
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế Hoạch của Chúng Tôi về Loại Bỏ Số Trường Hợp 
Tử Vong và Thương Tích Nặng do Tai Nạn Giao 

Thông đến năm 2030 

Kế Hoạch Hành Động 2030 và Kế Hoạch Thực Hiện cho các Năm Tài Khóa 
2022 và 2023 

Tháng 4 năm 2021
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Phương Pháp Vision Zero đối với An Toàn Giao 
Thông 
Khái niệm Vision Zero đối với an toàn giao thông được lập ra ở Thụy Điển trong những năm 
1990 và được biết đến rộng rãi như là công cụ giúp giảm đáng kể số trường hợp tai nạn 
giao thông gây tử vong và nghiêm trọng, bất kể mức độ lái xe, đi xe đạp và sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng tăng.1 Trọng tâm của khái niệm Vision Zero là các vụ tai 
nạn giao thông nghiêm trọng và gây tử vong là không thể chấp nhận được, có thể ngăn 
ngừa được, và việc thiết kế, xây dựng, và bảo dưỡng hệ thống đường xá có thể giảm thiểu 
các hậu quả do lỗi của con người. Kể từ khi được áp dụng ở Thủy Điển, Vision Zero đã 
được nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 40 khu vực địa lý của Hoa Kỳ áp dụng tính đến 
tháng Tư, 2021.2 Quận Montgomery đã áp dụng khái niệm Vision Zero vào năm 2016 và là 
một trong số 5 chính quyền quận thực hiện Kế Hoạch Hành Động Vision Zero vào tháng 
Mười Một 2017. 

 

 

  

 

Hội Đồng Quận Montgomery đã phê chuẩn Nghị Quyết 18-390 vào năm 2016 để biến 
Quận Montgomery thành một cộng đồng Vision Zero. Bức hình ở trên với các thành viên 
hội đồng thành phố, các giám đốc ban sở và các thành viên nhóm dân sự là buổi lễ phát 
động thực hiện Vision Zero của Quận. 
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Các Nguyên Tắc Định Hướng cho Vision Zero 
Khi xem lại việc thực hiện mô hình Vision Zero, các phương thức lãnh đạo và ý kiến phản 
hồi từ Ủy Ban Cố Vấn An Toàn Người Đi Bộ, Xe Đạp, và Giao Thông, Quận Montgomery sẽ 
sử dụng bảy nguyên tắc định hướng sau đây để thực hiện Vision Zero. 

1. Các trường hợp tử vong và thương 
tích nặng liên quan đến giao thông có 
thể ngăn ngừa được và không thể 
chấp nhận. 

2. Sinh mạng con người được ưu tiên 
hơn là việc đi lại và các mục tiêu khác 
của hệ thống đường xá. Hệ thống 
đường xá cần an toàn cho tất cả mọi 
đối tượng sử dụng, cho tất cả mọi 
phương tiện giao thông, trong tất cả 
mọi cộng đồng, và cho người dân 
thuộc mọi độ tuổi và năng lực. 

3. Ưu tiên bình đẳng trong việc cấp ngân 
quỹ, các nguồn trợ giúp và tiếp cận 
các cộng đồng có tỷ lệ thương vong 
liên quan đến giao thông bất hợp lý.  

4. Con người chúng ta ai cũng có lúc 
phạm lỗi. Hệ thống giao thông nên 
được thiết kế sao cho những lỗi đó 
không dẫn đến tử vong hay thương 
tích nghiêm trọng. 

5. Con người vốn dễ bị tổn thương, và 
tốc độ vào thời điểm đụng xe là yếu tố 
căn bản để dự báo khả năng sống sót 
sau tai nạn. Hệ thống giao thông nên 
được thiết kế dựa trên bối cảnh để có 
các mức tốc độ có thể bảo vệ sinh 
mạng con người. 

6. Các chính sách và nguồn trợ giúp ở 
mọi cấp chính quyền cần được điều 
chỉnh, để bảo đảm an toàn là ưu tiên 
hàng đầu cho hệ thống đường xá. 

7. Tất cả những người sử dụng đường 
xá đều chung trách nhiệm tôn trọng 
lẫn nhau và hành xử một cách an 
toàn. Những người lái xe có thể gây 
tổn hại nhiều nhất nên có trách nhiệm 
lưu ý và tôn trọng những người khác 
trong khu vực sử dụng cho mục đích 
công cộng. 
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VISION ZERO VÀ CÁC HỆ THỐNG AN TOÀN 
Sử dụng phương pháp các hệ thống an toàn để thiết kế và bảo dưỡng hệ thống đường xá 
là những gì mà các cộng đồng đang thực hiện để hướng tới mục tiêu Vision Zero. Theo 
phương pháp hệ thống an toàn, an toàn đường xá là trách nhiệm chung của tất cả mọi 
người, bao gồm cả những người thiết kế, xây dựng, vận hành và sử dụng hệ thống đường 
xá. Cần nhìn nhận hệ thống giao thông đường xá một cách toàn diện và các mạng lưới 
tương tác giữa các con đường và lề đường, tốc độ đi lại, các phương tiện, và những người 
sử dụng đường xá.  

Bí quyết duy trì các hệ thống an toàn nhằm giảm thiểu các thương tích nghiêm trọng và tử 
vong là giảm tiếp xúc thông qua việc tách rời những người sử dụng đường xá, đặc biệt là 
khi tốc độ di chuyển vượt quá 30 dặm/giờ, và giảm tốc độ phương tiện để giảm xác suất va 
đụng và mức độ nghiêm trọng khi va đụng. Khi đi bộ, đi ván trượt, xe đạp, hoặc lái xe hơi, 
tốc độ vào thời điểm va đụng có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sống sót sau tai nạn. Bức 
hình sau đây cho biết tốc độ mà đa số mọi người có thể sống sót sau tai nạn. Khi tốc độ 
tăng quá mức tốc độ căn bản, tỷ lệ sống sót giảm đáng kể.3,4 

 

 

  

Các vụ đụng xe không phải là các tai nạn không thể tránh được. Các cộng đồng 
Vision Zero nghiên cứu các yếu tố môi trường và hành vi dẫn đến các vụ đụng 
xe nghiêm trọng và gây tử vong, và sử dụng các phương thức hàng đầu để lập 
một hệ thống an toàn hơn cho tất cả những người sử dụng đường xá. 

ĐỤNG XE,  
KHÔNG PHẢI LÀ TAI NẠN 
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Một người đi bộ bị va đụng ở tốc độ xe chạy 23 dặm/giờ có 
10% nguy cơ gặp thương tích gây tử vong, tuy nhiên chỉ có 

50% cơ hội sống sót ở mức tốc độ 42 dặm/giờ. 
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CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG KẾ HOẠCH VISION ZERO 
2030 
Kế Hoạch Hành Động Vision Zero 2030 đề ra công việc mà Quận cần thực hiện cho phần 
còn lại của thập kỷ này nhằm loại bỏ nguy cơ va đụng nghiêm trọng và gây tử vong. Tất cả 
45 hạng mục hành động được đề ra nhằm hướng tới mục tiêu Vision Zero, đồng thời xây 
dựng một cộng đồng lành mạnh, bình đẳng, công bằng, và bền vững. 

Cập Nhật Có Hệ Thống các Mạng Lưới 
Đường Xá và Giao Thông Công Cộng. 
Cũng giống như nhiều cộng đồng ở Hoa 
Kỳ, Quận Montgomery được hoạch định 
và xây dựng cho 50-60 năm với mục tiêu 
di chuyển xe cộ theo các chặng dài ở tốc 
độ cao. Với mục tiêu Vision Zero và Quy 
Định Hướng Dẫn Thiết Kế Đường Phố 
Đầy Đủ mới được thiết lập theo Kế Hoạch 
Hành Động 2018-19, Quận sẽ chuyển đổi 
các xa lộ nguy hiểm của chúng ta thành 
các đại lộ đa phương tiện để cư dân có 
thể đi lại an toàn bất kể sử dụng phương 
tiện nào. Công việc này gồm có sử dụng 
dữ liệu để xác định và khắc phục các con 
đường cũng như giao lộ nguy hiểm nhất, 
xây dựng một mạng lưới xe đạp và lối đi 
bộ toàn diện, tăng cường thêm các đoạn 
qua đường được bảo vệ, cải tiến các kết 
nối người đi bộ và người đi xe đạp với hệ 
thống vận chuyển cấp tốc mới hiện tại và 
mới và sử dụng các dự án vận tải và bảo 
dưỡng hiện tại nhằm chủ động cải tiến 
đường xá. 

Đề Ra Các Mức Tốc Độ An Toàn cho 
Tất Cả các Con Đường. Do trọng tâm 
trước đây là di chuyển xe cộ, nhiều con 
đường có thiết kế và niêm yết các mức 
giới hạn tốc độ không ưu tiên an toàn cho 
tất cả những người sử dụng đường xá. 
Trong tất cả các dự án Vision Zero từ nay 
về sau, Quận sẽ đánh giá và sửa lại các 
mức giới hạn tốc độ nhằm phù hợp với 
việc sử dụng đất xung quanh. 

Bình Đẳng Sắc Tộc và Công Lý Xã Hội. 
Các vụ đụng xe nghiêm trọng và gây tử 
vong xảy ra trên toàn quận, tuy nhiên ảnh 
hưởng bất hợp lý tới những khu phố nơi 

đa số cư dân sống trong cảnh nghèo khó 
hoặc đa số cư dân là người da màu. Kế 
Hoạch này kêu gọi ưu tiên các khu phố 
này về mặt đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng 
cường tiếp cận cộng đồng và thông tin 
liên lạc hai chiều với các cư dân bị ảnh 
hưởng, đồng thời tái định hình hệ thống 
an toàn công cộng nhằm cung cấp dịch vụ 
cảnh sát để giải quyết vấn đề an toàn 
cũng như các vấn đề bất công trước đây. 

Chấm Dứt Các Trường Hợp Tử Vong 
Do Lái Xe Trong Tình Trạng Bị Ảnh 
Hưởng của Chất Kích Thích. Lái xe ở 
trạng thái say rượu và dùng ma túy là yếu 
tố hàng đầu gây ra các vụ đụng xe gây tử 
vong và việc ngăn chặn tình trạng lái xe 
trong tình trạng bị ảnh hưởng của chất 
kích thích không chỉ dừng lại ở việc cảnh 
sát phạt. Kế Hoạch kêu gọi một phương 
pháp giải quyết về mặt sức khỏe cộng 
đồng nhằm xử lý tình trạng nghiện rượu 
và/hoặc ma túy trong cộng đồng của 
chúng ta, đồng thời sử dụng chính quyền 
và các đối tác bất vụ lợi để thực thi sách 
lược mới này. 

Chủ Thuê Nhân Công như Quận 
Montgomery Đi Đầu trong Vấn Đề An 
Toàn. Với tư cách là một trong các chủ 
thuê nhân công lớn nhất của quận, Chính 
Quyền Quận Montgomery có hơn 3,600 
phương tiện và 9,000 nhân viên lái xe mỗi 
ngày. Kế Hoạch kêu gọi nâng cao an toàn 
của đội xe trong quá trình thay thế và tổ 
chức các hoạt động huấn luyện cập nhật 
tài xế cho các nhân viên. Các nỗ lực này 
không chỉ nâng cao an toàn, mà còn có 
thể tiết kiệm tiền của người dân đóng thuế 
nhờ giảm số trường hợp va đụng xe. 
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Chăm Sóc Chữa Trị Cấp Cứu Kịp Thời. 
Khi các vụ tai nạn đụng xe, dịch vụ chăm 
sóc chữa trị kịp thời của các nhân viên 
tiếp ứng khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc tại 
bệnh viện là các yếu tố vô cùng quan 
trọng để ngăn ngừa các thương tích nặng 
dẫn đến tử vong. Kế Hoạch tiếp tục ưu 
tiên việc tiếp ứng và chăm sóc chữa trị an 
toàn và hiệu quả, đồng thời bảo đảm an 
toàn cho các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp 
tại hiện trường. 
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CÁC ĐIỂM NỔI BẬT TỪ CÁC BUỔI TỌA ĐÀM CỘNG 
ĐỒNG 
Trong mùa hè và mùa thu 2020, chương trình Vision Zero trong phạm vi Văn Phòng Điều 
Hành Quận đã tài trợ cho một loạt các cuộc khảo sát ý kiến, phỏng vấn, các cuộc họp, thư 
gửi các tổ chức cộng đồng, và các buổi lắng nghe (các nhóm tọa đàm). Mục đích là lắng 
nghe nhiều ý kiến khác nhau của cư dân về tình hình an toàn đường xá hiện tại và nguyện 
vọng của họ trong thập kỷ tới để hướng đến mục tiêu tăng cường an toàn cho hệ thống 
đường xá của quận. Tổng cộng, đã có 1,577 người tham gia trả lời khảo sát ý kiến, 208 cư 
dân được phỏng vấn hoặc tham gia buổi lắng nghe cộng đồng, và 12 tổ chức cộng đồng 
gửi lại thư xác định các vấn đề ưu tiên. Ý kiến phản hồi của cộng đồng đã được tóm tắt và 
cung cấp cho các nhóm thực hiện phụ trách lập Kế Hoạch trong các buổi họp lần thứ ba 
của các nhóm thực hiện vào tháng Mười Một 2020 nhằm đưa vào trong các hạng mục thực 
hiện của Kế Hoạch. Để biết thêm thông tin chi tiết về các nỗ lực tiếp cận cộng đồng và kết 
quả, xem Báo Cáo Tóm Tắt Kết Quả Tiếp Cận Cộng Đồng Giai Đoạn Một. 

Các Ưu Tiên của Cộng Đồng 

 

Tăng số lượng lối đi bộ. Tăng số lượng làn 
đường dành cho xe đạp.

Các Lối Qua Đường An 
Toàn Hơn.

Tiếp Cận Trạm Dừng Xe 
Buýt An Toàn.

Thông Tin Liên Lạc 
Nhiều Hơn.

Giảm Tỷ Lệ Phóng Xe 
Vượt Quá Tốc Độ.

Dừng Lại Nhường 
Đường cho Người Đi Bộ.

https://montgomerycountymd.gov/visionzero/Resources/Files/vz2030-community.pdf


Trang 8 Bản phác thảo Kế Hoạch Hành Động Vision Zero 2030 

Trong tất cả các hoạt động tiếp cận cộng đồng, các nỗ lực sau đây được xác định là các ưu 
tiên hàng đầu để tăng cường an toàn đường xá cho các cư dân Quận Montgomery.

Xây các lối đi bộ mới và cải tiến các lối 
đi bộ hiện tại. Cư dân cảm thấy không an 
toàn khi đi lại trong quận vì nhiều khu phố 
không có lối đi bộ. Đối với các lối đi bộ 
dọc theo các con đường có nhiều làn 
đường, cư dân cảm thấy không an toàn 
khi đi trên các lối đi bộ chật hẹp nằm ngay 
kế bên luồng xe di chuyển nhanh và có 
các cột điện hoặc các chướng ngại vật 
khác làm giảm hơn nữa không gian dành 
cho người đi bộ. Việc có thêm các lối đi 
bộ cùng với một phần đệm chắn tách rời 
với luồng xe di chuyển là mong muốn 
chung của các cộng đồng, các nhóm nhân 
khẩu, và các nỗ lực tiếp cận. 
 
Mở rộng mạng lưới đường dành cho 
xe đạp. Các dư dân cảm thấy đi xe đạp 
trong quận là phương thức đi lại ít an toàn 
nhất so với lái xe và đi bộ. Những người 
muốn đi xe đạp nhiều hơn, tuy nhiên hiện 
cảm thấy không an toàn khi làm như vậy, 
cho biết các làn đường xe đạp tách rời với 
luồng xe di chuyển sẽ có tác dụng khuyến 
khích người dân đi xe đạp trong quận. 
Việc mở rộng các làn đường xe đạp kế 
bên lề đường là quan ngại đối với những 
người khuyết tật. Trong các buổi tọa đàm 
với người khuyết tật, các vấn đề quan 
ngại hàng đầu của họ đối với các làn 
đường xe đạp mới là khả năng lên xuống 
lề đường và lối đi bộ cũng như việc đi lại 
tới các trạm dừng xe buýt lưu động. 
 
Nhiều cơ hội qua đường an toàn hơn 
cho người đi bộ và người đi xe đạp. 
Các cư dân cộng đồng ghi nhận rằng 
nhiều phần trong quận, đặc biệt là dọc 
theo các xa lộ, có các khoảng cách dài 
giữa lối qua đường với đèn tín hiệu giao 
thông hoặc đèn hiệu dừng hiện diện để 
chặn xe cộ đang tìm cách vượt qua. 
Trong các buổi lắng nghe, những người 
tham gia đề cập là họ sẽ qua đường ở 

bên ngoài các lối qua đường vì khoảng 
cách tới đoạn qua đường được bảo vệ ở 
nơi gần nhất thường là quá xa. 
 
Tiếp cận an toàn các điểm dừng xe 
buýt. Những hành khách sử dụng 
phương tiện giao thông công cộng có 
quan ngại về việc tiếp cận cũng như các 
tiện ích tại các điểm dừng xe buýt trên 
toàn quận. Các trạm dừng xe buýt dọc 
theo các con đường đông đúc không phải 
lúc nào cũng nằm gần một giao lộ hoặc có 
thiết bị điều khiển giao thông, do đó gây 
khó khăn cho những người đi bộ muốn 
tiếp cận trạm xe buýt đó. Các hành khách 
muốn có nhiều nhà chờ và cây ở gần các 
trạm dừng xe buýt hơn để tránh thời tiết, 
các thùng đựng rác thải và rác tái chế, và 
có thể lắp thêm hệ thống camera để theo 
dõi tội phạm. 
 
Chính Quyền Quận chủ động tham gia 
hơn. Trong các buổi phỏng vấn và lắng 
nghe cộng đồng, những người tham gia 
cho biết là họ không biết đến hoặc không 
lo ngại là cư dân trong cộng đồng của họ 
không biết đến các nỗ lực hoạch định hiện 
tại của Chính Quyền Thành Phố và những 
cách thức tiếp xúc với quận để cung cấp ý 
kiến phản hồi hay giải quyết một vấn đề 
nào đó. Quận cần sử dụng nhiều kênh 
liên lạc (trang web, bản khảo sát ý kiến, 
bản tin, các buổi tọa đàm, v.v.) và bằng 
nhiều ngôn ngữ để bảo đảm tất cả mọi 
tiếng nói đều được lắng nghe trong quá 
trình ra quyết định. 
 
Cải thiện hành vi của người lái xe đối 
với vấn đề phóng xe vượt quá tốc độ 
và dừng lại nhường đường cho người 
đi bộ. Các cư dân thường đề cập đến vấn 
đề những người lái xe phóng xe vượt quá 
tốc độ và không nhường đường cho 
người đi bộ là các hành vi không an toàn 
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hàng đầu trên các con đường trong quận. 
Khi xếp hạng các ưu tiên trong bản khảo 
sát ý kiến, các cư dân ủng hộ giảm mức 
giới hạn tốc độ nhiều hơn là mở rộng hệ 

thống phạt tự động. Họ ủng hộ việc phạt 
vi phạm tốc độ tự động hơn là phản đối, 
tuy nhiên quan điểm phạt vi phạm tốc độ 
vì doanh thu vẫn nhiều hơn là vì an toàn.
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