban. 

3. Ủy ban Sử dụng Đất và Quy hoạch là cuộc họp được tổ chức thường xuyên, 
trong đó một nhóm ủy viên Hội Đồng Thành phố được chọn sẽ đưa ra các đề 
xuất. Những quyết định này dựa trên ý kiến nhận xét công khai trong buổi họp ủy 
ban. 
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