
 
 
 
 
 
 
Gặp gỡ Đội ngũ Dự án Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax 

 
Chris Wells, Giám đốc Chương trình Di chuyển Chủ động, 
Chris.Wells@fairfaxcounty.gov 
Chris giám sát Chương trình Di chuyển Chủ động tại Quận 
Fairfax. Anh ấy thích đi dạo trong nhiều giờ với chú chó của 
mình. 
 
 
 
 
 

 
 

Nicole Wynands, Nhà quy hoạch Di chuyển Chủ động, 
Nicole.Wynands@fairfaxcounty.gov  
Nicole làm việc chủ yếu về các dự án cơ sở hạ tầng và quy hoạch 
di chuyển chủ động dài hạn. Cô ấy thích đi bộ và đạp xe cùng gia 
đình trên những con đường mòn ở Reston.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Lauren Delmare, Kỹ sư Di chuyển Chủ động, 
Lauren.Delmare@fairfaxcounty.gov 
Lauren là một kỹ sư di chuyển chủ động chuyên thiết kế an 
toàn cho người đi bộ và đạp xe. Có thể thấy cô ấy thường 
xuyên đuổi theo lũ trẻ trên chiếc xe đạp thăng bằng của chúng. 
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Tổng quan về Kế hoạch Di chuyển 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 là dùng sức người bao gồm đi bộ, đạp xe, lăn bánh (scooter, xe lăn, xe đẩy), đi bộ 
đường dài, chạy và cưỡi ngựa cho các mục đích di chuyển và giải trí. Kế hoạch này sẽ thiết lập 
một tầm nhìn và lộ trình thi công cho những phố phố và đường mòn an toàn, thuận tiện và thú 
vị trong Quận.  
Kế hoạch sẽ được chia thành hai giai đoạn và thông qua hợp tác với các đối tác trong khu vực, 
Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax sẽ:  

• Giai đoạn một (đang thực hiện):  
o Phát triển tầm nhìn giúp định hình tương lai của di chuyển chủ động tại Quận Fairfax 
o Thống nhất các nỗ lực quy hoạch di chuyển chủ động trước đây thành một tài liệu gắn 

kết dễ hiểu và dễ theo dõi hiệu suất 
o Hiểu các điều kiện hiện có dưới góc độ sức khỏe, công bằng, nhu cầu và an toàn;   
o Đưa ra định hướng rõ ràng để cải thiện sự an toàn cho những người sử dụng phương 

tiện giao thông dễ bị tổn thương nhất của chúng ta; và bắt đầu quá trình quy hoạch để 
cập nhật Kế hoạch Toàn diện của Quận Fairfax 

• Giai đoạn hai (Mùa hè năm 2021) 
o Khuyến khích thiết kế đường phố đáng sống thông qua việc phát triển các công cụ và 

sản phẩm đảm bảo mạng lưới giao thông sẽ kết nối mọi người đến nơi họ sống, làm 
việc, vui chơi, học tập và đi lại 

o Hỗ trợ tiếp cận các phương tiện giao thông chủ động an toàn, thoải mái và được kết nối 
(như lối đi chung, làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè) cho mọi người ở mọi lứa tuổi, 
thu nhập và khả năng 

o Ưu tiên đầu tư các phương tiện di chuyển chủ động tại Quận Fairfax để phát triển một 
chiến lược thực hiện công bằng, minh bạch và có thể đạt được  

• Tham gia trong cả hai giai đoạn:  
o Thu hút cộng đồng sử dụng nhiều công cụ và hoạt động tiếp cận đa dạng nhằm đảm bảo 

tất cả các mối quan tâm, nhu cầu và mong muốn về di chuyển của cư dân Quận được 
thấu hiểu và xem xét 

o Tạo điều kiện cho các cuộc họp của ủy ban Tư vấn Công bằng và Cố vấn Thanh niên để 
cho phép những người tham gia chia sẻ ý tưởng của họ, hỗ trợ việc phát triển Kế hoạch 
Di chuyển ActiveFairfax và đảm bảo kế hoạch thể hiện những quan điểm độc đáo.  

 
 
 
 
 



Chia sẻ suy nghĩ của quý vị! 

Ý kiến đóng góp của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của nỗ lực quy 
hoạch này. Chúng tôi muốn nghe từ quý vị! Có ba (3) cách để quý vị tham gia ngay hôm nay (ý 
kiến đóng góp của cộng đồng được tiếp nhận đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2021): 

• Thực hiện khảo sát: Giúp chúng tôi hiểu cách quý vị sử dụng di chuyển chủ động hiện 
nay - để giải trí hay đi đến một điểm đến - và chia sẻ ý tưởng của quý vị về tương lai của 
di chuyển chủ động tại Quận Fairfax.

• Vạch ra ý tưởng của quý vị: Thêm thông tin vào hai bản đồ tương tác về các điểm đến đi 
bộ và đạp xe, các rào cản đối với di chuyển chủ động và các liên kết còn thiếu trong 
mạng lưới di chuyển chủ động.

• Chia sẻ suy nghĩ của quý vị: Gửi email cho Đội ngũ Di chuyển Chủ động theo địa chỉ 
activefairfax@fairfaxcounty.gov hoặc gọi cho họ theo số 877-5600, TTY 711, để chia sẻ ý 
tưởng của quý vị hoặc đặt câu hỏi.

Một loạt các cuộc họp cộng đồng và các cơ hội tham gia sẽ được lên kế hoạch trong khi Kế 
hoạch Di chuyển ActiveFairfax đang được phát triển. Để được thông báo về những cơ hội 
tham gia trong tương lai này: 

• Truy cập trang web Kế hoạch Di chuyển ActiveFairfax
tại  www.fairfaxcounty.gov/transportation/bike-walk/activefairfax.

• Liên hệ với Nhóm Di chuyển Chủ động của FCDOT tại activefairfax@fairfaxcounty.gov,
hoặc bằng cách gọi 703-877-5600, TTY 711.

• Theo dõi FCDOT trên Facebook @FFXTransportation và đăng ký nhận thông báo qua
email hoặc tin nhắn giao thông Quận Fairfax tại www.fairfaxcounty.gov/alerts.

Tạo một Chương trình an toàn có hệ thống   
Chương trình an toàn có hệ thống là bước khởi đầu để thực hiện cam kết lâu dài của Quận về 
những con đường an toàn cho những người đi đường dễ bị tổn thương nhất. Chương trình sẽ 
vạch ra các bước chính trong ba năm tới để đạt được tiến bộ trong việc loại bỏ các trường hợp 
tử vong và thương tích nặng do giao thông ở Quận Fairfax. Kế hoạch sẽ được phát triển bởi các 
nhân viên của Quận thuộc nhiều phòng ban với sự đóng góp và chỉ đạo quan trọng của các bên 
liên quan trong cộng đồng, các cơ quan đối tác và công chúng. Đội ngũ dự án đang trong quá 
trình phát triển một bảng hành động toàn diện bao gồm các lĩnh vực sau: 

• Chính sách sử dụng đất
• Thiết kế đường
• Kỹ thuật giao thông
• Hoàn thiện các chính sách về đường phố
• Kinh phí
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