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MTC mời Cư dân Tham gia Ý kiến về các Thay đổi đối 

với Chính sách Thu phí trên Làn đường Tốc hành 
 

 SAN FRANCISCO, Ngày 18 tháng 11, 2019 . . . Ủy ban Giao thông Đô thị (The Metropolitan 

Transportation Commission (MTC)) xin mời cư dân Vùng Vịnh tìm hiểu và góp ý kiến về các đề xuất 

thay đổi chính sách thu phí các Express Lanes (Làn Tốc Hành) trong khoảng thời gian dành cho công 

chúng góp ý kiến từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019. Người đi lại trong Vùng Vịnh 

có thể tìm hiểu về các Express Lanes của khu vực và chính sách thu phí qua một cuộc gập gỡ trực 

tuyến hoặc qua hai buổi gập gỡ trực tiếp được tổ chức tại Union City vào thứ ba, ngày 3 tháng 12 và tại 

San Lorenzo vào ngày 11 tháng 12. Thời gian góp ý kiến sẽ chấm dứt tại Phiên điều trần của MTC ở 

San Francisco vào ngày 18/12. 

 

Express Lanes sử dụng việc thu phí và công nghệ để duy trì giao thông cho người đi chung xe, người 

đi xe buýt và người lái xe một mình. Trước khi mở các làn tốc hành mới trên Xa lộ I-880 tại Quận 

Alameda vào mùa hè năm 2020, Cơ quan Tài trợ Hạ tầng cơ sở Vùng Vịnh (BAIFA) của MTC phải 

thông qua các luật lệ về cách thức thu phí sẽ được thi hành. BAIFA đang đề xuất sửa đổi Sắc lệnh Thu 

phí hiện tại để thiết lập các luật lệ thu phí cho Làn Express mới trên I-880 và cập nhật các luật lệ thu 

phí cho Làn Express hiện có trên I-680. 

 

Gập gỡ Công chúng  

Thứ Ba, ngày 3 tháng 12, 2019 

5 giờ chiều  – 8 giờ tối tại Trung tâm Cộng đồng Kennedy 

1333 Decoto Road, Union City 

 

Thứ Tư, ngày 11 tháng 12, 2019 

5 giờ chiều  – 8 giờ tối tại Thư viện San Lorenzo 

395 Paseo Grande, San Lorenzo 
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Mỗi cuộc gập Open House sẽ là một cuộc họp không chính thức mà tại đó công chúng có thể nói 

chuyện với các thành viên trong nhóm dự án và cung cấp ý kiến. 

 

Gập gỡ Trực tuyến (Online Open House) 

Đối với những người không thể tham dự các cuộc họp, BAIFA đã tạo ra một video trực tuyến dài năm 

phút tại https://youtu.be/NXg--xwaOeE. Sau khi xem video, hãy gửi ý kiến qua cuộc khảo sát trực 

tuyến ngắn tại https://www.surveymonkey.com/r/TollOrdinance. Hình thức trực tuyến giúp công 

chúng dễ tham gia, xem xét thông tin về dự án và đóng góp ý kiến. 

 

Thông tin thêm về đề xuất Sửa đổi Sắc lệnh Thu phí có sẵn trên trang web của MTC tại 

http://mtc.ca.gov/whats-happening/news/mtc-openswindow-public-comment-amendments-express-

lane-toll-policy. Phiên điều trần công khai sẽ diễn ra trong cuộc họp thường xuyên của BAIFA vào 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 12 năm 2019, lúc 9:30 sáng tại Phòng họp Hội đồng Quản trị của Trung tâm 

Tàu điện Vùng Vịnh, số 375 Beale Street, San Francisco. Công chúng có quan tâm được khuyến khích 

gửi ý kiến bằng văn bản trước ngày 18 tháng 12 năm 2019, đến Văn phòng Thông tin Công cộng của 

MTC tại số 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA 94105 hoặc qua email tại địa chỉ 

info@bayareametro.gov trước ngày 18 tháng 12. Sau khi nhận được các ý kiến, BAIFA sẽ xem xét 

việc thông qua sửa đổi sắc lệnh tại cuộc họp ngày 22 tháng 1 năm 2020.  

 

MTC là cơ quan hoạch định, tài trợ và điều phối giao thông cho chín quận trong Vùng Vịnh San 

Francisco  
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