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Khu Vực Tuyệt Vời Của Chúng Ta 2040 
Khu Vực Tuyệt Vời Của Chúng Ta 2040 là một kế hoạch cấp cao nhằm giúp Khu Vực Của Chúng Ta 

đến năm 2040 trở thành một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để sinh sống, làm việc, và thành 

công, như xác định bởi các mục tiêu đánh giá được. 

Đó là kết quả nỗ lực của hàng trăm tổ chức và hàng ngàn người từ khắp khu vực dịch vụ 13 quận của 

H-GAC. 

Nó dựa trên sự nghiên cứu, phân tích, và ý kiến đóng góp rộng rãi của công chúng, cùng với kiến thức 

và chuyên môn của các nhà lãnh đạo địa phương từ các khu vực công, tư nhân, và phi lợi nhuận, mở 

rộng trên các khu vực thành thị, ngoại ô, nông thôn và duyên hải trong Khu Vực Của Chúng Ta.  

Các khuyến cáo của nó dựa trên nhiều sáng kiến thành công ở địa phương, cũng như những ý tưởng 

mới phát sinh trong giai đoạn phát triển kế hoạch. Một số bao gồm hoạt động hợp tác trong khu vực; 

số khác có thể được theo đuổi bởi các cộng đồng địa phương; hiện nay, hoặc trong tương lai. Tất cả 

hoàn toàn tự nguyện; do đó sự thành công của kế hoạch này sẽ tùy thuộc vào chúng ta. 

Khu Vực Tuyệt Vời Của Chúng Ta 2040 cung cấp một phương hướng để đảm bảo rằng chúng ta trở 

thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, bao gồm Các Ý Tưởng Lớn sau đây: 

 Củng cố khả năng cạnh tranh kinh tế của chúng ta thông qua một lực lượng lao động có kiến thức 

và tay nghề. 

 Đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch và dồi dào 

 Khai thác những nơi mà con người có thể sinh sống tích cực và lành mạnh 

 Cung cấp những lựa chọn nhà ở cân bằng gần chỗ làm, gần các dịch vụ, và các lựa chọn giao 

thông 

 Đạt được một mạng lưới giao thông đẳng cấp thế giới  

 Tăng cường khả năng chống chọi thiên tai và môi trường thay đổi của chúng ta 

Đạt được những cột mốc này sẽ đòi hỏi một nỗ lực có điều phối, bao gồm các hoạt động đầu tư công 

hiệu quả và hoạt động quản lý tiền của người đóng thuế, một khu vực tư nhân tham gia tích cực, và 

sự tham gia tích cực của các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng phản ánh những tiếng nói đa dạng 

của Khu Vực Của Chúng Ta. 

 

Sự Phát Triển Kinh Tế 
Một nền kinh tế mạnh không chỉ có nghĩa là có các công việc đa dạng, lương cao, mà còn có thể thu 

hút các loại công việc mới sẽ giúp cho Khu Vực Của Chúng Ta đảm bảo khả năng cạnh tranh và vươn 

lên, cung cấp nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người phát triển. Phần này cung cấp các chiến lược về 

cách Khu Vực Của Chúng Ta có thể duy trì một nền kinh tế cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp 

đang vươn lên, và phát triển một lực lượng lao động sẵn sàng. 

Ý TƯỞNG LỚN 

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải củng cố khả năng cạnh tranh kinh tế 

của mình thông qua một lực lượng lao động có kiến thức và tay nghề. 

BẰNG CÁCH NÀO? 
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 Cải thiện các cơ hội học tập suốt đời bằng cách tăng cường nỗ lực, từ giáo dục đầu đời có chất 

lượng đến GED và các chương trình giáo dục cộng đồng đến đào tạo kỹ năng cho người lớn tuổi.  

 Mở rộng các chương trình để cải thiện các kỹ năng làm việc và tài chính và tăng cường khả năng 

tự túc.  

 Tăng tính khả dụng của thông tin về các kỹ năng làm việc mà các nhà tuyển dụng cần cho các tổ 

chức giáo dục để cho phép họ điều chỉnh chương trình học và đào tạo của mình hiệu quả hơn.  

 Tăng cường thu hút kinh doanh và những nỗ lực giữ chân nhân tài thông qua hoạt động điều phối 

và các sáng kiến tài chính nhiều khu vực.  

 Tăng tính khả dụng của kết nối dữ liệu tốc độ cao và Internet băng thông rộng trên toàn khu vực, 

nhất là các khu vực nông thôn.  

Tổ chức một chiến dịch "mua tại địa phương, sản xuất tại địa phương, nuôi trồng tại địa phương" để 

hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.  

 

Môi trường 
16.000 dặm mặt nước và đường ven biển trong Khu Vực Của Chúng Ta, cùng với 3.000 công viên và 

khu vực tự nhiên, là một phần của các tài sản lớn nhất của chúng ta. Việc có được không khí sạch, 

nước sạch, và các cơ hội giải trí ngoài trời sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, chất lượng 

sống, và sức sống kinh tế trong tương lai của Khu Vực Của Chúng Ta. Phần này cung cấp các chiến 

lược về cách Khu Vực Của Chúng Ta có thể giúp bảo vệ chất lượng môi trường, cải thiện cách Khu 

Vực Của Chúng Ta quản lý tài nguyên, và tăng cường sự nhận thức về giá trị của những lợi ích 

sinh thái.  

Ý TƯỞNG LỚN 

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải đảm bảo một nguồn cung cấp nước 

sạch và dồi dào. 

BẰNG CÁCH NÀO?  

 Hợp tác cùng nhau về các giải pháp cơ cấu lâu dài để tăng khả năng dự trữ và phân phối nước.  

 Lập các kế hoạch bảo vệ đường chia nước để bảo vệ các khu vực bổ sung và các nguồn nước, 

cũng như các khu vực ven sông và các khu vực đệm là đầm lầy.  

 Thành lập các liên minh để điều phối những nỗ lực bảo tồn và bảo vệ trên khắp Khu Vực Của 

Chúng Ta, bao gồm chia sẻ dữ liệu và phương pháp hiệu quả nhất, các sáng kiến phát triển, tài 

chính, và thực hiện các chương trình nhận thức của công chúng.  

 Tăng cường sự nhận thức về những lợi ích kinh tế của các hệ thống môi trường.  

 Bảo tồn các tài sản tự nhiên thông qua các dự án cơ sở hạ tầng xanh nhiều lợi ích và thiết kế có 

cân nhắc yếu tố tự nhiên, chẳng hạn như Phát Triển Tác Động Thấp và mở rộng mạng lưới khu 

vực xanh dọc theo nhánh sông của Khu Vực Của Chúng Ta.  

 Lập một kế hoạch khu vực để bảo tồn các khu vực tự nhiên có chất lượng cao.  

 Tăng cường hoạt động quản lý tài nguyên hiệu quả, bao gồm năng lượng, rác thải rắn, và nước.  

 

Các Cộng Đồng Khỏe Mạnh 
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Khu Vực Của Chúng Ta là nơi có một trung tâm y tế đẳng cấp thế giới, nhưng chúng ta cũng cao hơn 

tỷ lệ quốc gia về nhiều bệnh có thể phòng tránh. Phần này cung cấp các chiến lược về cách Khu Vực 

Của Chúng Ta có thể tăng cường lối sống lành mạnh, tăng cường khả năng tiếp cận thực phẩm 

lành mạnh, và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.  

Ý TƯỞNG LỚN 

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải khai thác những nơi con người có 

thể có cuộc sống tích cực và lành mạnh. 

BẰNG CÁCH NÀO?  

 Tạo dựng cơ sở hạ tầng khu vực và các cơ chế phân phối để hỗ trợ các chợ nông sản, hoạt động 

canh nông tại địa phương, và các cách khác để cung cấp thực phẩm tươi, lành mạnh cho người 

dân trên khắp Khu Vực Của Chúng Ta.  

 Tăng cường tài trợ hiện tại và xác định các nguồn tài trợ đổi mới để phát triển và duy trì các vỉa 

hè, đường dành cho xe đạp, cơ sở hạ tầng dùng chung với xe đạp, và các công viên/không gian 

mở tăng cường một lối sống tích cực hơn.  

 Tạo ra một lực lượng đặc nhiệm khu vực hoạt động ở nhiều ngành (các sở y tế, công an) để giải 

quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần.  

 Tạo điều kiện cho các khu phố suốt đời chú trọng bảo vệ sức khỏe, kết hợp các yếu tố tăng 

cường hoạt động sống tích cực, tương tác xã hội, và thói quen ăn uống lành mạnh.  

 Xác định và tăng cường các tài nguyên đã có và đang phát triển trong cộng đồng cho các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe tâm thần.  

 Mở rộng tính khả dụng của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc chấn thương, 

cụ thể là ở các khu vực có thu nhập thấp và các khu vực nông thôn.  

 

Nhà ở 
Mọi người trong khu vực sẽ có cơ hội có những lựa chọn nhà ở an toàn và lành mạnh cung cấp khả 

năng tiếp cận các cơ hội và tiện nghi. Phần này cung cấp các chiến lược về cách Khu Vực Của Chúng 

Ta có thể hỗ trợ một thị trường nhà ở đang phát triển, cung cấp các lựa chọn nhà ở đáp ứng các 

nhu cầu đa dạng, và cung cấp nhà ở có chất lượng vừa an toàn vừa lành mạnh.  

Ý TƯỞNG LỚN  

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải cung cấp các lựa chọn nhà ở gần 

chỗ làm, gần các dịch vụ, và các lựa chọn giao thông. 

BẰNG CÁCH NÀO?  

 Lập các kế hoạch nhà ở địa phương để đáp ứng sự tăng trưởng trong tương lai. 

 Cung cấp các sáng kiến tài chính, chẳng hạn như các chương trình về tài sản bị tịch thu đóng 

thuế hoặc các trường hợp giải phóng lưu giữ tài sản, để các nhà phát triển xây dựng các loại nhà 

ở đa dạng gần chỗ làm, các trung tâm vận tải, và các dịch vụ, bao gồm các khu nhà đa dụng và 

nhà ở có các điểm giá đa dạng.  
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 Phát triển các sáng kiến và một bộ công cụ để tìm và duy trì lượng nhà ở địa phương đáp ứng 

các nhu cầu phát triển kinh tế, mang lại khả năng tiếp cận các cơ hội cao hơn.  

 Xác định các khoảng trống và các cơ hội về chất lượng và cung cấp lượng nhà ở trong khu vực, 

bao gồm nhà ở dành cho người lớn tuổi hoặc người già.  

 Phát triển và thực thi các bộ luật và tiêu chuẩn về nhà ở tại địa phương nhằm đảm bảo nhà ở có 

chủ sở hữu sử dụng và nhà thuê được an toàn và lành mạnh.  

 

Phương tiện giao thông 
Dù là di chuyển con người hay hàng hóa, một hệ thống giao thông hiệu quả là một phần thiết yếu của 

chất lượng sống hàng ngày của chúng ta. Phần này cung cấp các chiến lược về cách Khu Vực Của 

Chúng Ta có thể giúp duy trì một mạng lưới hiệu quả, tăng cường các lựa chọn giao thông, và cải 

thiện quy hoạch và điều phối.  

Ý TƯỞNG LỚN 

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải đạt được một mạng lưới giao thông 

đẳng cấp thế giới. 

BẰNG CÁCH NÀO?  

 Cải thiện hiệu quả vận chuyển hàng hóa bằng cách đầu tư vào các dự án cải thiện những kết nối 

giữa tàu thuyền, xe lửa, và xe tải.  

 Tối đa hóa mạng lưới giao thông đã có thông qua một chiến lược 'Khắc Phục Trước Tiên' bằng 

cách sử dụng công nghệ và quản lý sự cố hiệu quả hơn để tối đa hóa công suất của hệ thống.  

 Lập ra một khuôn khổ khu vực để mở rộng mạng lưới giao thông trên khắp Khu Vực Của Chúng 

Ta.  

 Phát triển và thực hiện các chính sách để cải thiện khả năng tiếp cận giao thông, khả năng tiếp 

cận của người đi bộ, và của xe đạp giữa và trong các trung tâm hoạt động, kết nối người dân với 

các trung tâm việc làm.  

 Cung cấp các công cụ cho các quận để điều phối sử dụng đất hiệu quả hơn và hoạch định giao 

thông ở các khu vực không hợp nhất.  

 Bao gồm các chi phí và lợi ích kinh tế, đảm bảo an toàn, và chất lượng sống của các dự án giao 

thông vào các ưu tiên tài trợ.  

 

Tính kiên cường 
Khu Vực Của Chúng Ta có truyền thống ngoan cường khi đối diện tình huống bất lợi, chống chọi 

mạnh hơn với các thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Phần này cung cấp các chiến lược về cách Khu 

Vực Của Chúng Ta có thể chuẩn bị tốt hơn cho các biến cố trong tương lai, thích nghi với những 

điều kiện thay đổi, và khôi phục khi xảy ra các biến cố.  

Ý TƯỞNG LỚN 

Để trở thành một khu vực tuyệt vời vào năm 2040, chúng ta phải tăng cường khả năng kiên cường 

của mình để chống chọi thảm họa và một môi trường đang thay đổi. 
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BẰNG CÁCH NÀO?  

Phát triển hệ thống phòng bão tích hợp trong khu vực, bao gồm cả các yếu tố cấu trúc và phi cấu trúc. 

Lập một kế hoạch phục hồi nhanh chóng để giúp người dân và các doanh nghiệp phục hồi nhanh nhất 

có thể.  

Giảm khí thải hiệu ứng nhà kính trong khu vực bằng cách cung cấp các phương thức giao thông thay 

thế, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, và quản lý tài nguyên hiệu quả.  

Hỗ trợ các chiến lược thích nghi đổi mới giúp các cộng đồng chuẩn bị cho những thay đổi môi trường 

có thể có, chẳng hạn như các điều kiện thời tiết nghiêm trọng và mực nước biển dâng cao.  

Lập ra các chương trình giáo dục về cháy rừng, lũ lụt, hạn hán, và các nguy cơ khác.  

Kêu Gọi Hành Động 
Quý vị có nhận xét về bất kỳ khía cạnh nào của kế hoạch Khu Vực Tuyệt Vời Của Chúng Ta 2040? 

Quý vị có thấy một Ý Tưởng Lớn hay chiến lược là ưu tiên đối với cộng đồng của mình hay không?  

Quý vị có phải là một đại diện của một tổ chức muốn hợp tác tiến hành một chiến lược hay không? 

Quý vị có muốn cam kết ủng hộ Khu Vực Tuyệt Vời Của Chúng Ta 2040 hay không? 

 

Hãy cho chúng tôi biết. Vui lòng vào www.ourregion.org hoặc gửi các góp ý đến ourregion@h-

gac.com 
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