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• Thiết kế các tuyến đường phố để hành vi an toàn trở thành thói quen hiển nhiên.
• Thay đổi luật và chính sách của chúng ta để có đường bộ an toàn hơn cho tất cả mọi người, chẳng hạn như 

giảm giới hạn tốc độ tối đa, bổ sung camera giao thông ở những vị trí quan trọng và điều tiết giao thông trong 
các khu dân cư.

• Trang bị kiến thức cho các tài xế để họ đảm bảo an toàn và tôn trọng tất cả những người sử dụng đường bộ.
• Xây dựng các hệ thống đánh giá trong quá trình cải tạo liên tục hệ thống đường bộ dùng chung.
• Tăng cường đầu tư đáng kể vào vấn đề an toàn và các dự án giao thông chủ động, cũng như đảm bảo rằng mỗi 

dự án giao thông đều được tiếp cận như một cơ hội để tăng độ an toàn.

Thành Phố hiện đang nghiên cứu Kế Hoạch Hành Động Vision Zero để vạch rõ cách thức nhằm đạt được mục 
tiêu không xảy ra chấn thương nghiêm trọng và tử vong do tai nạn giao thông tới trước năm 2035. Chúng tôi 
đang khám phá nhiều cơ hội để cải thiện hệ thống giao thông cho người lái xe, đi bộ, đi xe đạp, đi xe lăn và sử 
dụng phương tiện công cộng, bao gồm:

Thành Phố Tacoma sẽ xem xét các giải pháp Vision Zero nào?

Vision Zero là một sáng kiến toàn cầu nhằm loại bỏ số 
ca tử vong và chấn thương nghiêm trọng do tai nạn 
giao thông, đồng thời tăng khả năng đi lại an toàn, lành 
mạnh và công bằng cho tất cả mọi người. 

Theo Mạng Lưới Vision Zero (Vision Zero Network), mỗi năm 
có hơn 40.000 người (bằng dân số của một thành phố nhỏ) tử 
vong trên đường phố Hoa Kỳ và hàng trăm ngàn người khác 
bị thương. Phương pháp tiếp cận Vision Zero cho rằng chúng 
ta hoàn toàn có thể ngăn chặn số ca tử vong do tai nạn giao 
thông.

Vision Zero là gì?

Ngoài loại bỏ số ca tử vong và chấn thương nghiêm trọng 
do tai nạn giao thông, việc áp dụng phương pháp Vision 
Zero còn mang lại lợi ích khác cho cộng đồng, bao gồm: 
• Khiến hệ thống đường bộ phục vụ tốt hơn cho tất cả người 

sử dụng, bao gồm người đi xe đạp, người đi bộ, người sử 
dụng phương tiện công cộng và người đi xe lăn hay các 
thiết bị di chuyển cỡ nhỏ như xe scooter 

• Giảm tình trạng đi quá tốc độ và điều tiết giao thông trên 
đường phố trong khu dân cư

• Tăng cường phát triển kinh tế ở các khu vực kinh doanh 
trong khu dân cư 

Lợi Ích của Vision Zero



Thành Phố Tacoma đang xây 
dựng Kế Hoạch Hành Động Vision 
Zero như thế nào?

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN:
Carrie Wilhelme, Nhân Viên Quy Hoạch Giao Thông Cấp Cao I (253) 591-5560
cwilhelme@cityoftacoma.org I cityoftacoma.org/visionzero

Cứ mỗi năm lại có gần 80 người  
thiệt mạng hoặc chấn thương  

nghiêm trọng trong các vụ va chạm  

giao thông – tương đương một người mỗi 5 ngày.

nguy cơ thiệt mạng 
hoặc chấn thương 
nghiêm trọng nếu bị 
va chạm giao thông 
khi đang đi bộ.

2x
Quý vị bị 
tăng...

Ở TACOMA...Nỗ lực của chúng tôi cho Kế Hoạch Hành 
Động Vision Zero sẽ căn cứ vào nhiều 
yếu tố:

• Chúng tôi sẽ rà soát dữ liệu va chạm 
trước đây và xem xét các chỉ số về 
tính công bằng để ưu tiên những vị 
trí mà dự án cần cải thiện an toàn 
đường bộ. 

• Chúng tôi biết rằng chạy xe quá tốc 
độ là yếu tố chính gây thiệt mạng 
trong các vụ va chạm giao thông. 

• Chúng tôi sẽ tiến hành một nghiên 
cứu để xác định xem có thể cứu lấy 
tính mạng mọi người ở đâu khi chỉ 
cần giảm giới hạn tốc độ tối đa.  

• Chúng tôi sẽ làm việc với cộng đồng 
để tìm hiểu thêm về tác động của an 
toàn giao thông đối với quý vị.

TỬ VONG HOẶC CHẤN THƯƠNG 
NGHIÊM TRỌNG. 

CỨ 10 NGƯỜI BỊ VA CHẠM 
GIAO THÔNG THÌ CÓ1NGƯỜI 

Năm 2020, Hội Đồng Thành Phố Tacoma 
đã thông qua Nghị Quyết 40559, thể hiện 
cam kết của Thành Phố với Vision Zero. 
Chúng tôi sẽ xây dựng Kế Hoạch Hành 
Động Vision Zero đến hết mùa hè năm 
2022 và khi đó sẽ trình Hội Đồng 
Thành Phố phê chuẩn.

Tiến Độ
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Phân tích và tìm 
hiểu dữ liệu

Xây dựng kế hoạch 
hành động

Triển khai và đánh giá

THU ĐÔNG XUÂN HÈ 2022 TRỞ ĐI

Hội Đồng Thành Phố 
phê chuẩn kế hoạch


