
Dự án thu phí cầu đường trên xa lộ I-205

Tăng doanh thu và quản lý tắc nghẽn giao thông

Chúng ta có vấn đề tắc nghẽn giao thông ngày càng tăng về xa lộ I-205
Khi rủi ro của dịch bệnh COVID-19 được giảm, sự tắc 
nghẽn giao thông dự kiến sẽ xảy ra trở lại. Lưu lượng 
xe di chuyển qua lại và lưu thông qua các khu vực 
vùng Portland sẽ làm cho cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta càng ngày càng khó khăn hơn và hao tốn 
thời gian và tiền bạc của chúng ta. Thực tế, việc tắc 
nghẽn giao thông được ước tính để chi phí khu vực 
của chúng ta mất khoảng 2.000.000 USD mỗi ngày. 

Cùng tìm ra giải pháp 
Năm 2017, Nhà lập pháp Oregon thông qua Dự luật 
2017, được gọi là “ Duy Trì Sự Di Chuyển Oregon.” Dự 
luật này cam kết hàng trăm triệu đô la trong các dự án 
với mục đích chính là làm giảm vấn đề tắc nghẽn giao 
thông của chúng ta cũng như cải thiện hệ thống giao 
thông trong khu vực và toàn tiểu bang. Dự luật cũng 
hướng dẫn Ủy ban Giao Thông Vận Tải Oregon học hỏi 
và thực hiện việc áp dụng thu phí cầu đường trên xa lộ 
I-5 và xa lộ I-205 trong khu vực Portland để giúp quản 
lý tắc nghẽn giao thông. Một phân tích tính khả thi của 
năm 2018, trong đó bao gồm cả phân tích kỹ thuật và ý 
kiến đóng góp của người dân Thành phố, xác định rằng 
thu phí cầu đường có thể giúp tăng doanh thu và quản 
lý tắc nghẽn trên xa lộ I-5 và xa lộ I-205.

Lắng nghe tiếng nói của cộng đồng 
Thông tin phản hồi từ cộng đồng vào năm 2018 đã 
gần như được tán thành dựa theo nhân khẩu học: có 
vấn đề về tắc nghẽn giao thông, và vấn đề này có tác 
động tiêu cực về chất lượng cuộc sống, và nó sẽ được 
coi là càng ngày càng tệ hơn. 

Các cuộc thảo luận công khai cho thấy ba chủ đề phù 
hợp với việc thu phí cầu đường: tránh ảnh hưởng tiêu 
cực đến cộng đồng có thu nhập thấp; cải tiến lưu lượng 
giao thông và lựa chọn di chuyển giao thông khác, và 
giải quyết các tiềm năng của việc chuyển hướng lưu 
lượng bổ sung đến các đường phố địa phương.

Xin hãy đóng góp ý kiến của Quý vị!
Thời gian thu thập ý kiến công khai là 45-ngày, bắt 
đầu từ ngày 3 tháng tám đến ngày 16 tháng chín 
năm 2020. Trong suốt thời gian này, chúng tôi sẽ 
tổ chức các hoạt động mà qua đó Quý vị có thể đặt 
câu hỏi, đóng góp ý kiến phản hồi và tìm hiểu về dự 
án, bao gồm:

•  Những phương án thay thế dựa theo 
nghiên cứu.

•  Hệ thống thu phí cầu đường hiện đại như 
thế nào 

•  Phương pháp tiếp cận một cách công bằng 
của chương trình 

Xin mời Quý vị tham gia:

• Xem và nhận xét:  
oregonevents.org/openhouse/i205toll

• Tham gia hội thảo trên web: 12 tháng 8, 
18 hoặc 20 tháng 8 

• Tham khảo OregonTolling.org để tìm 
hiểu thêm.

Hình ảnh: tắc nghẽn xa lộ I-205 trong quận Clackamas.
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Việc thu phí có thể trợ giúp quản lý 
tắc nghẽn như thế nào? 
Bằng cách thu phí cao hơn khi nhiều người muốn di 
chuyển giao thông trên cùng tuyến đường xa lộ, khi 
đó một người tham gia giao thông sẽ điều chỉnh tuyến 
đường di chuyển của họ và lưu lượng giao thông trên 
tuyến đường xa lộ chỉ dành cho người thật sự cần. Ngay 
cả một sự thay đổi nhỏ trong số lượng người tham gia 
giao thông cũng sẽ giúp rất nhiều về lưu lượng giao 
thông hiệu quả hơn. 

Người tham gia giao thông sẽ không cần phải dừng lại 
để trả phí. Một Transponder: một nhãn dán nhỏ đặt 
trên kính chắn gió, miếng nhãn đó sẽ được kết nối với 
hệ thống tài khoản trả trước của Quý vị. Nếu xe của Quý 
vị nào không có Transponder, Bảng số xe sẽ được chụp 
hình và và chủ sỡ hữu xe sẽ nhận được hoá đơn sau này. 
Điều này giúp lưu lượng giao thông không bị ùn tắc.

Thu phí xa lộ I-205 
Chúng tôi đang nghiên cứu lựa chọn với một số tỷ lệ thu 
phí khác nhau trên tất cả các làn xe của xa lộ I-205 hoặc 
gần cầu Abernethy giữa đường Stafford và OR 213. Cả 
hai loại phí có thể tăng doanh thu cho kế hoạch nâng 
cấp địa chấn và cải tiến giao thông vận tải cũng như 
quản lý tắc nghẽn.

Chúng tôi đang tiến hành quá trình xem xét các yêu cầu 
của Liên bang về môi trường cho dự án thu phí xa lộ 
I-205, để kiểm tra phương án khác nhau nhằm xác định 
giải quyết những vấn đề, nhu cầu và mục tiêu cụ thể. 

Địa điểm cụ thể và hình thức của các thu phí cầu đường 
hiện đang được nghiên cứu.

Chúng tôi đã thử nghiệm nhiều khái niệm về cách quản 
lý thu phí trên xa lộ I-205. Sau đó chúng tôi đã chọn ra 
năm phương án đầu tiên và đánh giá thang điểm từng 
phương án bằng cách sử dụng tiêu chí sàng lọc. Trong 
đó phương án số 3 và phương án số 4 được được đề 
cập để tiếp tục nghiên cứu thêm, cùng với phương án 
“không thu phí”

Trong khi cả hai phương án sẽ dẫn đến một số xe cộ 
tránh thu phí cầu đường và chuyển qua giao thông 
trong những con đường địa phương, thì những hiệu ứng 
dự kiến này sẽ được phân phối dọc theo xa lộ I-205 đồng 
đều hơn, vì vậy sẽ không có khu vực nào bị ảnh hưởng 
lớn đến giao thông. Đồng thời cả hai phương án này có 
thể được cân nhắc để quản lý sự tắc nghẽn giao thông 
trong những  khu vực khác và sẽ cung cấp mức thu phí 
thấp hơn dành cho người dân địa phương sử dụng giao 
thông so với những phương án khác.

Để đặt công bằng lên hàng đầu 
Chúng tôi đang cộng tác với các đối tác cộng đồng để 
phát triển các giải pháp công bằng cho các cộng đồng 
được quan tâm trước đó và hiện tại và cộng đồng chưa 
được quan tâm bằng cách:

• Triệu tập một nhóm người lãnh đạo công bằng để 
tư vấn cho nhóm dự án này 

• Soạn thảo một khuôn mẫu công bằng để hướng 
dẫn các quyết định và tham gia của dự án

• Hợp tác với những người đại diện cộng đồng để 
tiếp cận và lắng nghe ý kiến từ các cộng đồng chưa 
được quan tâm và các cộng đồng được biết đến

• Triệu tập một ủy ban tư vấn lưu động và công bằng

Hình ảnh: ví dụ của một Transponder mà người 
tham gia giao thông sử dụng trong hệ thống thu phí 
hiện đại của tiểu bang Washington.

Hình ảnh: tắc nghẽn giao thông trên xa lộ I-205 
tại quận Clackamas.
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Các phương án ban đầu

Đó là gì…?

Nhu cầu Giao Thông  
Những người nào tham gia giao 
thông muốn tham gia vào các 
hoạt động, sẽ đưa ra các phương 
án giao thông có sẵn (bao gồm 
cân nhắc về thời gian giao thông, 
độ tin cậy, chi phí và truy cập.)

Sự chuyển hướng giao thông  
Sự thay đổi giao thông sẽ đem 
lại sự giảm thiểu lưu lượng giao 
thông trên xa lộ I-205, bao gồm 
cả chuyển hướng giao thông 
trong đường phố địa phương, 
thay đổi việc chuyển tiếp, đi 
chung xe hoặc thay đổi thời gian 
đi lại trong ngày

Một cổng thu phí 
Một cấu trúc trên đường với các 
thiết bị để chụp ảnh của bảng 
số xe  hoặc dữ liệu hiện trường 
của bộ máy tiếp sóng với các hệ 
thống thu phí.

Giải pháp
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Chúng ta đang ở đâu hiện tại?

Phân tích 
tính khả thi

Thiết lập hệ 
thống tỷ lệ thu 

phí cầu đường

Bắt đầu 
thu phí 

cầu đường

2018  2022 2023

Chúng ta đang ở đây

Triển khai quá trình thu thập ý kiến công khai

Đánh giá và phân tích môi 
trường 

2020 

Quyết định 
về phương 
án được ưa 

chuộng
2021

Hãy cùng nhau thực hiện 

Có thể gửi câu hỏi và bình luận bất cứ lúc nào cho 
nhóm dự án tại: 

Web: www.OregonTolling.org 

Thư điện tử: oregontolling@odot.state.or.us 

Điện thoại: 503-837-3536

Hình ảnh: Các thành viên cộng đồng tham gia vào cuộc 
họp về Giá Trị Phân Tích Tính Khả Thi vào năm 2018.

Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128.  

Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, 
пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128.

如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯，請致電：503-731-4128。

如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电：503-731-4128。

Sự thuận tiện dành cho đạo luật người Mỹ Khuyết tật hoặc các quyền dân sự tiêu đề VI, Dịch vụ thông 
dịch/dịch thuật, hoặc muốn biết thêm thông tin xin gọi 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 hoặc dịch vụ 
chuyển tiếp Oregon 7-1-1. 

Các thông tin trong tài liệu này, và những ý kiến thu thập công khai cũng như thu nhận thông qua tổ chức 
trực thuộc, sẽ có thể được thông qua hoặc kết hợp bằng cách tham khảo vào một quá trình xem xét lại 
môi trường trong tương lai nhằm để đáp ứng các yêu cầu của đạo luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia.

Mùa hè năm 2020




