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Kính gửi Các Bên Liên Quan  
của khu vực Downtown 
 
Chúng tôi hi vọng rằng khi nhận được thông điệp này, quý vị và những người thân yêu 
của quý vị luôn mạnh khỏe và an toàn kể từ lần cập nhật gần đây nhất với quý vị vào 
đầu năm nay. 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. 
 

Bản phát hành ngày hôm nay 
 
Sau bản phát hành Dự Thảo Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown và bản đồ phân vùng 
vào tháng 10 năm 2019, Sở Quy Hoạch Thành Phố Los Angeles rất vui được chia sẻ 
đến quy vị văn bản Dự Thảo Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown được cập nhật, dự thảo 
bản đồ phân vùng được cập nhật, bản đầy đủ của Dự Thảo Sơ Bộ cho Luật Phân Vùng 
mới và Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường. 
 
Vào tháng 10 năm 2019, các bản dự thảo về các khu phân vùng được đề xuất cho khu 
vực Downtown đã được phát hành ra công chúng để lấy ý kiến lần đầu. Các dự thảo 
này đề cập đến môi trường được xây dựng và các mục đích sử dụng được cấp phép 
trong khu vực Downtown. Hôm nay, các cấu phần còn lại của Dự Thảo Sơ Bộ cho Luật 
Phân Vùng mới sẽ được cung cấp cho công chúng. Nội dung của tài liệu mới xoay 
quanh các quy tắc kỹ thuật và chức năng cần thiết để xây dựng Luật Phân Vùng mới. 
Sở Quy Hoạch Thành Phố dự kiến sẽ còn thực hiện nhiều bước hoàn thiện nữa cho 
Dự Thảo Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown và Dự Thảo Sơ Bộ của Luật Phân Vùng 
Mới. Các văn bản dự thảo cập nhật sẽ được chia sẻ với công chúng trước buổi trưng 
cầu dân ý trong thời gian sắp tới. 
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Tại thời điểm này, Luật Phân Vùng mới dự kiến chỉ có hiệu lực trong Khu Vực Kế 
Hoạch Cộng Đồng Downtown, nhưng sẽ được áp dụng cho các khu vực khác khi mỗi 
bản Kế Hoạch Cộng Đồng được cập nhật. Các khu và công cụ phân vùng mới sẽ được 
bổ sung vào Luật Phân Vùng mới để hiện thực hóa các mục tiêu của các bản cập nhật 
Kế Hoạch Cộng Đồng sắp tới. 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 
 
 

Các bước tiếp theo? 
 

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. Xin lưu ý rằng thời gian đóng góp ý kiến cho Dự Thảo EIR đã được Sở Quy 
Hoạch Thành Phố Los Angeles kéo dài cho đến 75 ngày. 
 
Hãy theo dõi các cơ hội tham gia đóng góp ý kiến trong thời gian sắp tới, qua các hình 
thức như liên hệ trong “giờ làm việc” qua điện thoại và gọi video, thuyết trình trực tuyến 
cho các nhóm khu vực và các hội thảo trực tuyến phổ biến thông tin. Quý vị có thể tìm 
thấy thông tin về các sự kiện tiếp cận cộng đồng tại đây. 
 

 

https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates
https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-updates
https://planning.lacity.org/plans-policies/community-plan-update/downtown-los-angeles-community-plan-update#events
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Phát Hành các Cấu Phần 
Nhấp vào các đường dẫn bên dưới hoặc truy cập Planning4LA.org/dtla2040 để xem: 
 
Dự Thảo Sơ Bộ đầy đủ của Luật Phân Vùng, trong đó bao gồm các cấu phần mới và 
các bản cập nhật cho các tài liệu đã phát hành trước đó 
 
Văn bản của Dự Thảo Kế Hoạch Cộng Đồng Downtown được cập nhật 
 
Tóm Tắt Chương Trình Phúc Lợi Cộng Đồng được cập nhật 
 
Dự Thảo Quy Hoạch Chung về Bản Đồ Phân Bổ Sử dụng Đất được cập nhật 
 
Bản Đồ Phân Vùng Tương Tác được cập nhật - Bản đồ tương tác cung cấp cơ hội cho 
các thành viên cộng đồng tìm kiếm theo địa chỉ và xem các trang PDF của luật phân 
vùng của bất động sản cụ thể cho các vùng trong dự thảo, cùng với các quy tắc & định 
nghĩa kèm theo 
 
Bản Đồ Phân Vùng Có Thể In được cập nhật - Bản PDF của dự thảo bản đồ phân vùng 
có thể được tìm thấy tại đây 
 
Tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) - Thông tin cơ bản về bản cập nhật Kế Hoạch 
Cộng Đồng Downtown 
 
Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường 
 
Tóm tắt các cập nhật về chính sách và công tác phân vùng đã triển khai từ tháng 10 
năm 2019 
 

 
 
 
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 
 
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.  
 
Ý kiến đóng góp cho Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi trường phải được đệ trình trước 
5 giờ chiều Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020 và phải được gửi đến: 
 
Qua đường bưu điện: Brittany Arceneaux 
 Los Angeles Department of City Planning 
 200 N. Spring St., Room 667 
 Los Angeles, CA 90012 

http://planning4la.org/dtla2040
mailto:brittany.arceneaux@lacity.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9LrW_DizNRekyTgHBHSJp59dDrFHNY3DOX9lmYf-VXydbDA/viewform?usp=sf_link
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Email: brittany.arceneaux@lacity.org 

 
 
Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng Sở Quy Hoạch Thành Phố Los Angeles. 
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