THÔNG TIN
Từ Thành Phố Garden Grove
Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
Liên lạc: Maria Parra, (714) 741-5316
Ban kinh tế và phát triển cộng đồng
Thứ Năm, 27 tháng Tám, 2020
THÀNH PHỐ CẦN Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CỘNG ĐỒNG VỀ CÁC CHÍNH SÁCH
VÀ MỤC TIÊU VỀ NHÀ Ở
Thành phố Garden Grove đang cập nhật Yếu tố Nhà ở (Housing Element), Yếu tố An
toàn (Safety Element), Yếu tố Sử dụng Đất (Land Use Element), và áp dụng Yếu tố Công bằng
Môi trường (Environmental Justice Element) mới vào bản kế hoạch Quy hoạch chung (General
Plan) tại Garden Grove. Cộng đồng được mời tham gia vào một cuộc thăm dò ý kiến trực
tuyến có sẵn bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 31 tháng Tám, 2020 đến Thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín,
2020, để cung cấp thông tin nhằm tạo ra một chiến lược nhà ở cộng đồng trong vòng tám
năm tới cũng như một cộng đồng lành mạnh hơn. Bản tham khảo ý kiến có sẵn bằng nhiều
ngôn ngữ tại ggcity.org/housing-element.
Tại California, các thành phố được yêu cầu xây dựng một kế hoạch chung, một bản
thiết kế cho những phát triển trong tương lai của thành phố nhằm thiết lập các mục tiêu, hạng
mục và chính sách. Yếu tố Nhà ở, một phần của kế hoạch chung, được tiểu bang yêu cầu phải
cập nhật tám năm một lần để xác định nhu cầu nhà ở theo mức thu nhập trong giai đoạn lập
kế hoạch cụ thể bằng cách Phân Phối Nhu Cầu nhà ở theo Khu vực (Regional Housing Needs
Assessment-RHNA). Kế hoạch Phân phối nhà ở theo khu vực (RHNA) của Thành phố Garden
Grove cho giai đoạn năm 2021-2029 được dự kiến là 19,124 căn (units.) Thông tin về phương
pháp và phân phối RHNA có sẵn tại trang scag.ca.gov/rhna.
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Thành phố cũng đang cập nhật và áp dụng các yếu tố An toàn và Sử dụng đất, Yếu tố
Công bằng Môi trường mới để thiết lập các chính sách do tiểu bang yêu cầu. Yếu tố An toàn sẽ
thiết lập các chính sách để giảm thiểu rủi ro thương tích cá nhân, thiệt hại về tính mạng cũng
như tài sản, và sự thiệt hại môi trường liên quan đến các mối nguy hiểm tự nhiên và nhân tạo.
Yếu tố Sử dụng Đất xem xét việc sử dụng đất cho nhà ở, kinh doanh, công nghiệp, nông
nghiệp, không gian mở, cơ sở công cộng và các hạng mục khác. Yếu tố Công bằng Môi trường
mới sẽ thiết lập các chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm và cung cấp cho người dân khả năng
tiếp cận với thực phẩm lành mạnh, hoạt động thể thao và nhà ở an toàn và hợp vệ sinh.
Cập nhật các yếu tố trong Kế hoạch chung Garden Grove là một quá trình kéo dài 14
tháng. Trong bốn tháng tới, các cuộc thăm dò ý kiến cộng đồng sẽ được thực hiện trực tuyến
(online), và các cuộc họp sẽ tuân theo luật an toàn của tiểu bang và quận hạt trong thời điểm
COVID-19 vẫn còn tiếp diễn. Để biết thêm chi tiết và đăng ký cuộc họp, hãy truy cập
ggcity.org/housing-element. Sau đây là ngày và giờ cho các hoạt động sắp tới:
• Tham khảo ý kiến Cộng đồng trực tuyến đầu tiên - Thứ Hai, ngày 31 tháng 8, 2020
đến Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, 2020
• Phiên họp Hiệp hội Chủ nhà và Khu phố qua mạng - Thứ Năm, ngày 3 tháng 9, 2020,
từ 6:00-7:00 giờ tối (yêu cầu đăng ký trước)
• Phiên Nghiên cứu của Ủy ban Kế hoạch/ Ủy ban Cải thiện Khu vực lân cận - Thứ Năm,
ngày 17 tháng 9, 2020 lúc 6:00 giờ chiều, tại phòng họp Cộng đồng Garden Grove, tại địa chỉ
11300 Stanford Avenue.
• Tham khảo ý kiến Cộng đồng trực tuyến lần hai - Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, 2020
đến Thứ Năm, ngày 5 tháng 11, 2020 (dự kiến)
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• Họp Cộng đồng qua mạng - Thứ Tư, ngày 4 tháng 11, 2020 lúc 6:00 giờ chiều (yêu
cầu đăng ký trước)
• Cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch - Thứ Năm, ngày 19 tháng 11, 2020 lúc 6 giờ chiều,
tại Trung tâm Họp Cộng đồng Garden Grove
• Phiên họp Hội đồng Thành phố - Thứ Ba, ngày 24 tháng 11, 2020 lúc 5:30 giờ chiều,
tại Trung tâm Họp Cộng đồng Garden Grove
• Phiên họp Hội đồng Thành phố - Thứ Ba, ngày 8 tháng 12, 2020 lúc 6:30 chiều tại
Trung tâm Họp Cộng đồng Garden Grove
Để biết thêm chi tiết, xin xem tại ggcity.org/housing-element hoặc liên lạc Ban Planning
của Thành phố tại (714) 741-5312 hoặc email về planning@ggcity.org.
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