
Tổng quan Dự án 

Dự án Cơ sở hạ tầng Xanh Manitou là một dự án thay thế đường và dịch vụ tiện ích sẽ thay các 

đường ống dẫn nước mưa, nước thải và nước sạch hiện có do đã cũ và xuống cấp. Ngoài thay 

thế các dịch vụ tiện ích, việc xây dựng lại toàn bộ con đường, bao gồm cả việc lắp đặt các dốc 

lề đường tuân thủ theo ADA tại nơi hiện có vỉa hè, sẽ được hoàn thành như một phần của dự 

án này. Hình 1-1 những chỗ đánh dấu màu đỏ là quy mô ước lượng của dự án. 

 

Hình 1-1: Bản đồ Vùng lân cận của Dự án 

Báo cáo Đặc điểm Lưu vực sông của Puget Sound năm 2010 đã xác định việc lắp đặt các kỹ thuật phát 

triển tác động thấp (LID), đây là phương pháp mong muốn để giảm việc vận chuyển các chất ô nhiễm do 

dòng chảy qua đô thị tạo ra đối với các khu vực nước. Hợp tác với Sở Sinh thái (DOE), dự án này sẽ lắp 

đặt một phần của những con phố được xây dựng lại này dưới dạng bề mặt nhựa đường có thể thấm 

nước, điều này sẽ mang lại lợi ích kiểm soát dòng chảy và chất lượng nước cho Lưu vực sông Flett Creek.  

Hình 1-2 là hình phóng to mô tả màu xanh nhạt các đường phố trong dự án sẽ được thay thế bằng vỉa hè 

có thể thấm nước. 



 

 

Hình 1-2: Mở rộng Vỉa hè Có thể Thấm nước  

Trong quá trình xây dựng dự kiến sẽ có các tác động sau: 

• Đường xe chạy vào địa phương sẽ được cung cấp nhưng có thể xảy ra tình trạng chậm 
trễ nhỏ và đường bị đóng trong thời gian ngắn. 

• Các phương tiện và thiết bị xây dựng có thể gây ra tiếng ồn, rung lắc và bụi. 
• Các tuyến đường dành cho người đi bộ có thể thay đổi khi vỉa hè hoặc lối đi bộ bị ảnh 

hưởng.   
 

Nếu quý vị đang xem xét cải thiện tài sản của mình hoặc cần nâng cấp các đường dây dịch vụ 

tư nhân hiện tại của mình (chẳng hạn như nước, khí đốt hoặc đường cống phụ), trong vòng 

năm năm tới, quý vị có thể muốn xem xét hoàn thành công việc trước khi hoàn thành dự án 

này . Làm như vậy có thể giảm chi phí khôi phục vỉa hè của quý vị và tránh cắt vào các đường, 

đường xe chạy mới trải nhựa. 

Lịch trình của Dự án 

Hợp đồng Quảng cáo và Trao quyền – Q4 2022 

Dự kiến Khởi công Xây dựng – Q1 2023 

Dự kiến Kết thúc Xây dựng – Q4 2023 
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