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  KIẾN CHO BẢN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH CHUNG NIÊN KHOÁ 2021-2029 
 
 

Thành phố Garden Grove mời công chúng xem xét và đóng góp ý kiến cho Bản Cập Nhật 

Kế Hoạch Chung (General Plan Update) bao gồm các sửa đổi đối với Hạng Mục Nhà Ở, Hạng Mục 

Sử Dụng Đất, Hạng Mục An Toàn và việc áp dụng Hạng Mục Công bằng Môi trường.  Xin vào 

trang web ggcity.org/housing-element để xem thông tin chi tiết.  Bản cập nhật sẽ thiết lập các 

mục tiêu và chính sách để hướng dẫn các phát triển trong tương lai của thành phố và tuân thủ 

các nhiệm vụ hiện hành của tiểu bang. Dự thảo Báo cáo Tác động Môi trường (Draft 

Environmental Impact Report/EIR) phân tích các tác động ẩn của Bản Cập Nhật Kế Hoạch Chung 

và Sửa đổi Quy hoạch Chung được đề xuất cũng có sẵn trực tuyến để công chúng xem xét và 

góp ý cho đến 5:00 giờ chiều ngày Thứ Tư, ngày 6 tháng Muời, 2021 tại ggcity.org/planning. 

Hiện tại Thành phố Garden Grove cung cấp thông tin về Hạng Mục Công Lý Môi Trường 

(Environmental Justice Element.)  Những ý kiến đóng góp của công chúng sẽ giúp một phần của 

việc điều chỉnh bản Quy Hoạch Chung (General Plan) nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe 

có thể gây ra bởi nhiều yếu tố, trong đó bao gồm thúc đẩy nguồn thực phẩm lành mạnh, những 

hoạt động thể dục thể thao và an toàn nhà ở và hợp vệ sinh.   
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 Cộng đồng cũng được khuyến khích tham dự phiên điều trần công khai  

(public hearing) đầu tiên để xem xét việc thông qua Dự thảo Bản cập nhật Quy hoạch Chung 

(Draft Focus General Plan Update) và Sửa đổi Phân vùng (Zoning Amendment) và chứng nhận 

EIR vào Thứ Năm, 7 tháng Mười, 2021 lúc 6:00 giờ chiều tại Phòng họp Hội đồng Thành phố, địa 

chỉ 11300 Stanford Avenue. 

 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang ggcity.org/housing-element hoặc liên lạc 

Ban Quy Hoạch theo số (714) 741-5312 hoặc gửi email theo địa chỉ planning@ggcity.org. 
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