Kế Hoạch Lấy Người Dân Làm
Trung Tâm Vì Một Thành Phố
Các-Bon Thấp
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TÓM TẮT TỔNG QUAN

Kế hoạch Lót đường
cho Thế hệ Tiếp theo
của Chúng ta
San José có sự kế thừa mạnh mẽ trong
việc hoạch định tương lai cho người
dân và con cháu chúng ta. Trở lại Kế
hoạch Tổng thể Envision San José 2040
(Kế hoạch Tổng thể) tại lễ khai mạc của
Thành phố 40 năm trước đây, San José
đã phát triển phù hợp với bằng chứng
sẵn có tốt nhất và các ưu tiên của cư
dân trong thời gian đó. Điều đó đã giúp
tạo nên Thành phố mà chúng ta đang
sống, làm việc và vui chơi.
Một thập kỉ trước, chúng ta đã có
bước đột phá đầu tiên trong việc giải
quyết các vấn đề về phát triển đô thị bền
vững thông qua Tầm nhìn Xanh chương
trình San José Green Vision. Qua đó,
chúng ta đã vạch ra các vấn đề cần tập
trung vào với tư cách là một Thành phố.
Các vấn đề này bao gồm sử dụng nhiên
liệu thay thế cho các phương tiện giao
thông công cộng, giúp người dân tiết
kiệm năng lượng và phát triển việc làm
liên quan đến công nghệ sạch. Green
Vision đã đặt nền tảng quan trọng cho
những bước tiến tiếp theo.
Climate-Smart San José (San José
Ứng phó Thông minh với Biến đổi Khí
hậu) (Kế hoạch) tiếp tục và phát triển
tầm nhìn đó, đồng thời đưa San José
lên tầm cao mới về phát triển đô thị
bền vững. Kế hoạch này giải quyết việc
mọi khía cạnh của Thành phố chúng
ta - từ các tòa nhà, tình hình giao
thông, đến cách chúng ta phát triển
lực lượng lao động - cần phải chuyển
đổi như thế nào để giảm thiểu tác
động của chúng ta đến khí hậu.
Việc chuyển đổi Thành phố của
chúng ta đòi hỏi sự tham gia của
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nhiều bên liên quan: các sở ban
ngành thành phố, các cơ quan liên
quan, khu vực tư nhân, và cơ bản
cuối cùng là người dân và các nhóm
cộng đồng. Vì vậy, Kế hoạch là sự tái
cơ cấu cơ bản chương trình Good Life
2.0 (Cuộc sống Tươi đẹp 2.0) - chương
trình tạo ra sức nặng bằng cách kết
nối những lợi ích của việc phát triển
bền vững chất lượng cuộc sống. Bằng
cách giải quyết các lợi ích thông qua
các chính sách ưu tiên cho người dân
về nhà ở giá cả phải chăng, thời gian
dành cho người thân và không gian
mở dễ chịu cho người dân cùng gia
đình tận hưởng ở San Jose, Kế hoạch
tạo ra hứng thú về các vấn đề thực sự
hiện diện có ý nghĩa quan trọng đối
với cộng đồng của chúng ta.
Kế hoạch cũng thừa nhận rằng khi
Mỹ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris,
nhiều thành phố - bao gồm thành
phố của chúng ta - vẫn cam kết thực
hiện và tiếp tục ủng hộ Hiệp định
thay vì hành động của Liên bang. San
José thực hiện vai trò một của mình
cách nghiêm túc và ngoài cam kết,
kế hoạch của chúng ta sử dụng dữ
liệu tốt nhất sẵn có để vạch ra chiến
lược trong toàn bộ nền kinh tế nhằm
đạt được mục tiêu giảm nồng độ
cac-bon của Hiệp định. Chúng tôi đã
nghiền ngẫm những con số để hiểu
rằng những thay đổi ở một số khu vực
sẽ có ảnh hưởng đến những khu vực
khác, bao gồm mở rộng quy mô năng
lượng tái tạo, điện khí hóa và chia sẻ
đội xe, đầu tư vào cơ sở hạ tầng công
cộng và vai trò của việc làm tại chỗ

trong việc góp phần vàophát triển
thành phố bền vững.
Kế hoạch tập trung vào ba bước
chuyển lớn và chín chiến lược chính:
•• Một Thành phố bền vững và
thông minh với khí hậu
•• Chuyển sang tương lai năng
lượng tái tạo
•• Làm chủ khí hậu California
•• Một thành phố sôi động với sự
tăng trưởng liên kết và tập trung
•• Tăng mật độ Thành phố để phù
hợp với các vùng lân cận trong
tương lai
•• Xây dựng nhà ở tiết kiệm năng
lượng với giá cả phải chăng cho
các gia đình
•• Tạo ra các lựa chọn giao thông
sạch và được cá nhân hóa
•• Xây dựng cơ sở hạ tầng giao
thông công cộng tích hợp, dễ
tiếp cận
•• Một thành phố có cơ hội toàn
diện về kinh tế
•• Tạo công ăn việc làm tại chỗ
trong Thành phố nhằm giảm
quãng đường đi lại (VMT)
•• Cải thiện quỹ tòa nhà thương
mại
•• Đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa
tiêu dùng nhanh chóng và hiệu
quả

Climate Smart San José

Sẵn sàng
thực hiện

Tập trung vào
người dân

Thông tin dựa
trên dữ liệu

Toàn diện

Kế hoạch Dựa trên Good Life 2.0
Kế hoạch sẽ được xây dựng nhằm thực hiện khát vọng
và mong muốn của cộng đồng. Điều này được gói gọn
trong Good Life 2.0, một phương pháp tiếp cận toàn diện
và hướng tới lợi ích nhằm khuyến khích người dân tham
gia vào các vấn đề về khí hậu.
Thông qua những bước chuyển và
chiến lược này, chúng ta sẽ chuyển
đổi thành một Thành phố Thông
minh với Khí hậu giảm được đáng kể
nồng độ các-bon và đáp ứng được
các yêu cầu của luật biến đổi khí hậu
California - đồng thời tăng dân số
thêm 40%.
Kế hoạch đòi hỏi khai thác các
nguồn lực của khu vực tư nhân và
người dân bằng cách kêu gọi đầu tư
vào The Good Life 2.0 và tạo ra hiệu
quả kinh tế mà nhiều biện pháp
Thông minh với Khí hậu mang lại.

Điều này đòi hỏi phải thay đổi đáng kể
phương pháp quy hoạch của thành
phố; chuyển đổi từ tập trung vào Hội
đồng Thành phố sang lấy người dân
làm trọng tâm. Điều này có nghĩa
là sử dụng kinh tế học hành vi và lối
sống của người dân để khuyến khích
áp dụng các công nghệ và thực hành
thông minh với khí hậu.
Quy mô chuyển đổi sẽ rất lớn và
có thể yêu cầu tiêu tốn 2,6% Tổng sản
phẩm nội bộ (GDP) của thành phố mỗi
năm cho đến năm 2050. Tuy nhiên,
kèm theo hành động ứng phó với

khí hậu sẽ là những lợi ích kinh tế từ
việc độc lập về năng lượng, tránh sử
dụng nhiên liệu hóa thạch và nâng
cao hiệu quả, giúp chúng ta tiết
kiệm được 2,4% GDP.
Kết quả là một Thành phố phát
triển bền vững và thông minh với
khí hậu, sôi động và được kết nối, và
toàn diện về mặt kinh tế.
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Chín Chiến lược của

SAN JOSE

1.2

Thông minh với
Khíhậu

2.1

3.2

3.3

2.4

2.3

3.1

1.1
1.1
Chuyển sang tương lai
năng lượng tái tạo cung
cấp điện sạch cho toàn
thành phố

1.2
Làm chủ khí hậu California
có nghĩa là tạo cảnh quan
đô thị, trong nhà và nơi
công cộng, không chỉ sử
dụng ít nước mà còn thú vị
và hấp dẫn
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2.1
Tăng mật độ thành phố ở
các khu vực tăng trưởng tập
trung giúp tăng cường đi bộ
và đạp xe và cũng khiến các
vùng lân cận sôi động, khác
biệt và thú vị hơn

2.2
Xây dựng nhà ở tiết
kiệm năng lượng và có
đầy đủ điện nước với giá
cả phải chăng cho các
gia đình và sống tiện
nghi hơn

2.2

2.3
Công nghệ mới cho phép
có nhiều lựa chọn phương
tiện giao thông sạch, chạy
bằng điện và được cá nhân
hoá để thuận tiện cho việc
di chuyển giữa hai điểm
trong Thành phố

2.4
Xây dựng cơ sở hạ tầng
giao thông công cộng, tích
hợp, dễ tiếp cận và chủ
động giúp giảm sự phụ
thuộc vào xe để di chuyển
trong Thành phố

3.1
Tạo công ăn việc làm tại chỗ
trong Thành phố giúp cư
dân của thành phố có thể
làm việc gần nơi họ sống,
tiết kiệm thời gian, tiền bạc
và nhiên liệu dùng cho việc
đi lại

3.2
Xây dựng các tòa nhà thương
mại hiệu suất cao và gần
với điểm trung chuyển giúp
giảm việc sử dụng nước và
năng lượng

3.3
Vận chuyển hàng hóa
tiêu dùng xuyên Thành
phố hiệu quả hơn với
công nghệ mới và các
biện pháp thực hành
quản lý đội xe

Khung Hành động: Chín Chiến lược trong Ba Bước chuyển Lớn
Trụ cột 1
CÁC TRỤ CỘT
cư dân mong
muốn

Trụ cột 2

Một Thành Phố
Bền Vững & Thông
Minh với Khí Hậu

Thành phố Sôi động với
Tăng trưởng Kết nối & Tập
trung

2.1

2.3

3.1

3.3

Chuyển sang
tương lai năng
lượng tái tạo

Tăng mật độ thành
phố để phù hợp với
các vùng lân cận
trong tương lai

Tạo ra các lựa chọn
giao thông sạch,
được cá nhân hóa

Tạo công ăn việc
làm tại chỗ trong
thành phố nhằm
giảm quãng
đường đi lại

Đẩy mạnh vận
chuyển hàng hóa
tiêu dùng nhanh
chóng và hiệu quả

1.2

2.2

2.4

3.2

Làm chủ khí hậu
California

Xây dựng nhà ở tiết
kiệm năng lượng
với giá cả phải
chăng cho các gia
đình các gia đình

Xây dựng cơ sở hạ
tầng giao thông
công cộng tích
hợp, dễ
tiếp cận

Cải thiện quỹ tòa
nhà thương mại
của chúng ta

Các yếu tố hỗ
trợ công nghệ

Các yếu tố hỗ
trợ tài chính

Doanh nghiệp
và ngành công
nghiệp

Các nhà phát
triển và chủ sở
hữu bất động sản

Gia đình và
cộng đồng

VAI TRÒ KHỞI XƯỚNG CỦA

KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG của
Thành phố

KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG của
Thành phố

Một Thành phố có Cơ hội
Toàn diện về Kinh tế

1.1

Khí hậu và nước
CHIẾN LƯỢC

SÁCH GIẢI TRÍ
được thiết kế
riêng dành cho
các đối tượng
chính và các bên
liên quan

Trụ cột 3

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
VÀ ĐIỆN KHÍ HÓA

ĐÁP ỨNG MỤC
TIÊU TỶ LỆ SỐ VIỆC
LÀM TRÊN SỐ CƯ
DÂN CÓ VIỆC LÀM

Các tổ chức
công dân của
chúng ta

Các cơ quan
trong khu vực

TÒA THỊ CHÍNH THÀNH PHỐ SAN JOSE

LÀM VIỆC VỚI MỤC
TIÊU TĂNG
TRƯỞNG TẬP
TRUNG

GIẢM QUÃNG
ĐƯỜNG ĐI LẠI
TRÊN ĐẦU NGƯỜI
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GIẢM SỬ DỤNG
NƯỚC TRÊN ĐẦU
NGƯỜI
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TÓM TẮT TỔNG QUAN

Climate Smart San José Xây
dựng Con đường Lấy Người dân
Làm Trung tâm, Phù hợp với
Hiệp định Paris
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Chuyển sang tương
lai năng lượng tái
tạo
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SỰ PHÁT THẢI TRÊN TOÀN THÀNH PHỐ

Hàng triệu lượng khí carbon dioxide tương đương mỗi năm (MtC02=2e/năm)

Đáp ứng các Yêu cầu của Hiệp định Paris

California AB32 (EO-S-3-05 và EO-b-30-15)

Con đường 2°C theo các yêu cầu Paris

2.1

Tăng mật độ thành phố
để phù hợp với các vùng
lân cận trong tương lai

2.3

Tạo ra các lựa chọn
giao thông sạch, được
cá nhân hóa

3.1

Tạo công ăn việc làm
tại chỗ trong thành
phố nhằm giảm VMT

2.2

Xây dựng nhà ở tiết
kiệm năng lượng với
giá cả phải chăng
cho các gia đình

2.4

Cung cấp cơ sở hạ
tầng giao thông công
cộng chất lượng cao,
dễ tiếp cận

3.2

Cải thiện quỹ tòa nhà
thương mại

3.3

Đẩy mạnh vận chuyển
hàng hóa tiêu dùng
nhanh chóng và hiệu
quả

Để khiến cho người dân San Jose hành động đòi hỏi phải suy nghĩ về phương thức tương tác trong Thành phố thông qua các mạng lưới
khác nhau, và đó cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia bằng cách giúp chúng tôi khai mở sức mạnh của người dân.

Xây dựng Bản thuyết minh Chương
trình San José Good Life 2.0

Lập trình Mạng lưới Cộng
đồng

1

6

2

7

11

5
3

8

10

4

1

2

9

3

4

5

6

KẾT NỐI

GIẢI TRÍ

MUA SẮM

TÀI CHÍNH

BẤT ĐỘNG SẢN

NHÀ Ở

#TGLSanJosé, giao
thông hành
chính/thời tiết
thông minh

Tại chỗ

Xếp hạng TGL, các
tính năng hàng tuần

Tài chính TGL

Hướng dẫn mua nhà
thông minh và đánh
giá xếp hạng

Fixer-Upper Phiên
bản San José
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NƠI LÀM VIỆC

CỘNG ĐỒNG

TÍNH DI ĐỘNG

NGHI THỨC

CẢI TẠO

Cập nhật TGL San
José, đi xe theo
nhóm, cập nhật tại
văn phòng

Đi cùng

Đặc điểm của nhân
viên Thành phố, mặc
gì khi đi làm, demo ô
tô điện, đi bộ vì cộng
đồng lành mạnh, các
blog dành cho người
đi làm

Cà phê cho người đi
làm, khuyến mãi đi
chung cho ba đến
bốn người

Các chương trình
quảng bá cảnh quan
thông minh
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