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CÁC TIÊU CHÍ TIP LÀ GÌ?
Tổ Chức Quy Hoạch Đô Thị Khu Vực Boston (MPO) là một ủy ban gồm có các quan chức của tiểu bang,
thành phố, và thị trấn từ khắp khu vực đại Boston, là những người quyết định một phần ngân sách giao
thông liên bang của Massachusetts được chi như thế nào cho các dự án cải thiện vốn. MPO tài trợ cho
các dự án giao thông, chẳng hạn như tái thiết Đường Phố Hoàn Chỉnh, cải thiện giao lộ, các con đường
kết nối dành cho xe đạp và người đi bộ, và các dự án hiện đại hóa trung chuyển thông qua Chương Trình
Cải Thiện Giao Thông (Transportation Improvement Program, TIP). MPO sử dụng các tiêu chí TIP để giúp
chọn ra các dự án đáp ứng tầm nhìn của MPO về một hệ thống giao thông hiện đại, được bảo dưỡng
tốt, hỗ trợ một khu vực phát triển bề vững, lành mạnh, đáng sống, và phát triển mạnh về kinh tế.
Các thành phố và thị trấn trình các dự án cho Ủy Ban này xem xét. Các dự án được tính điểm dựa trên
các tiêu chí đánh giá việc chúng giải quyết các lĩnh vực mục tiêu của MPO như thế nào—cải thiện sự
an toàn, mở rộng khả năng di chuyển nhiều phương thức, nâng cao tính bình đẳng, hỗ trợ tính bền
vững về môi trường, cải thiện sự phát triển kinh tế, và hỗ trợ hiện đại hóa và bảo dưỡng hệ thống giao
thông. Các tiêu chí này kết hợp các mục tiêu của MPO vào kế Hoạch Giao Thông Dài Hạn (Long Range
Transportation Plan), Đích Đến 2040, cũng như ý kiến công chúng và các phương pháp hiệu quả nhất
của các cơ quan khác của khu vực và tiểu bang. Các tiêu chí này được định kỳ cập nhật để phản ánh
những nhu cầu và ưu tiên đang thay đổi của khu vực, với cập nhật mới nhất được duyệt bởi ủy ban MPO
vào tháng 10, 2020.

MPO có 6
chương trình
đầu tư.
Đọc Tờ Rơi về
Các Chương
Trình Đầu Tư để
tìm hiểu thêm!
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Ngân quỹ Mục Tiêu Khu
Vực dùng để chỉ khoảng
110 triệu dollar mà Ủy
Ban phụ trách để chuyển
cho các dự án cụ thể mỗi
năm để bổ sung các dự án
đầu tư vào cơ sở hạ tầng
giao thông của tiểu bang
và địa phương trong khu
vực Boston.

TẠI SAO CÁC TIÊU CHÍ NÀY LẠI QUAN TRỌNG?
Các dự án nhận được điểm dựa trên mức độ chúng đáp ứng từng
tiêu chí. Một dự án đạt càng nhiều điểm, càng có khả năng Ủy Ban
sẽ tài trợ dự án. MPO tài trợ cho các dự án dựa trên Các Chương Trình
Đầu Tư của họ, và các dự án cạnh tranh với các dự án khác trong mỗi
chương trình đầu tư. Vì nhu cầu tài trợ thường lớn hơn số tiền tài trợ
khả dụng hạn chế, nên điểm của một dự án đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp Ủy Ban ưu tiên dự án nào cần tài trợ trong một năm
cụ thể.

CÓ NHỮNG GIỚI HẠN GÌ TRONG VIỆC SỬ DỤNG
CÁC TIÊU CHÍ?

Mặc dù MPO phê duyệt tất cả các dự án nào nhận được tài trợ giao
thông liên bang trong khu vực Boston, nhưng các tiêu chí chỉ áp dụng cho các dự án nào được tài trợ
bằng ngân quỹ Mục Tiêu Khu Vực của MPO. Việc sử dụng các tiêu chí cũng bị giới hạn bởi tính khả dụng
của dữ liệu dự án và thời gian MPO có để xem xét các dự án cần tài trợ trong quy trình TIP hàng năm.
Những giới hạn này là lý do tại sao các tiêu chí chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố mà MPO xem xét khi
chọn các dự án để tài trợ. MPO cũng cân nhắc chi phí và sự sẵn sàng triển khai dự án, và việc phân bổ tài
trợ liên bang trong khắp khu vực. MPO định kỳ cập nhật các tiêu chí MPO để đảm bảo rằng chúng tiếp
tục là một tài nguyên hữu ích trong các quyết định chọn dự án của họ và bắt kịp các nhu cầu đang thay
đổi của khu vực.

NHỮNG ĐIỂM NHẤN VỀ CÁC TIÊU CHÍ MỚI
Phần còn lại của sổ tay này nhấn mạnh những thay đổi chính đối với các tiêu chí đã được ủy ban MPO
duyệt vào tháng 10, 2020. Những thay đổi này được tổ chức theo chủ điểm hoặc phương thức giao
thông. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các tiêu chí cụ thể trong phương pháp TIP.
Quý vị cũng có thể xem Người Quản Lý Chương Trình TIP thảo luận về thông tin tổng qua về TIP trong
video TIP Open House.

Tính điểm
Để giúp cho các tiêu chí trở nên dễ sử dụng và dễ hiểu hơn, MPO đã chuyển sang một thang 100 điểm
cho hệ thống tính điểm, thay đổi từ thang 134 điểm. Việc này cho phép dễ chuyển các giá trị điểm thành
phần trăm—một cách tự nhiên hơn để tất cả mọi người hiểu được điểm số của dự án.
Các tiêu chí TIP mới áp dụng riêng cho từng chương trình đầu tư và tập trung nhiều hơn vào các yếu tố
duy nhất của từng loại dự án thay vì sử dụng cùng một nhóm các tiêu chí cho tất cả các dự án. Mặc dù
vẫn có một mức chồng lấn đáng kể trong các tiêu chí ở các chương trình đầu tư, nhưng những sắc thái
bổ sung ở các tiêu chí nhất định trong một chương trình đầu tư cho phép đánh giá cụ thể hơn về từng
loại dự án.
MPO cũng đã lập ra các tiêu chí mới để tính điểm các dự án trong Chương Trình Hiện Đại Hóa Trung
Chuyển, một ưu tiên mới đối với MPO và một chương trình qua đó ủy ban muốn chi trên 5 triệu dollar
mỗi năm để bảo dưỡng và cập nhật các hệ thống trung chuyển của khu vực.
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Tính Bình Đẳng Trong Giao Thông
MPO nỗ lực đảm bảo rằng các dự án của họ cải thiện kết quả giao thông cho mọi người dân, bất kể xuất
thân của họ, ưu tiên các dự án cải thiện kết quả đó cho các nhóm đối tượng bình đẳng của MPO. Để hỗ
trợ nỗ lực này, các tiêu chí mới kết hợp tính bình đẳng vào mọi lĩnh vực mục tiêu của MPO. Các dự án
hiện nay dần nhận được nhiều điểm hơn dựa trên
• tỉ lệ các nhóm đối tượng bình đẳng trong khu vực dự án (cách dự án trong vòng nửa dặm), và
• các tác động dự kiến của dự án, như được đánh giá ở 5 lĩnh vực mục tiêu kia

ECác nhóm đối tượng
bình đẳng bao gồm
những người có thu nhập
thấp, người da màu,
người nhận là Người Gốc
Tây Ban Nha, người có
trình độ tiếng Anh hạn
chế, người khuyết tật,
người cao tuổi (75 tuổi
trở lên), và thanh thiếu
niên (17 tuổi trở xuống).

Các tiêu chí mới đánh giá tác động của một dự án đối với những
người sống trong khu vực dự án hơn là chỉ dựa vào số người sống
gần dự án. Ví dụ như, nếu một dự án giảm ô nhiễm không khí, nó
nhận được nhiều điểm hơn nếu dự án đó có tỉ lệ những người nằm
trong các nhóm đối tượng bình đẳng trong khu vực dự án cao hơn.
Phương pháp mới này áp dụng một số nhân bình đẳng cho các tiêu
chí mà MPO đã xác định thông qua hoạt động tiếp xúc với công
chúng và phân tích dữ liệu như các nhu cầu giao thông quan trọng
hoặc trong đó tồn tại những bất bình đẳng đối với các nhóm đối
tượng bình đẳng. Số nhân của mỗi dự án dựa vào phần trăm dân số
trong khu vực dự án nằm trong các nhóm đối tượng bình đẳng của
MPO so với mức trung bình toàn khu vực—phần trăm càng cao, số
nhân càng cao.
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Sự an toàn
MPO cố gắng đảm bảo tất cả các phương thức giao thông đều được an toàn. Để đạt được mục tiêu đó,
MPO đã sửa đổi các tiêu chí về Sự An Toàn để
• tăng cường chú trọng vào việc cải thiện sự an toàn trên các loại hình giao thông khác nhau
chẳng hạn như tàu điện ngầm, xe buýt, xe đạp và vỉa hè bằng cách giảm tập trung vào các tiêu
chí chỉ đánh giá sự an toàn đối với xe cộ;
• kết hợp tính điểm đối với các yếu tố mới như các biện pháp ổn định giao thông và nâng cấp tín
hiệu giao thông định hướng an toàn; và
• cân nhắc các vấn đề riêng về an toàn của các dự án trung chuyển và trao điểm cho việc giải
quyết rủi ro hay nguy hiểm đã xác định.
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Tính bền vững
Mục tiêu của MPO về tính bền vững là tạo ra một hệ thống giao thông thân thiện với môi trường. Để
giúp đạt được mục tiêu đó, các tiêu chí mới
• bao gồm xem xét các mức chất gây ô nhiễm không khí có hại hiện hữu trong một khu vực dự án,
trao điểm thưởng cho các dự án nào giảm khí thải nitơ oxit ở các vùng trong khu vực có nồng độ
cao các chất gây ô nhiễm này, vì chúng liên quan chặt chẽ đến vật chất phần tử cực nhỏ và các
hậu quả tiêu cực cho sức khỏe; và
• trao điểm cho các dự án nào giúp tăng khả năng tiếp cận các công viên và không gian mở hoặc
tăng phạm vi bao phủ tán cây
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Tính bền lâu
MPO muốn bảo dưỡng và hiện đại hóa hệ thống giao thông và lên kế
hoạch đảm bảo tính bền lâu của nó. Để hỗ trợ mục tiêu đó, các tiêu chí
mới
• mở rộng danh sách cơ sở vật chất quan trọng mà MPO xem xét
khi trao điểm cho các dự án nào cải thiện khả năng tiếp cận. Danh
sách đầy đủ hiện nay gồm có các bệnh viện, trạm cứu hỏa, đồn
cảnh sát, cơ sở trú ẩn khẩn cấp, trường học, trung tâm cộng đồng,
và các cơ sở chăm sóc dài hạn, công nhận tầm quan trọng của tất
cả các tổ chức này đối với sức khỏe của cộng đồng;
• khuyến khích triển khai các khuyến cáo về tính lâu bền từ
Các Chương Trình Khắc Phục Nhược Điểm Đô Thị (Municipal
Vulnerability Programs);
• khích lệ các giải pháp dựa vào thiên nhiên để quản lý nước mưa
chẳng hạn như vườn sử dụng nước mưa, hào trồng cây, vùng
trung gian trồng cây, hoặc bể nước mưa tự nhiên hóa;
• thưởng cho các dự án nào xem xét các dự đoán tương lai khác
nhau về mực nước biển dâng cao hoặc lũ lụt trong thiết kế; và
• khuyến khích sự điều phối khu vực trong quy hoạch tính lâu bền.

6

Tính lâu bền trong
quy hoạch giao
thông dùng để chỉ
việc xây dựng và bảo
dưỡng cơ sở hạ tầng
giao thông để đáp
ứng các tác động
tiêu cực ngày càng
tăng của biến đổi khí
hậu. Các sự kiện thời
tiết cực đoan, mực
nước biển dân cao,
và sóng nhiệt có thể
gây thiệt hại và làm
ảnh hưởng đến hệ
thống giao thông.
Giao thông lâu bền
kết hợp các chiến
lược bảo vệ hệ thống
chống lại tác động
của khí hậu.

Trung chuyển
MPO muốn cải thiện tính lâu bền của hệ thống trung chuyển và biến hệ thống trung chuyển thành một
lựa chọn giao thông khả thi cho nhiều người hơn trong khu vực. Để hỗ trợ các mục tiêu đó, các tiêu chí
mới
• trao điểm cho các dự án nào thực hiện cải thiện trạm xe buýt hoặc trạm trung chuyển (bao gồm
tính dễ tiếp cận theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật) và mở rộng hệ thống trung chuyển;
• ưu tiên giảm tắc nghẽn trên các con đường phục vụ nhiều người hơn, thay vì phục vụ nhiều xe
hơn, để tập trung nguồn lực vào các hành lang phục vụ nhiều người hơn trên hệ thống trung
chuyển; và
• tăng cường tập trung vào việc lập ra các tuyến kết nối dành cho xe đạp và người đi bộ với hệ
thống trung chuyển.
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Mạng Lưới Xe Đạp và Người Đi Bộ
MPO muốn tăng cường các lựa chọn giao thông ở khắp các phương thức, với sự chú trọng cụ thể vào
việc mở rộng hệ thống giao thông chủ động trong khu vực. Để đạt được mục tiêu đó, các tiêu chí mới
• tăng cường chú trọng vào việc mở rộng hoặc khép lại khoảng thiếu hụt trong mạng lưới xe đạp
hoặc người đi bộ;
• nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập ra các tuyến kết nối mới dành cho xe đạp và người đi bộ
với các điểm đến quan trọng như các trạm trung chuyển, các trường học, cửa hàng, nhà hàng, và
công viên; và
• kết hợp tính điểm đối với các tiện nghi mới dành cho xe đạp, bao gồm bổ sung chỗ đậu xe đạp
hoặc thực hiện các biện pháp đáp ứng dành cho các trạm chia sẻ xe đạp.
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Cơ Hội và Hỗ Trợ Kinh Tế
MPO nỗ lực đảm bảo rằng mạng lưới giao thông của khu vực cung cấp một nền tảng vững chắc cho sức
sống kinh tế. Để hỗ trợ mục tiêu đó, các tiêu chí mới
• khuyến khích các dự án nào thực hiện các biện pháp đáp ứng cho hoạt động giao hàng và đón
và trả khách, chẳng hạn như không gian lề đường dành riêng cho các khu vực bốc dỡ;
• ưu tiên các dự án nào tăng cường khả năng tiếp cận cơ hội nhà ở vừa túi tiền;
• tăng cường chú trọng vào các dự án nào hỗ trợ khả năng tiếp cận các khu vực có mật độ việc
làm và cư dân cao hiện hữu;
• ghi nhận các dự án nào nhận được ý kiến phản hồi sớm của công chúng về thiết kế, bao gồm các
dự án thể hiện một quy trình tiếp xúc cộng đồng hiệu quả hoặc đã được kiểm nghiệm thông qua
một chương trình thí điểm; và
• trao thêm điểm cho các dự án nào cải thiện khả năng di chuyển của xe tải trên các tuyến dành
riêng cho xe tải hơn là các con đường khác
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ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Tìm hiểu thêm về MPO Khu Vực Boston bằng cách truy cập trang web Những Câu Hỏi Thường Gặp của
chúng tôi.
Theo dõi các hoạt động của MPO bằng cách đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi. Trong phần ưu tiên
email, chọn các loại thông báo cần nhận từ các lựa chọn sau đây: Thông báo của MPO, thông báo nhắc
họp MPO, bản tin TransReport, thông báo về Bình Đẳng Trong Giao Thông, và thông báo của Hội Đồng Cố
Vấn Giao Thông Khu Vực.
Theo dõi chúng tôi trên Facebook, Twitter, Instagram, và LinkedIn, và đăng ký kênh YouTube của chúng tôi.

Matt Genova
Quản Lý Chương Trình Cải Thiện Giao Thông
mgenova@ctps.org
857.702.3702

Kate White
Điều Phối Viên Tiếp Xúc Công Chúng
kwhite@ctps.org
857.702.3658

WELCOME. BEM VINDA. BIENVENIDO. AKEYI. 欢迎. 歡迎.
Chúng tôi mời quý vị tham gia quy trình quy hoạch giao thông của chúng tôi, bất kể chủng tộc, màu da,
nguồn gốc quốc gia (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế), tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, tổ tiên, sắc tộc,
khuyết tật, độ tuổi, giới tính, thiên hướng tình dục, xác định hoặc biểu thị giới tính, tư cách cựu chiến binh,
hoặc xuất thân của quý vị là gì. Đọc toàn bộ thông báo của chúng tôi về các quyền và sự bảo vệ tại www.
bostonmpo.org/mpo_non_discrimination.
Để yêu cầu các biện pháp đáp ứng đặc biệt, hoặc nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác,
hãy liên lạc MPO theo số 857.702.3700 (thoại), 617.570.9193 (TTY) hoặc civilrights@ctps.org (vui lòng chờ 14
ngày).

Español (Spanish) - Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO
al 857.702.3700.

简体中文 (Simplified Chinese) - 如果需要使用其它语言了解信息，请联系波士顿大都会规划组织
(Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员，电话 857.702.3700.

繁體中文 (Traditional Chinese) - 如果需要使用其他語言瞭解資訊，請聯繫波士顿大都會規劃組織
（Boston Region MPO）《民權法案》第六章專員，電話 857.702.3700.

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) - Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri
kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

Português (Portuguese) - Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o
MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

Tiếng Việt (Vietnamese) - Nếu quý vị cần thông tin này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc Boston
Region MPO theo số 857.702.3700.
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