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Tăng sự an toàn và khuyến khích sử dụng các tuyến đường mòn 
của chúng ta!
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MÔ TẢ DỰ ÁN
SDOT hiện đang chuẩn bị Kế Hoạch Nâng Cấp Đường 
Mòn đối với mạng lưới đường mòn đa dụng của thành phố 
nhằm nâng cấp và khuyến khích mọi người sử dụng các 
đường mòn đó. Công việc bao gồm:

• Đánh giá hiện trạng các đường mòn hiện nay
• Nâng cấp kế hoạch bảo trì
• Đánh giá nhu cầu mở rộng đường mòn
• Nâng cấp các chính sách và hướng dẫn thiết kế.
• Thiết kế mẫu cho ba đến năm địa điểm
• Xác định thứ tự ưu tiên tại các điểm giao cắt đường 

mòn (như ai đi trước?)

Kế Hoạch Nâng Cấp Đường Mòn Seattle được triển khai 
từ Quy Hoạch Tổng Thể Đường Xe Đạp và Đường Bộ 
Hành Seattle và nâng cao sự an toàn, bình đẳng xã hội, 
sản lượng kinh tế, tính bền vững và sự chung sống của 
các cộng đồng. Bảo trì và nâng cấp các tuyến đường mòn 
sẽ làm tăng việc sử dụng mạng lưới này qua việc nâng 
cao sự an toàn của chúng và giảm những trở ngại với việc 
sử dụng đường.

ĐƯỜNG MÒN ĐA DỤNG LÀ GÌ?
Đường mòn đa dụng cho phép cả người đi xe đạp và đi 
bộ sử dụng hai chiều, tách biệt với đường chính. Xe lăn, 
người chạy bộ, người đi xe đạp, trượt ván và những người 
không sử dụng xe động cơ khác đều được chào đón. Các 

đường mòn này thường có trong các công viên, dọc theo 
các bờ sông, các vành đai xanh, dọc theo tuyến đường sắt 
cũ , hay các hành lang của các cơ sở tiện ích những nơi ít 
xung đột với các xe có động cơ. 

Các đường mòn đa dụng là một phần quan trọng của 
mạng lưới giao thông thành phố. Chúng thuận tiện khi tiếp 
cận các vùng lân cận, các công viên, trường học, các khu 
mua sắm và các trung tâm việc làm dành cho mọi lứa tuổi 
và khả năng. Đó là lý do tại sao cần xây dựng các tuyến 
đường mòn của chúng ta một cách tốt nhất.

NHỮNG GÌ QUÝ VỊ CẦN BIẾT

LỊCH TRÌNH DỰ ÁN

Nhóm dự án đang khảo sát hiện trạng đường mòn bằng xe đạp 
đặc biệt

Quý vị sẽ thấy các thành viên nhóm dự án trên đường 
trong suốt mùa hè để đánh giá các tuyến đường, khảo sát 
người đi đường và hỏi ý kiến của quý vị. 

Đầu mùa Thu 2015, SDOT sẽ tổ chức một cuộc họp cộng 
đồng để xin ý kiến quý vị về các đề xuất dự kiến để nâng 
cấp và bảo trì các tuyến đường mòn này.

Các giai đoạn chính của dự án được thể hiện trong lịch 
trình của dự án. Để biết thời gian cụ thể hơn của các hoạt 
động tiếp xúc công chúng sắp tới, xin truy cập trang web 
của dự án.

THÔNG TIN DỰ ÁN & LIÊN HỆ
www.seattle.gov/transportation/trailsupgrade.htm
Monica Dewald, Giám Đốc Dự Án
Monica.Dewald@Seattle.gov, (206) 684-5374

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản Lý Dự Án

Hiện Trạng

Đề Xuất

Tiếp Xúc Công Chúng > >> > >> 
Kế Hoạch Nâng Cấp 
Đường Mòn


Chú giải

> Các Sự Kiện Tiếp Xúc Công Chúng

 Hội Thảo Cộng Đồng (ngày chưa xác định)

 Kế Hoạch Cuối Cùng Nâng Cấp Đường Mòn 
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 Làn Đường Xe Đạp Được   
 Bảo Vệ Hiện Tại, Greenways  
 và Các Đường Mòn Khác

 Mạng Lưới Đường Xe Đạp 
 Đề Xuất* (Làn Đường Xe 
 Đạp Được Bảo Vệ Hiện Tại, 
 Greenways và Các Đường  
 Mòn Khác)

 Đường/Đường Mòn Hiện Tại

 

*từ Quy Hoạch Đường Xe Đạp Seattle cập nhật, tháng Tư 2014


