
 
 
 
  
 

Tổng quan Dự án ActiveFairfax 

Quận Fairfax đang cập nhật và kết hợp Kế hoạch Tổng thể về Xe đạp và Kế hoạch Đường mòn 
Toàn Quận thành một - Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax. Di chuyển chủ động là di chuyển tự 
hành, chủ yếu dùng sức người bao gồm đi bộ, đạp xe, lăn bánh (scooter, xe lăn, xe đẩy), đi bộ 
đường dài, chạy và cưỡi ngựa phụ vụ mục đích di chuyển và giải trí. Kế hoạch này sẽ thiết lập 
một tầm nhìn và lộ trình thi công những đường phố và đường mòn an toàn, thuận tiện và thú vị 
trong Quận.  

Chia sẻ suy nghĩ của quý vị! 

Ý kiến đóng góp của công chúng rất quan trọng đối với sự thành công trong phát triển Kế hoạch 
Di chuyển ActiveFairfax và chúng tôi hoan nghênh những suy nghĩ và ý tưởng của quý vị! Hãy 
nhấp vào hình ảnh bên dưới để bắt đầu!  

Cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị! 

• Thực hiện khảo sát: Giúp chúng tôi hiểu cách quý vị sử dụng di chuyển chủ động hiện 
nay và chia sẻ ý tưởng của quý vị về tương lai của di chuyển chủ động tại Quận Fairfax. 
Nhấp vào đây để tham gia khảo sát cộng đồng này: 
https://www.surveymonkey.com/r/ActiveFairfaxVietnamese 

• Đặt các điểm cho các điểm đến chính + rào cản - Sử dụng bản đồ này để cho chúng tôi 
biết nơi quý vị muốn đi bộ hoặc đi xe và cũng xác định bất kỳ rào cản nào đối với việc di 
chuyển chủ động (xem bên dưới). 

• Đề xuất vị trí cho đường mòn mới, đường dành cho xe đạp + nâng cấp đường phố 
toàn diện - Sử dụng bản đồ này để xem mạng lưới đường mòn và đường dành cho xe 
đạp đã được quy hoạch từ Kế hoạch Tổng thể về Xe đạp 2014 và Kế hoạch Đường mòn 
Toàn Quận. Hãy cho chúng tôi biết về bất kỳ liên kết bị thiếu nào trong mạng lưới (xem 
bên dưới). 

Đường phố toàn diện là gì?  

Đường phố toàn diện cân bằng nhu cầu của tất cả người dùng và tạo ra những địa điểm hấp 
dẫn, an toàn và thú vị để trải nghiệm. Điều này được thực hiện bằng cách kết hợp cơ sở hạ tầng 
với nhu cầu của cộng đồng thông qua các tiện nghi như vỉa hè rộng, làn đường dành cho xe đạp 
được bảo vệ và bãi đậu xe song song, cũng như các tính năng định vị như cây xanh, đèn chiếu 
sáng, nghệ thuật công cộng và chỉ đường. Các tiện nghi và tính năng phụ thuộc vào đặc điểm 
của khu vực lân cận và nhu cầu của cộng đồng. 
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Bản đồ các điểm đến chính + rào cản 
Hãy cho chúng tôi biết trải nghiệm của quý vị khi đi bộ, đi xe đạp, lăn bánh hoặc cưỡi ngựa 
quanh Quận Fairfax và những yếu tố nào có thể khuyến khích hay ngăn cản quý vị cân nhắc việc 
di chuyển chủ động đến nơi quý vị cần đến để tập thể dục hoặc để thư giãn/vui chơi. Thông tin 
dưới đây tóm tắt các cách khác nhau mà quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình trong bản đồ ở 
cuối trang. 

• Những nơi tôi muốn đi bộ, đạp xe, lăn bánh hoặc cưỡi ngựa đến Nơi làm việc, trường 
học, cửa hàng, công viên, thư viện, v.v. 

• Rào cản đối với việc đạp xe, đi scooter hoặc thiết bị khác Không có đường/làn đường 
dành cho xe đạp, giao lộ khó băng qua, thiếu bãi đậu xe đạp, v.v. 

• Rào cản lối vào đường mòn Hạn chế trong kết nối xe đạp/đi bộ/làn đường vượt, cần 
duy tu bảo dưỡng, không đủ ánh sáng, v.v. 

• Rào cản đối với việc đi bộ Thiếu vắng vỉa hè hoặc mạng lưới đường mòn, thiếu phần 
đường dành cho người đi bộ, chất lượng đá lát vỉa hè kém, v.v. 

• Rào cản đối với việc tiếp cận làn đường vượt Hạn chế trong kết nối xe đạp/đi bộ/làn 
đường vượt, lối đi qua trạm xe buýt, hệ thống đèn đường, có chỗ đậu xe đạp ở trạm xe 
buýt, v.v. 

Làm theo các bước đơn giản sau:  

1. Phóng to vùng lân cận hoặc khu vực quan tâm của quý vị. 

2. Chọn nút 'Để lại nhận xét' màu xanh trên bản đồ để bắt đầu. 

3. Điền vào cửa sổ bật lên với nhận xét và ảnh tùy chọn của quý vị.  

4. Đồng tình hoặc để lại phản hồi cho các bình luận khác. 

5. Lặp lại bao nhiêu lần tùy thích. 
 
Nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi ở góc trên cùng bên phải để truy cập lại cửa sổ hướng dẫn. 

Nhấp vào đây để truy cập Bản đồ các Điểm đến chính + Rào cản: 
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470
4a60820abf5a8595d  
 

 
 
Bản đồ đường mòn, đường dành cho xe đạp + nâng cấp đường phố toàn diện  

Kể từ những năm 1970, Quận Fairfax đã nỗ lực hướng tới một mạng lưới đường mòn và đường 
dành cho xe đạp toàn diện để giúp việc đi bộ hoặc đi xe dễ dàng hơn trong Quận Fairfax cũng 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d


 
 
 
  
 
như nâng cấp các đường phố trong các khu thương mại với cảnh quan hấp dẫn, hệ thống chiếu 
sáng trên vỉa hè và ghế dài để cải thiện sự thoải mái cho người đi bộ . 
Thông tin dưới đây tóm tắt mạng lưới di chuyển chủ động được quy hoạch ở hiện tại và nêu bật 
các cách khác nhau để quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình trong bản đồ được liên kết ở cuối 
trang này. 

Mạng lưới di chuyển chủ động được quy hoạch ở hện tại:  

Bản đồ cho thấy mạng lưới đường mòn và đường dành cho xe đạp được quy hoạch từ Kế hoạch 
Tổng thể về Xe đạp năm 2014 và Kế hoạch Đường mòn Toàn Quận năm 2018 chỉ nhằm mục 
đích cung cấp thông tin và mạng lưới được quy hoạch này và các cơ sở được đề xuất sẽ được 
xem xét và cập nhật trong giai đoạn tiếp theo của Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax. Lưu ý rằng 
Kế hoạch Toàn diện đã đề xuất 5 foot vỉa hè là điều kiện tối thiểu ở cả hai bên của tất cả các con 
đường trong Quận. 

• Đường đi xe đạp trên phố được quy hoạch - Đường dành cho xe đạp trên phố giúp 
những người đi xe đạp, xe scooter hoặc các phương tiện nhỏ khác điều hướng trong 
Quận bằng cách cung cấp các làn đường được chỉ định dọc theo các đường phố hoặc 
bằng cách tận dụng các đường phố lân cận yên tĩnh của Quận mà người và xe có thể đi 
chung một cách an toàn. 

• Đường mòn bề mặt cứng được quy hoạch - Đường mòn bề mặt cứng là những con 
đường lát rộng rãi, ngăn cách với giao thông, tạo một nơi an toàn và thoải mái để đi bộ, 
đạp xe hoặc lăn bánh giữa thiên nhiên hoặc dọc theo các con đường. 

• Đường mòn bề mặt mềm được quy hoạch - Đường mòn bề mặt mềm rất thích hợp để 
đi bộ đường dài và đạp xe leo núi (nếu được phép). 

• Trung tâm hoạt động - Các trung tâm hoạt động được tô màu xanh lam nhạt trên bản 
đồ. Ở những khu vực này, các khuyến nghị về cảnh quan đường phố và ánh sáng đặc 
biệt có thể áp dụng. 

Chia sẻ ý tưởng của quý vị về những tuyến đường mới và đường phố toàn diện!  

Có một số cách để quý vị chia sẻ suy nghĩ của mình về tuyến đường mới, ý tưởng về hình thức 
cải thiện được mô tả bên dưới:  

• Thêm cải thiện đường phố toàn diện vào mạng lưới được quy hoạch - Điều này có thể 
bao gồm cảnh quan đường phố, ánh sáng, ghế dài, v.v. 

• Thêm đường dành cho xe đạp trên phố vào mạng lưới được quy hoạch - Điều này có 
thể bao gồm các làn đường dành cho xe đạp, làn đường dành cho xe đạp có vùng đệm 
hoặc được bảo vệ và các đường phố lân cận dùng chung 

• Thêm bề mặt mềm/đường mòn đi bộ vào mạng lưới được quy hoạch - Điều này có thể 
bao gồm các đường mòn tự nhiên để đi bộ đường dài, cưỡi ngựa và đạp xe leo núi 



 
 
 
  
 

• Thêm đường mòn bề mặt cứng/đường sử dụng chung vào mạng được quy hoạch - 
Điều này có thể bao gồm đường mòn lát đá/bê tông xuyên qua không gian xanh hoặc 
dọc theo đường bộ 

Làm theo các bước đơn giản sau:  
1. Phóng to vùng lân cận hoặc khu vực mà quý vị quan tâm 
2. Chọn nút 'Để lại nhận xét' màu xanh trên bản đồ để bắt đầu. 
3. Điền vào cửa sổ bật lên với nhận xét và ảnh tùy chọn của quý vị.  
4. Đồng tình hoặc để lại phản hồi cho các bình luận khác. 
5. Lặp lại bao nhiêu lần tùy thích.  

Nhấp vào biểu tượng dấu chấm hỏi ở góc trên cùng bên phải để truy cập lại cửa sổ hướng dẫn. 

Nhấp vào đây để truy cập Bản đồ Đường mòn, Đường dành cho xe đạp + Cải tạo Toàn bộ 
Đường phố: 
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c470
4a60820abf5a8595d  
 

https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
https://apd.maps.arcgis.com/apps/CrowdsourceReporter/index.html?appid=a86aa5ea062c4704a60820abf5a8595d
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