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Giới thiệu 
San Diego sở hữu vị trí và cơ sở vật chất tổng quan phù hợp để trở thành một thành phố trọng 
điểm và có lẽ là một thành phố tuyệt vời. Cư dân của thành phố nhận thức được các nhu cầu của 
thành phố và quyết tâm đáp ứng  các nhu cầu đó. 

– John Nolen, 1908 
 

Nhà Quy hoạch Thành phố John Nolen đã viết những lời tựa này trong tuyên bố tầm nhìn 
tổng quan đầu tiên của thế kỷ 20 của San Diego. Ông đã nghiên cứu thành phố trẻ với dân số 
chưa tới 40.000 người này và mường tượng ra tương lai của nó. 

 
Dựa trên những điều Nolen đánh giá về “sự hấp dẫn dài lâu, vượt trội hơn các cộng đồng 
khác” của San Diego, ông đã hình dung ra sự phát triển của một trung tâm thị chính gồm có 
các tòa nhà công cộng tại trung tâm thành phố, nhiều không gian đô thị mở, công viên và sân 
chơi hơn, cũng như một khu vực bờ vịnh với nơi đi dạo và các tiện nghi công cộng. Ông kêu 
gọi cư dân San Dieo xây dựng một thành phố tận dụng được nhiều tài nguyên thiên nhiên và 
khí hậu tuyệt vời, đáng ghen tị của nó. Các mục tiêu của Nolen vẫn phù hợp với bối cảnh hiện 
nay và các mục tiêu này đóng vai trò tư vấn cho các quyết định quy hoạch đã làm nên diện 
mạo của San Diego trong suốt thế kỷ qua. 

 
Kể từ khi Kế hoạch Nolen được đưa vào hoạt động, San Diego đã phát triển từ một thị trấn biên 
giới nhỏ thành một trung tâm đô thị thịnh vượng với gần 1,3 triệu người, hoàn thiện với nhiều 
khu vực dân cư đa dạng vào khác biệt. Sự phát triển và tiến hóa của Thành phố đóng vai trò chất 
xúc tác cho sự phát triển của nhiều tài liệu tầm nhìn quy hoạch và các tài liệu kế hoạch. Trong suốt 
các năm qua, tất cả các kế hoạch này đều phần nào chia sẻ một tầm nhìn chung. Các kế hoạch này 
đều tìm cách bảo tồn các khu vực độc đáo, việc làm tốt và nhà ở cho các cư dân San Diego, bảo vệ 
và cải thiện môi trường, phát triển một nền kinh tế đa dạng, một hệ thống giao thông công cộng 
hữu ích, các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng được bảo trì tốt cũng như quản lý cẩn thận sự phát 
triển và tăng trưởng của Thành phố. 

 
Lịch sử Quy hoạch của Thành phố San Diego 

Trong thập niên 1960, Thành phố tham gia vào một quy trình quy hoạch toàn diện để chuẩn bị 
cho Nguyên tắc Chỉ đạo Quy trình và Kế hoạch Tổng thể đầu tiên, và trong năm 1967, Hội đồng 
Thành phố đã chấp nhận và cử tri đã thông qua tài liệu này như là Kế hoạch Tổng thể đầu tiên cho 
Thành phố San Diego. Trong năm 1974, các cố vấn về quy hoạch Kevin Lynch và Donalt 
Appleyard, nhận tài trợ từ khoản trợ cấp của gia đình Marston nổi tiếng của San Diego, đã cho ra 
đời Temporary Paradise? (Thiên đường Tạm thời?). Nghiên cứu đột phá này tập trung vào nền 
tảng tự nhiên của Thành phố và khu vực; nó đề xuất rằng sự tăng trưởng mới phải phù hợp với 
bối cảnh khu vực để bảo tồn các tài nguyên tự nhiên quý giá của nó cũng như chất lượng cuộc 
sống cao của San Diego. Temporary Paradise? có tầm ảnh hưởng chính tới các cập nhật toàn diện 
sau đó của Nguyên tắc Chỉ đạo Quy trình và Kế hoạch Tổng thể được áp dụng vào năm 1979. 
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Thành phố đã trải qua cả thời kỳ tăng trưởng đáng kể cũng như suy thoái nghiêm trọng trong 
hai thập niên sau đó. Sự phát triển dân cư đạt tới phạm vi quyền hạn của Thành phố, phạm 
vi này cũng được mở rộng trong giai đoạn này. Nền tảng kinh tế của Thành phố tiến triển từ 
ngành du lịch và quốc phòng tới các ngành nghiên cứu công nghệ cao và sản xuất cũng như 
thương mại quốc tế. Các cư dân của San Diego đối ứng với sự phát triển và thay đổi bằng việc 
tham gia vào nhiều nỗ lực xây dựng tầm nhìn. Họ đã viết ra một số tài liệu, sáng kiến đưa vào 
lá phiếu cử tri và các chương trình bao gồm: Kế hoạch Hành động Dạng thức Đô thị, Kế hoạch 
Quản lý Tăng trưởng Khu vực, Sáng kiến Các Khu vực Đáng sống, Tiến tới Thiên đường Cố 
định, Báo cáo Ủy ban Phục hưng và nhiều hoạt động khác. 

 
Dựa vào các nguyên tắc quy hoạch và các giá trị chung trong tất cả các tài liệu này, Hội đồng 
Thành phố đã áp dụng Yếu tố Khuôn khổ Chiến lược trong năm 2002 để hướng dẫn toàn bộ 
Nguyên tắc Chỉ đạo Quy trình và Kế hoạch Tổng thể 1979. 

 
Một Kế hoạch Tổng thể Mới 

Kế hoạch Tổng thể này cung cấp hướng dẫn về chính sách để cân bằng các nhu cầu của một 
thành phố đang phát triển trong khi tăng cường chất lượng cuộc sống của các cư dân San 
Diego hiện tại và trong tương lai. Kế hoạch cung cấp một chiến lược, có tên là Thành phố của 
các Ngôi làng, về cách Thành phố có thể tăng cường các cộng đồng và khu vực của mình theo 
đà tăng trưởng qua thời gian. Kế hoạch giới thiệu mười yếu tố trong đó nhìn chung cung cấp 
một kế hoạch chi tiết toàn diện cho sự tăng trưởng của Thành phố San Diego trong vòng hơn 
hai mươi năm tiếp theo. 

 
Mặc dù Kế hoạch Tổng thể này được xây dựng dựa trên các mục tiêu và chiến lược của Kế 
hoạch Tổng thể năm 1979, năm 2008 đã chứng kiến Thành phố San Diego và các cư dân phải 
đối mặt với các vấn đề mới: thiếu đất trống có thể phát triển được để phục vụ sự tăng trưởng 
trong tương lai, không đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng công cộng, nền tảng kinh tế 
thay đổi, và các thách thức lớn về môi trường. 

 
Một thế kỷ sau Nolen, San Diego một lần nữa lường trước được tương lai của mình và xác 
định các chiến lược mới về cách chúng ta sẽ sống trên mảnh đất này trong vòng 20-50 năm 
tiếp theo. Các thách thức yêu cầu các cách tiếp cận mới, các chính sách công đúng đắn, các 
giải pháp tiên tiến và có thể thực hiện được – nói tóm lại, đó là một Kế hoạch Tổng thể mới. 

 
Sơ lược về San Diego 

San Diego là thành phố lớn thứ hai California và lớn thứ tám Hoa Kỳ với dân số xấp xỉ 1,3 
triệu người vào năm 2007. Thành phố có diện tích 342,5 dặm vuông và trải dài gần 40 dặm 
từ bắc tới nam. Diện tích này gồm 93 dặm bờ biển với các vịnh, phá và Thái Bình Dương. Độ 
cao hầu hết nằm trong khoảng 600 feet so với mực nước biển. Các vị trí cao gồm có Đỉnh núi 
Soledad ở La Jolla và Núi Cowles ở phía đông Thành phố với độ cao gần 1600 feet. 
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San Diego có địa hình đa dạng và độc đáo bao gồm hầu hết các núi mặt bàn được phân cắt bởi 
các hẻm núi. Mission Valley là một đặc điểm địa chất nổi trội nằm gần trung tâm Thành phố. Có 
sự khác biệt đáng kể về khí hậu trong Thành phố. Ở các khu vực biển, nhiệt độ mùa hè trung bình 
cao ở mức hơn 70 độ F một chút trong khi nhiệt độ trung bình của khu vực nội địa ở mức hơn 
80 độ F, gần 90 độ F. Mực nước mưa trung bình chỉ là 10 inch mỗi năm. 

 
San Diego có nền kinh tế đa dạng với các ngành công nghiệp trả lương thấp và cao. Các ngành 
kinh tế lương cao bao gồm viễn thông, phần mềm, công nghệ sinh học và giáo dục đại học. 
Ngành du lịch và thăm quan của nền kinh tế cung cấp rất nhiều việc làm với mức lương thấp 
hơn. Có tương đối ít việc làm thu nhập trung bình dẫn đến tình trạng nền kinh tế ngày càng 
theo mô hình đồng hồ cát. Quân đội đã và đang là một trụ cột của nền kinh tế địa phương, 
cung cấp việc làm thu nhập trung bình mặc dù nó không còn đóng vai trò vượt trội như trước 
đây. Nghề nghiệp trong ngành quốc phòng đã giảm đi trong hai thập niên vừa qua. 

 
San Diego là một địa điểm du lịch và hội nghị. Các địa danh được thăm quan nhiều nhất là 
Công viên Balboa Park, Vườn thú San Diego và Công viên Động vật Hoang dã, SeaWorld, 
Tượng đài Quốc gia Cabrillo, và Công viên Lịch sử Tiểu bang Old Town. Khu vực làng La Jolla 
và khu vực trung tâm Quận Gaslamp cũng là những địa danh phổ biến. 

 
Dân số San Diego gia tăng nhanh chóng từ năm 1940 đến năm 1960 và một lần nữa từ năm 
1970 tới 1990. Dân số xấp xỉ 200.000 người vào năm 1940 và 700.000 người vào năm 1970 
và hơn 1,22 triệu người vào năm 2000. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng dân số 
ở Thành phố đã chậm lại. Việc thiếu đất trống và các chi phí nhà ở cao so với thu nhập địa 
phương đã cản trở sự tăng trưởng gần đây. 

 
Dân cư San Diego đa dạng. Gần một nửa dân số là người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha. 
Người gốc Tây Ban Nha chiếm 25-30 % dân số. Xấp xỉ 15-20 % dân số có nguồn gốc Châu Á và 
các đảo Thái Bình Dương và khoảng 7 phần trăm là người da đen. Dân số gốc Tây Ban Nha và 
Châu Á trẻ hơn và tiếp tục gia tăng trong khi đó dân số Da trắng không phải gốc Tây Ban Nha và 
da den không tăng hoặc bị giảm trong những năm gần đây. Độ tuổi trung bình tổng thể là 33,5 
tuổi đã tăng lên trong đó số lượng tăng nhanh nhất là nhóm người trên 65 tuổi. (Xem Dữ kiện 
Nhanh của Thành phố San Diego dưới đây, và Bảng 8 và 9 trong Yếu tố Nhà ở để biết thêm thông 
tin về nhân khẩu học). 
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Thông tin Nhanh về Thành phố San Diego 
Đặc điểm Vật lý: 
Tổng diện tích:   342,5 dặm vuông 

 
Vĩ độ:   32,44 độ bắc 
Kinh độ:   117,10 độ tây 
Đường bờ biển:   70 dặm 

 
Điểm cao nhất:   Núi Cowles 1.586 feet 
Điểm thấp nhất:   Mực nước biển 
Độ cao trung bình so với mực nước biển: 13 feet 

 

Xu hướng Dân số (1980 - 2007) 
1980 1990 2000 2007  

Tổng Dân số 875.538 1.110.549 1.223.400 1.316.837 
Tăng trưởng so với giai 
đoạn trước đó 

 27% 10% 8% 

 
 

Đặc điểm Dân số (Ước tính năm 2007) 
Dân số Số Phần trăm Dân cư < 18 tuổi 

Người gốc Tây Ban Nha 360.021 27% 121.939 
Người Da trắng 612.953 47% 28.609 
Người Da đen 95.756 7% 26.188 
Người Da đỏ Bắc Mỹ 4.309 <1% 941 
Người Châu Á 189.384 14% 40.383 
Người Hawai và các Đảo 
Thái Bình Dương 

5.617 <1% 1.588 

Khác 3.562 <1% 1.312 
Hai hoặc nhiều Chủng tộc 45.145 3% 17.816 
Tất các nhóm sắc tộc khác 1.316.837 100% 238.776 

 
 

Dự đoán Dân số, Nhà ở và Việc làm năm 2030 
 2000 2010 2020 2030 % Thay đổi 2000-

2030 
Tổng Dân số 1.223.400 1.365.130 1.514.336 1.656.257 35% 
Các Đơn vị Nhà ở 469.689 518.063 574.254 610.049 30% 
Việc làm Dân sự 742.904 850.543 926.382 980.374 32% 

 
 
 

Nguồn: Thông tin nhân khẩu học do SANDAG cung cấp, tháng 1 năm 2008
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Khuôn khổ Chiến lược 
Chúng ta là một thành phố có nguồn lực đáng kể, một Thành phố nằm ở bờ Thái Bình Dương, rất đa dạng về văn 
hóa và vật chất. Trong thế kỷ 21, San Diego phải tiếp tục phát triển một cách hòa hợp với môi trường tự nhiên 
hiếm có của mình, luôn luôn quý trọng đặc điểm độc đáo của các khu vực của Thành phố, cố gắng đạt sự bình 
đẳng và tôn vinh bức tranh phong phú làm nên thành phố San Diego. 

–Tuyên bố Tầm nhìn Yếu tố Khuôn khổ Chiến lược, 2002 
 

San Diego là một thành phố nằm trong một khu vực có phong cảnh độc đáo và đa dạng – đại 
dương và bãi biển, cửa sông và lưu vực sông, hẻm núi và núi mặt bàn, đồi và núi cũng như sa 
mạc. Đặc điểm cảnh quan này và các mạng lưới giao thông làm nên các cộng đồng của San 
Diego, mỗi cộng đồng có đặc điểm, lịch sử và quy mô riêng. Các cộng đồng này, cảnh quan và 
mạng lưới giao thông tạo và kết nối chúng chính là các nền tảng cơ bản của Thành phố. 

 
San Diego là một thành phố nổi bật của Califonia, liền kề Mexico, giáp với Thái Bình Dương. Đây 
là một thành phố quốc tế cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa. Nó là một thành phố sáng tạo với thế 
mạnh vượt trội về khoa học, thương mại, giáo dục và nghệ thuật. San Diego là một thành phố 
quan trọng về quốc phòng của quốc gia. 

 
Xây dựng một thành phố như vậy dọc theo 
một khu vực cảnh quan đặc biệt này đã, 
đang và sẽ tiếp tục là một thử thách về mặt 
quy hoạch đô thị đối với người dân San 
Diego. Quy hoạch Tổng thể này đặt ra các 
chính sách của Thành phố về việc sử dụng 
đất đai khôn ngoan và việc cung cấp các dịch 
vụ để duy trì, và khi cần thiết, cải thiện môi 
trường tự nhiên và nhân tạo của San Diego 
và chất lượng cuộc sống của cư dân. 

 
Trong vòng hơn hai thế kỷ qua, San Diego 
đã phát triển bằng việc mở rộng ra tới 
những khu vực đất đai vẫn còn trong tình 
trạng nguyên sơ. Đây là Quy hoạch Tổng 
thể đầu tiên của Thành phố trong lịch sử 
phát triển liên tục của mình, trong đó phải 
giải quyết được vấn đề phát triển trong 
tương lai mà không cần mở rộng tới khu 
đất trống của thành phố. Nó tạo lập khuôn 
khổ chiến lược cho cách Thành phố phát 
triển trong khi vẫn duy trì các đặc điểm 
làm nên San Diego. 



Strategic Framework 

SF-2 Quy hoạch Tổng thể Thành phố San Diego • Tháng Ba 2008 
 

 

 

 

Vai trò và Mục đích của Quy hoạch Tổng thể 

Quy hoạch Tổng thể của Thành phố là hiến pháp cho sự phát triển của thành phố. Nó là nền 
tảng cho mọi quyết định về việc sử dụng đất trong Thành phố. Nó biểu lộ tầm nhìn và giá trị 
của cộng đồng và thể hiện chính sách công cho việc phân bổ việc sử dụng đất đai trong tương 
lai, ở cả khu vực công và tư. 

 
Luật của tiểu bang đòi hỏi mỗi thành phố phải áp dụng một bản quy hoạch tổng thế để hướng 
dẫn sự phát triển tương lai của mình và chỉ thị rằng bản quy hoạch này sẽ được cập nhật định kỳ 
để đảm bảo tính phù hợp và giá trị liên tục. Luật pháp cũng yêu cầu việc bổ sung bảy yếu tố bắt 
buộc: Sử dụng Đất, Nhà ở, Bảo tồn, Tiếng ồn, Không gian Mở, và Sự An toàn. Tuy nhiên, luật tiểu 
bang cho phép tính linh hoạt trong việc trình bày các yếu tố này và việc bổ sung các yếu tố tùy 
chọn để đảm bảo các nhu cầu của một thành phố cụ thể. Quy hoạch Tổng thể của Thành phố San 
Diego đáp ứng những yêu cầu của tiểu bang thông qua mười yếu tố sau: Sử dụng Đất và Quy 
hoạch Cộng đồng; Tính Lưu động; Thịnh vượng về Kinh tế; Cơ sở Hạ tầng Công cộng; Dịch vụ và 
An toàn; Thiết kế Đô thị; Giải trí; Bảo tồn Lịch sử; Bảo tồn; Tiếng ồn; và Nhà ở. Các thông tin bổ 
sung về các yếu tố bắt buộc và tùy chọn có trong Phụ lục A, SF-1. Luật tiểu bang cũng yêu cầu tính 
nhất quán nội bộ, có nghĩa là các chính sách trong các thành phần của Quy hoạch Tổng thể không 
thể xung đột với nhau; và rằng không một yếu tố nào có thể được ưu tiên hơn một yếu tố khác. 
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 Chiến lược Thành phố của các Ngôi Làng 
Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng tập trung sự phát 
triển vào các trung tâm hoạt động mang tính đa mục đích 
sử dụng trong đó các khu vực thuận tiện cho người đi bộ 
được kết nối với một hệ thống giao thông công cộng cải 
tiến. Chiến lược này được áp dụng lần đầu tiên như là một 
phần trong Yếu tố Khuôn khổ Chiến lược Quy hoạch Tổng 
thể trong năm 2002. Nó được phát triển thông qua một 
quy trình hợp tác cộng đồng chuyên sâu trong giai đoạn ba năm. Quy hoạch sử dụng tính chất 
và thế mạnh của môi trường tự nhiên, các khu vực, trung tâm thương mại, tổ chức và trung 
tâm việc làm của San Diego. Chiến lược được thiết kế để duy trì khả năng kinh tế, môi trường 
và xã hội của Thành phố và nhiều cộng đồng của nó. Chiến lược này nhận ra giá trị của các 
cộng động độc đáo của San Diego và các không gian mở tạo lập nên tổng thể Thành phố. 
 
Một “ngôi làng” được định nghĩa là một trung tâm đa chức năng của một cộng đồng trong đó 
có mặt và tích hợp được tất cả các hoạt động sử dụng của cư dân, thương mại và công việc và 
dân sự. Tất cả các ngôi làng sẽ đều thân thiện với người đi bộ và sở hữu những đường phố và 
không gian công cộng hấp dẫn, dễ tiếp cận và thân thiện. Các không gian công cộng của các 
làng khác nhau sẽ khác nhau, bao gồm các công viên hoặc quảng trường công cộng được thiết 
kế cẩn thận để mọi người tụ họp. Từng ngôi làng sẽ cung cấp các loại nhà ở khác nhau có giá 
cả phải chăng dành cho mọi người với thu nhập và nhu cầu khác nhau. Theo thời gian, các 
ngôi làng sẽ kết nối với nhau thông qua một hệ thống giao thông công cộng khu vực mở rộng. 

 
Việc thực thi chiến lược Thành phố của các Ngôi làng dựa vào việc bố trí và phát triển các địa 
điểm ngôi làng. Có nhiều yếu tố được cân nhắc khi bố trí địa điểm các ngôi làng bao gồm khả 
năng tăng trưởng, các cơ sở hạ tầng công cộng hiện có và trong tương lai, các lựa chọn giao 
thông, đặc điểm cộng đồng và các hạn chế về mặt môi trường. Các đường biên giới cụ thể của 
ngôi làng, mục đích sử dụng cụ thể, dạng thức kiến trúc, cơ sở hạ tầng công cộng cần thiết và 
loại không gian công cộng trong các khu vực làng dự kiến sẽ được xác định thông qua các cập 
nhật hoặc sửa đổi của quy hoạch cộng đồng. Hệ thống cấp bậc của các loại làng và khu vực 
phát triển được miêu tả trong trang tiếp theo. 

 
Quy hoạch Giao thông và Sử dụng Đất 

Việc áp dụng chiến lược tăng trưởng Thành phố của các Ngôi làng dựa vào việc hợp tác chặt 
chẽ về quy hoạch sử dụng đất và giao thông. Chiến lược này kêu gọi sự tái phát triển,  bổ sung 
các chỗ còn trống, và sự phát triển mới để đạt tới mục tiêu trở thành các ngôi làng nhỏ gọn, 
đa mục đích sử dụng, có thể đi bộ được và được kết nối với một hệ thống giao thông công 
cộng của khu vực. Các ngôi làng nên tăng các lựa chọn giao thông cá nhân và giảm thiểu các 
tác động giao thông thông qua thiết kế chú ý tới nhu cầu của người đi bộ, đi xe đạp và sử dụng 
phương tiện công cộng cũng như xe ô tô. Sự phát triển và mật độ tập trung vào các khu vực 
gần kề với phương tiện giao thông công cộng sẽ thuận tiện cho nhiều người hơn. Nó cho phép 
mở rộng các dịch vụ giao thông công cộng một cách hiệu quả về mặt chi phí.  
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Khu vực Việc làm Tiểu vùng là các 
khu vực việc làm và/hoặc thương 
mại trong khu vực có chứa văn 
phòng công ty hoặc đa mục đích sử 
dụng, và các khu vực phục vụ mục 
đích bán lẻ với khu vực nhà ở nhiều 
hộ gia đình ở cạnh. Các khu vực 
Việc làm Tiểu vùng hiện có bao 
gồm Mission Valley/ 
Morena/Grantville và University/ 
Sorrento Mesa. 

Các Trung tâm Ngôi làng Đô thị là những điểm có mật độ cao với 
các khu vực việc làm tiểu vùng. Những địa điểm này tập trung các 
hoạt động việc làm, nhà ở, thương mại và dân sự, tích hợp với các 
không gian công cộng để khuyến khích việc đi bộ và để hỗ trợ 
phương tiện công cộng. 

 
 

 
Các Trung tâm Ngôi làng 
Cộng đồng và Khu vực là 
các khu vực nhà ở và 
thương mại đa mục đích 
sử dụng, nơi các cư dân 
và khách thăm quan 
cùng tụ họp. Đây là các 
khu vực tập trung của 
các phương tiện giao 
thông công cộng. Các 
Trung tâm Ngôi làng 
Cộng đồng và Khu vực có 
quy mô từ chỉ vài acre 
(mẫu Anh) cho tới 100 
acre. Các Trung tâm 
Ngôi làng Cộng đồng 
phục vụ một khu vực 
rộng lớn hơn các Trung 
tâm Ngôi làng Khu vực 
và có thể có một thành 
phần việc làm đáng kể 
hơn một ng làng khu 
vực. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trung tâm San Diego có một vai trò đặc biệt 
trong sự phát triển thế kỷ 21 của khu vực San 
Diego. Không những là trung tâm hành chính, 
luật pháp, văn hóa và giải trí trong khu vực, 
trung tâm thành phố cũng mang lại các kết nối 
giao thông công cộng thuận tiện và rộng lớn và 
nổi lên thành một môi trường lý thú dành cho 
người đi bộ. 

 

Thành phố có các hành lang thương mại sôi nổi và quan trọng; thân 
thiện với người đi bộ; sở hữu nhiều doanh nghiệp nhỏ rất đa dạng, 
các nhà hàng và nhà ở; và dịch vụ phương tiện giao thông công cộng 
có tần suất cao. Các hành lang giao thông công cộng cung cấp các 
cơ hội nhà ở mới giá trị trong khi gây ra ít tác động hơn cho hệ 
thống đường cao tốc khu vực bởi vì thành phố có sẵn dịch vụ giao 
thông cộng cộng. Một số hành lang có thể hưởng lợi từ việc tái tạo. 
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Nhà ở trong các khu vực thương mại đa mục đích 
sử dụng cung cấp các cơ hội cho những người 
sống gần nơi làm việc của họ và hỗ trợ việc sử 
dụng các nhà hàng và dịch vụ trong khu vực. Hình 
thức sử dụng đất của Thành phố của các Ngôi làng 
là cả chiến lược giao thông và sử dụng đất. Việc 
tích hợp quy hoạch phương tiện công cộng và sử 
dụng đất được miêu tả trong Bản đồ các Kết nối 
Phương tiện Giao thông Công cộng/Sử dụng Đất 
(xem Yếu tố Tính Lưu động, Hình ME-1). Bản đồ 
này xác định các trung tâm hoạt động được chỉ 
định của quy hoạch hiện tại và của cộng đồng, các 
trung tâm và hành lang thương mại, các khu vực 
nhà ở nhiều hộ gia đình nằm dọc theo các dịch vụ 
phương tiện công cộng có tần suất cao hiện có và 
trong kế hoạch. 

 

Điều phối Quy hoạch Khu vực/Liên Thẩm quyền 
Sự điều phối của khu vực là cần thiết để hướng dẫn việc sử dụng đất và quy hoạch giao thông 
một cách hiệu quả, đầu tư vào các cơ sở hạ tầng phục vụ cho khu vực, và bảo tồn các không 
gian công cộng trải dài trên nhiều khu vực thẩm quyền. Thành phố San Diego hợp tác chặt 
chẽ với Quận San Diego, Khu vực San Diego Unified Port District, Hiệp hội các Chính phủ San 
Diego (San Diego Association of Governments - SANDAG), Cơ quan Sân bay Khu vực Quận San 
Diego (San Diego County Regional Airport Authority), các Chính quyền Bộ lạc và các chính 
quyền địa phương và cơ quan khác trên khắp khu vực để mở rộng các mục tiêu chung. Thành 
phố cũng làm việc với các đại diện tiểu bang và liên bang về các vấn đề pháp lý, điều lệ và 
ngân sách có ảnh hướng tới Thành phố San Diego; và cùng với các đối tác của mình ở Mexico 
về các vấn đề biên giới/giữa hai quốc gia.  

 
SANDAG đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực điều phối khu vực. SANDAG là cơ quan 
quy hoạch và giao thông (xem cả phần thảo luận về Yếu tố Tính Lưu động) bao gồm các cơ 
quan thành viên từ 19 chính quyền địa phương của khu vực. Các mối quan tâm của thành 
phố San Diego được đại diện tại SANDAG thông qua các phiếu bầu của các cán bộ đắc cử phục 
vụ trong Hội đồng Quản trị của SANDAG, sự tham gia của các nhân viên vào các ủy ban tư vấn 
của SANDAG và sự tham gia của công chúng trực tiếp trong quy trình. Làm việc cùng SANDAG 
và với tư cách là một đơn vị có thẩm quyền độc lập, Thành phố San Diego phải lập kế hoạch 
và thực thi các kế hoạch giao thông cần thiết cho sự tăng trưởng và tiến hóa của một trung 
tâm đô thị lớn, và việc này đóng vai trò tích cực đối với các quyết định quy hoạch sử dụng đất 
phát triển không ngừng. 

 
Hội đồng Quản trị SANDAG áp dụng Quy hoạch Tổng thể Khu vực (RCP) vào năm 2004 trong đó cung 
cấp một khuôn khổ quy hoạch chiến lược cho khu vực San Diego. RCP khuyến khích các thành phố 
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và quận tăng mức độ tập trung dân cư và việc làm ở các khu vực có các kết nối giao thông công cộng 
hiện tại và trong tương lai tốt nhất, và bảo tồn các không gian mở quan trọng. RCP bao gồm Chiến 
lược Hạ tầng Khu vực Tích hợp và đóng vai trò như một tài liệu gắn kết cho một số các sáng kiến khu 
vực khác bao quát các chủ đề như nhà ở, thịnh vượng kinh tế, bảo tồn môi trường sống và bảo vệ tài 
nguyên môi trường.  RCP giải quyết các mối quan hệ của San Diego với các quận lân cận, các Chính 
quyền của Bộ lạc và Khu vực phía bắc Baja California. Quy hoạch Tổng thể của Thành phố San Diego 
được thiết kế để bổ sung và hỗ trợ cho RCP. 
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CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG 
 

Quy hoạch Tổng thể Thành phố San Diego tích hợp các nguyên tắc cơ bản trong đó miêu tả 
cấu trúc cơ bản của quy hoạch San Diego và phản ánh các giá trị cốt lõi để định hướng sự 
phát triển của thành phố: 

 
1. Một mạng lưới không gian mở được tạo lập bởi các công viên, hẻm núi, lưu vực sống, môi 

trường sống, bãi biển và đại dương; 
2. Các cộng đồng dân cư đa dạng được tạo lập với mạng lưới các không gian mở; 
3. Các làng nhỏ gọn và dễ đi bộ, đa mục đích sử dụng với quy mô khác nhau trong các cộng đồng; 
4. Các trung tâm việc làm dành cho một nền kinh tế mạnh; 
5. Một mạng lưới giao thông khu vực tích hợp bao gồm lối đi dành cho người đi bộ, đường 

dành cho xe đạp, phương tiện công cộng, lòng đường và đường cao tốc kết nối hiệu quả các 
cộng đồng và các ngôi làng với nhau và tới các trung tâm việc làm; 

6. Các cơ sở hạ tầng công cộng chất lượng cao, giá cả phải chăng và được bảo trì tốt 
để phục vụ dân cư, người lao động và khách thăm quan của Thành phố; 

7. Các khu vực và địa điểm lịch sử coi trọng di sản của chúng ta; 
8. Các cộng đồng cân bằng cung cấp các cơ hội cho mọi người dân San Diego và chia sẻ 

các trách nhiệm toàn thành phố; 
9. Một môi trường sạch và bền vững; và 
10. Một tiêu chuẩn thẩm mỹ cao. 

 
 

Quy hoạch Tổng thể cập nhật chuyển những nguyên 
tắc tổ chức này thành định hướng chính sách mới 
trong mười yếu tố của Quy hoạch Tổng thế. Bởi vì 
dưới bốn phần trăm đất đai của Thành phố vẫn còn 
trống và sẵn sàng cho sự phát triển mới, các chính 
sách của bản quy hoạch này đại diện cho một sự 
chuyển đổi trọng tâm từ việc làm thế nào để phát 
triển đất trống tới việc tái đầu tư vào các cộng động 
hiện tại. Vì vậy, các chính sách mới đã được tạo ra để 
hỗ trợ sự thay đổi trong các loại hình phát triển để 
nhấn mạnh các hoạt động sử dụng kết hợp nhà ở, mua 
sắm, việc làm, trường học và dân sự, ở các quy mô 
khác nhau, trong các trung tâm làng. Bằng cách định 
hướng sự phát triển chủ yếu vào các trung tâm làng, 
chiến lược này nhằm bảo tồn các khu vực dân cư đã 
có được thiết lập vững chắc và các không gian mở và 
để quản lý sự tăng trưởng liên tục của Thành phố 
trong giai đoạn dài hạn.  

Các nguyên tắc chỉ đạo của Quy hoạch Tổng thể dựa trên 
tuyên bố tầm nhìn Yếu tố Khuôn khổ Chiến lược và các 
“Giá trị chính” để giải quyết môi trường vật chất, nền 
kinh tế và văn hóa xã hội của San Diego. Các giá trị này 
được Ủy ban Công dân Khuôn khổ Chiến lược phát triển, 
trong đó bao gồm hơn 40 cá nhân có hoàn cảnh đa dạng 
và thành đạt. Bên cạnh đó, hàng nghìn người khác cũng 
cung cấp ý kiến đáng giá vào Yếu tố Khuôn khổ Chiến 
lược này trong các phiên xử công cộng, hội thảo công 
cộng, các cuộc họp nhóm quy hoạch cộng đồng, diễn đàn 
công cộng và trao đổi email. Các nhóm quy hoạch cộng 
đồng đã cung cấp ý kiến thông qua các cuộc họp của 
chính mình và với tư cách là thành viên của Ủy ban các 
Nhà quy hoạch Cộng đồng. Các Giá trị Cốt lõi hoàn chỉnh 
có thể tìm thấy trong Quy hoạch Tổng thể, Phụ lục A, SF-
2. Ngoài ra, những người đóng góp vào sự phát triển của 
SFE được ghi nhận trong Phụ lục A, SF-3. 
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Tóm Tắt về các Yếu tố 
Yếu tố Sử dụng Đất và Quy hoạch Cộng đồng 

Mục đích 

Để định hướng sự tăng trưởng và phát triển trong tương lai theo hình thức phát triển 
toàn thành phố bền vững, trong khi vẫn duy trì hoặc tăng cường chất lượng cuộc sống 
trong các cộng đồng của chúng ta. 

 
Yếu tố Sử dụng Đất và Quy hoạch Cộng đồng (Yếu tố Sử dụng Đất) cung cấp các chính sách để thực 
thi chiến lược Thành phố của các Ngôi làng trong bối cảnh chương trình quy hoạch cộng đồng San 
Diego. Yếu tố này xem xét các vấn đề sử dụng đất được áp dụng cho Thành phố nói chung và xác 
định chương trình quy hoạch cộng đồng như là một cơ chế để bố trí các hoạt động sử dụng đất, 
xác định các khuyến nghị dựa trên khu vực và tinh chỉnh các chính sách trên toàn thành phố nếu 
cần thiết. Yếu tố Sử dụng Đất thiết lập một cơ chế coi trọng tính đa dạng của từng cộng đồng và 
bao gồm định hướng chính sách để quản lý quy trình chuẩn bị các quy hoạch cộng đồng. Yếu tố 
này giải quyết tính nhất quán về chính sách và phân vùng, quy trình sửa đổi quy hoạch, các chính 
sách sáp nhập, quy hoạch sử dụng đất sân bay, các cộng đồng cân bằng, sự phát triển bình đẳng 
và công lý môi trường. Yếu tố Sử dụng Đất cũng có các phần bao quát Đạo luật Duyên hải California 
(California Coastal Act) và việc áp dụng Đạo luật này ở San Diego và lịch sử và sự áp dụng Tuyên 
bố A – Sáng kiến Tăng trưởng có Quản lý của năm 1985. 
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Sử dụng Đất và Hệ thống Đường phố 

Yếu tố Sử dụng Đất xác định bảy hạng mục sử dụng đất của Quy hoạch Tổng thể: Công viên, 
Không gian Mở và Giải trí; Nông nghiệp, Nhà ở; Việc làm Thương mại, và Dịch vụ; Việc làm Công 
nghiệp; các Cơ sở hạ tầng thuộc Tổ chức, Công cộng và Bán Công cộng; và Đa mục đích sử dụng. 
Các chức năng sử dụng đất này được trình bày trong Yếu tố Sử dụng Đất trong Quy hoạch Tổng 
thể và Bản đồ Hệ thống Đường phố (tham khảo tờ bản đồ gập, Yếu tố Sử dụng Đất, Hình LU-2, 
Yếu tố Sử dụng Đất trong Quy hoạch Tổng thể và Bản đồ Hệ thống Đường phố). Bản đồ này cũng 
xác định hệ thống đường phố được lập kế hoạch, đường cao tốc, trục đường chính và các đường 
vòng cần thiết để phục vụ nhu cầu giao thông của xe cộ do sự phát triển của Thành phố tuân 
theo bản Quy hoạch Tổng thể này. Bản đồ dựa trên một tổng hợp về việc sử dụng đất chi tiết 
hơn và các bản đồ hệ thống lưu thông được áp dụng cho từng cộng đồng. 

 
Bảy hạng mục sử dụng đất cung cấp một bức tranh toàn cảnh, toàn thành phố về phân bổ việc 
sử dụng đất. Về chi tiết, Quy hoạch Tổng thể xác định 26 “Bố trí Quy hoạch Cộng đồng được 
đề xuất” sẽ được áp dụng trong các cập nhật và sửa đổi quy hoạch cộng đồng. 26 bố trí này 
xuất phát từ việc phân tích khoảng 160 sự bố trí quy hoạch cộng đồng có cùng định nghĩa 
tương tự (xem Phụ lục B, LU-2). Các bố trí tiêu chuẩn được phát triển theo thời gian, các bản 
quy hoạch cộng đồng sẽ cùng sử dụng một thuật ngữ chung, tạo điều kiện để phân tích việc 
sử dụng và đo đạc đất đai trên toàn thành phố so với các chương trình khu vực. 

 
Quy hoạch Cộng đồng 

Thành phố San Diego có hơn năm mươi khu vực quy hoạch (xem Yếu tố Sử dụng Đất, Hình 
LU-3, các Khu vực Quy hoạch). Chương trình quy hoạch cộng đồng có một lịch sử dài và đa 
dạng với các quy hoạch cộng đồng sớm nhất được áp dụng từ những năm 1960. Mỗi tài liệu 
là sự phản ánh độc đáo về các vấn đề và xu hướng mà cộng đồng phải đối mặt bao gồm các 
chiến lược tương ứng để thực thi các mục tiêu cộng đồng. 

 
Các quy hoạch cộng đồng đại diện cho một thành phần quan trọng của Yếu tố Sử dụng Đất 
của Thành phố bởi vì các quy hoạch cộng đồng có chứa thông tin bố trí sử dụng đất chi tiết 
hơn và miêu tả việc phân bổ hoạt động sử dụng đất đai tốt hơn có thể ở mức tài liệu toàn 
thành phố. San Diego là một trong số ít các khu vực thẩm quyền trong tiểu bang có quy mô, 
tính đa dạng và các dạng thức sử dụng đất đòi hỏi phải có các kế hoạch sử dụng đất dựa trên 
cộng đồng. Thông tin chi tiết về cộng đồng có thể tìm thấy trong các bản quy hoạch cộng đồng 
cũng có thể được sử dụng trong quá trình xét duyệt đối với cả các dự án phát triển công và 
tư. Trong khi quy hoạch cộng đồng giải quyết các nhu cầu cụ thể của cộng đồng, các chính 
sách và khuyến nghị của nó phải phù hợp với các quy hoạch cộng đồng khác, Quy hoạch Tổng 
thể và các chính sách của toàn thành phố. Nói chung, Quy hoạch Tổng thể và các quy hoạch 
cộng đồng có mục đích sử dụng nhưm một phương tiện để duy trì và cải thiện chất lượng 
cuộc sống cũng như tôn trọng đặc điểm quan trọng của các cộng đồng San Diego. 
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Các quy hoạch cộng đồng là công cụ để áp dụng luật của tiểu bang có liên quan tới việc cung 
cấp các cơ hội nhà ở và đáp ứng nhiệm vụ của Thành phố về các nhu cầu nhà ở của vùng. Do 
các quy hoạch cộng đồng bố trí việc sử dụng đất và phân bổ mật độ, các quy hoạch này phải 
bảo tồn hoặc gia tăng khả năng tính toán trước về các hoạt động sử dụng đất nhà ở để đảm 
bảo rằng Thành phố có thể đáp ứng phần nào các nhu cầu nhà ở của vùng. Việc thực thi các 
mục tiêu dựa trên cộng đồng có thể gây ra sự chuyển đổi về các mật độ trong hoặc giữa các 
khu vực quy hoạch cộng đồng, nhưng cùng nhau, các kế hoạch này phải duy trì hoặc gia tăng 
khả năng nhà ở tổng thể. Các quy hoạch cộng đồng và các kế hoạch sử dụng đất được áp dụng 
khác được thực thi thông qua việc áp dụng một loạt các khu vực, quy định và chương trình. 

 
Các Cộng đồng Cân bằng và Phát triển Công bằng 

 “Các cộng đồng cân bằng” có các loại nhà ở đa dạng phù hợp với các hộ gia đình với các mức thu 
nhập khác nhau. Các cộng đồng cân bằng có thể góp phần đạt tới một xã hội công bằng và có thêm 
lợi thế về việc cung cấp cho nhiều người hơn cơ hội để sống gần nơi làm việc của họ. Thành phố 
đưa ra sáng kiến để đạt tới các cộng đồng cân bằng hơn và gia tăng nguồn cung và sự phân bổ nhà 
ở giá phải chăng bao gồm Chỉ thị Nhà ở Hòa nhập (2003) và chiến lược Thành phố của các Ngôi 
làng (2002). Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng cố gắng gia tăng nguồn cung cấp nhà ở và 
phân phối thông qua việc phát triển các ngôi làng nhỏ gọn đa mục đích sử dụng cho các khu vực 
cụ thể. Chiến lược này cũng giúp đạt được một trong số các lợi ích việc làm/nhà ở của một cộng 
đồng cân bằng ở một quy mô rộng hơn bằng cách khuyến khích sự liên kết tốt hơn giữa gia đình, 
công việc và dịch vụ trên khắp khu vực. 

 

Tranh tường của Eddie L. Edwards, Trung tâm Giải trí Martin Luther King Jr. 
 

Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng cũng bao gồm một cam kết phát triển công bằng và 
công lý môi trường. Phát triển công bằng quan tâm tới việc sáng tạo và duy trì các cộng đồng 
đa dạng về mặt kinh tế và xã hội, và công lý môi trường cố gắng đạt tới sự đối xử công bằng 
với tất cả mọi người về mặt phát triển và thực thi các luật, chính sách và điều lệ và thông lệ 
về môi trường. 
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Các biện pháp để hỗ trợ việc đạt được sự phát triển công bằng sẽ được thực hiện như là một 
phần trong các kế hoạch tổng thể của làng hoặc của các kế hoạch dài hạn khác nếu phù hợp. Các 
chính sách Quy hoạch Tổng thể kêu gọi hướng tới công lý môi trường thông qua việc mở rộng 
ý kiến của công chúng, ưu tiên và phân bổ các nguồn lực trên toàn thành phố để mang lợi ích 
cho các cộng đồng khó khăn, và cố gắng đạt tới sự công bằng trong hoạt động bảo vệ môi trường 
và tại địa điểm có sử dụng đất không như mong muốn, trong số các sáng kiến khác. 

 
Yếu tố Tính Lưu động 

Mục đích 

Để cải thiện tính lưu động thông qua sự phát triển một mạng lưới giao thông cân bằng, đa 
phương tiện. 

 
Yếu tố Tính Lưu động có chứa các chính sách phát huy được một mạng lưới giao thông cân bằng, 
đa phương tiện nhằm giúp chúng ta đi tới nơi mình muốn và giảm thiểu các tác động tới môi 
trường và khu vực. Một mạng lưới cân bằng là mạng lưới trong đó từng phương tiện hoặc loại 
hình giao thông có thể đóng góp cho một mạng lưới hiệu quả gồm các dịch vụ đáp ứng các nhu 
cầu của các người dùng khác nhau. Ví dụ, yếu tố này bao gồm các chính sách giúp cho việc đi bộ 
trở nên hấp dẫn hơn đối với các chuyến đi ngắn, hoặc giúp cho phương tiện giao thông công 
cộng kết nối hiệu quả hơn với các địa điểm thường được ghé thăm, trong khi vẫn bảo tồn được 
tính lưu động cho xe cộ. Bên cạnh việc giải quyết vấn đề đi bộ, đi xe đạp, phương tiện công cộng 
và các đường phố, yếu tố này cũng bao gồm các chính sách liên quan tới việc hợp tác khu vực, 
việc đậu xe, sự lưu chuyển của hàng hóa và các thành phần khác trong hệ thống giao thông của 
chúng ta. Nếu được áp dụng cùng nhau, các chính sách này sẽ phát huy một chiến lược giúp 
giảm nhẹ ùn tắc giao thông và tăng cường các lựa chọn giao thông theo cách củng cố tầm nhìn 
về sử dụng đất Thành phố của các Ngôi làng. 
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Yếu tố Sử dụng Đất và Quy hoạch Cộng đồng và Yếu tố Tính Lưu động của Quy hoạch Tổng 
thể đều có liên quan chặt chẽ. Yếu tố Sử dụng Đất và Quy hoạch Cộng đồng xác định các hoạt 
động sử dụng đất hiện có và trong kế hoạch. Yếu tố Tính Lưu động xác định các mạng lưới và 
chiến lược giao thông đề xuất, đã được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu giao thông trong 
tương lai do các hoạt động sử dụng đất này tạo ra. Các chính sách Yếu tố Tính Lưu động có 
liên quan tới việc thiết kế dự án và các cơ sở hạ tầng đa phương tiện sẽ được thực thi thông 
qua các dự án phát triển và cải thiện nguồn vốn công và tư. 

 
Các chiến lược và chính sách giao thông của Thành phố không thể được thảo luận một cách 
riêng rẽ. Quy hoạch Tổng thể là một phần trong các kế hoạch và chương trình lớn hơn nhằm 
định hướng sự phát triển và quản lý hệ thống giao thông. 

 
• Kế hoạch Giao thông Khu vực (Regional Transportation Plan - RTP), được Hiệp hội các Chính 

quyền San Diego (SANDAG) chuẩn bị và áp dụng, là kế hoạch về tính lưu động dài hạn của 
khu vực. RTP chuẩn bị và xác định các dự án dành cho các loại phương tiện giao thông khác 
nhau nhằm đạt tới một hệ thống khu vực cân bằng. Nó tạo lập cơ sở cho tài trợ của tiểu bang 
cho các dự án giao thông địa phương và khu vực cũng như việc áp dụng kế hoạch này là yếu 
tố tiên quyết để được nhận tài trợ của liên bang. SANDAG đặt ưu tiên và phân bổ chi tiêu của 
các quỹ địa phương, tiểu bang và liên bang để thực thi các dự án RTP. 

 
• Chương trình Quản lý Tình trạng Ùn tắc (Congestion Management Program-CMP), cũng 

do SANDAG chuẩn bị, đóng vai trò là một yếu tố ngắn hạn của RTP. Chương trình tập trung 
vào các hoạt động có thể được thực thi trước khi áp dụng các giải pháp giao thông dài hạn 
hơn có trong RTP. CMP thiết lập các chương trình nhằm giảm thiểu các tác động về mặt giao 
thông của sự phát triển mới và giám sát sự hoạt động của đường xá hệ thống cân xứng với 
tiêu chuẩn Mức độ Dịch vụ (LOS). Nó liên kết với các mối lo ngại về vấn đề sử dụng đất, giao 
thông và chất lượng không khí. 

 
Yếu tố Tính Lưu động, RTP và CMP 
đều nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc tích hợp các quyết định quy 
hoạch sử dụng đất, sử dụng các chiến 
lược đa phương thức để giảm ùn tắc 
và gia tăng các lựa chọn đi lại.  Yếu tố 
Tính Lưu động  Phần K và  Yếu tố Cơ 
sở Hạ tầng công cộng, Cấp vốn và An 
toàn  Phần B, có chứa các chính sách   
về việc hợp tác có hiệu quả với 
SANDAG để giúp đảm bảo rằng các ưu 
tiên Giao thông của thành phố San 
Diego được áp dụng.
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Yếu tố Thiết kế Đô thị 

Mục đích 

Để định hướng sự phát triển vật chất theo hướng một hình ảnh mong đợi trong đó đảm bảo sự 
nhất quán với các giá trị xã hội, kinh tế và thẩm mỹ của Thành phố. 

 
Chính sách Yếu tố Thiết kế Đô thị tận dụng vẻ đẹp tự nhiên và các khu vực độc đáo của San Diego 
bằng cách kêu gọi các hoạt động phát triển coi trọng bối cảnh tự nhiên, tăng cường tính riêng biệt 
của các khu vực, tăng cường các mối liên kết giữa môi trường tự nhiên và nhân tạo, và tạo lập các 
ngôi làng đa mục đích sử dụng và dễ đi bộ trong khắp Thành phố. 

 
Thiết kế đô thị miêu tả các đặc 
điểm vật chất làm nên tính cách 
hoặc hình ảnh của một đường 
phố, khu vực, cộng đồng hoặc 
Thành phố nói chung. Thiết kế 
đô thị là mối quan hệ về mặt hình 
ảnh và các giác quan giữa con 
người và môi trường tự nhiên và 
nhân tạo. Môi trường nhân tạo 
bao gồm các tòa nhà, đường đi bộ 
và đường phố. Môi trường tự 
nhiên bao gồm các đặc điểm như 
đường bờ biển, hẻm núi, núi mặt 
bàn, và các công viên khi chúng 
hình thành và được đưa vào 
trong khung đô thị. 

 
Từng cư dân và khách thăm quan có thể nhìn nhận đặc tính thẩm mỹ của San Diego một cách 
khác nhau, mặc dù có một số yếu tố thiết kế cơ bản được mọi người công nhận. Đặc điểm 
khác biệt của San Diego xuất phát từ môi trường tự nhiên của nó, bao gồm các bãi biển, vịnh, 
đồi, hẻm núi và núi mặt bàn, cho phép sự phát triển của các khu vực địa lý khác biệt. Mạng 
lưới các hẻm núi nhỏ quy mô con người tạo ra một hệ thống không gian mở tự nhiên kéo dài 
trên khắp nhiều phần của Thành phố. Địa hình và khí hậu quanh năm của San Diego lý tưởng 
cho đa dạng các hoạt động dành cho người đi bộ ở ngoài trời. 

 
Có một số nguyên tắc thiết kế đô thị liên quan tới hình dáng Thành phố hiện tại và dạng thức phát 
triển nhạy cảm với môi trường được hình dung trong chiến lược Thành phố của các Ngôi làng. Các 
nguyên tắc này được xác định dưới đây để cung cấp một khuôn khổ cho các mục tiêu của Yếu tố 
Thiết kế Đô thị: 
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• Đóng góp tạo nên các đặc điểm làm San Diego trở thành một môi trường sống đặc biệt; 
• Xây dựng dựa trên các cộng đồng hiện có của chúng ta; 
• Hướng tăng trưởng vào những lĩnh vực thương mại vốn đã có nhiều hoạt động cấp độ 

cao, và 
• Bảo tồn các khu vực nhà ở ổn định. 

 
Yếu tố Thiết kế Đô thị xử lý các dạng thức và thiết kế thông qua các chính sách coi trọng môi 
trường tự nhiên của San Diego, cùng làm việc để bảo tồn các hệ thống không gian công cộng 
và hướng sự tăng trưởng vào các ngôi làng nhỏ gọn. Dạng thức đô thị và cách hoạt động của 
nó trở nên ngày càng quan trọng do sự gia tăng mật độ và cường độ qua thời gian. Các nguyên 
tắc thiết kế đô thị được tạo lập trong yếu tố này có mục đích giúp hình thành bản sắc cho 
Thành phố nói chung trong khi hoàn thiện tính đa dạng vật chất, xã hội và văn hóa. Chất lượng 
thiết kế đô thị tổng thể cao hơn là một mục tiêu cơ bản khác. Thiết kế đô thị áp dụng tại nhiều 
mức khác nhau từ các dự án toàn thành phố cho tới cộng đồng cho tới các khu vực và sau 
cùng là các dự án cá nhân. Thiết kế đô thị là một quy trình để tăng cường chất lượng trong 
môi trường nhân tạo và tự nhiên khi Thành phố San Diego thay đổi. 

 
Chính sách Yếu tố Thiết kế Đô thị giúp hỗ trợ và thực thi các quyết định sử dụng đất và giao 
thông, khuyến khích tái tạo kinh tế, và cải thiện chất lượng cuộc sống ở San Diego. Cuối cùng, 
Yếu tố Thiết kế Đô thị của Quy hoạch Tổng thể tác động tới tất cả các yếu tố của Quy hoạch 
Tổng thể và các quy hoạch cộng đồng bởi vì chúng thiết lập các mục tiêu và chính sách cho 
hình thức và quy mô phát triển và đặc điểm của môi trường nhân tạo. Các chính sách thiết kế 
đô thị sẽ được bổ sung thêm bằng các khuyến nghị quy hoạch cộng đồng tùy theo địa điểm 
cụ thể. 

 
Yếu tố Thịnh vượng Kinh tế 

Mục tiêu 

Để gia tăng sự giầu có và mức sống 
của tất cả người dân San Diego với các 
chính sách hỗ trợ một nền kinh tế địa 
phương đa dạng, đổi mới, cạnh tranh 
khởi nghiệp và bền vững. 

 
Cơ cấu nền kinh tế San Diego ảnh hưởng tới sự phát triển vật chất và khả năng của Thành phố để 
hỗ trợ các dịch vụ cần thiết. Một nền kinh tế mạnh tạo ra của cải và đảm bảo việc tiếp tục đầu tư 
cũng như duy trì cơ sở hạ tầng San Diego. Trong vòng vài thập niên qua, cơ cấu nền kinh tế của 
Thành phố đã chuyển dịch từ nền kinh tế dựa vào sản xuất sang nền kinh tế ngày càng dựa trên 
sự sáng tạo và đổi mới. Yếu tố Thịnh vượng Kinh tế tìm cách tạo ra một môi trường phát huy tính 
sáng tạo này và cho phép San Diego cạnh trạnh tốt hơn trong bối cảnh kinh tế khu vực, quốc gia 
và toàn cầu. Yếu tố này kết nối các mục tiêu thịnh vượng kinh tế với việc phân bổ đất đai và các 
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chính sách sử dụng đất việc làm. Yếu tố này cũng mở rộng sự tập trung truyền thống của quy 
hoạch tổng thể để bổ sung các chính sách phát triển kinh tế có tác động ít trực tiếp hơn tới việc sử 
dụng đất. Những chính sách này bao gồm các chính sách tập trung vào việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp hiện tại và các doanh nghiệp mới để phản ánh tính chất thay đổi của ngành, tạo ra các loại 
việc làm hữu ích nhất cho nền kinh tế địa phương, và chuẩn bị cho lực lượng lao động của chúng 
ta cạnh tranh được ở những công việc này trên thị trường toàn cầu. Yếu tố này cũng miêu tả việc 
tạo lập các khu vực dự án tái phát triển có thể được sử dụng để giúp thực thi các mục tiêu cộng 
đồng như thế nào. 
 
Đất Việc làm 

Nền tảng kinh tế của San Diego chủ yếu bao gồm các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực 
dịch vụ công nghệ và chuyên nghiệp, sản xuất, ngành công nghiệp thăm quan, an ninh quốc 
gia và ngoại thương. Các ngành công nghiệp “ngành nền tảng” này mang của cải tới cho San 
Diego thông qua việc xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ. Các hoạt động sử dụng 
của ngành nền tảng như sản xuất, nghiên cứu và phát triển, và hỗ trợ rất được quan tâm bởi 
vì chúng mang lại các cơ hội việc làm mức thu nhập trung bình và mức lương tốt. Các hoạt 
động sử dụng đất cho các ngành không phải là ngành nền tảng bao gồm sử dụng cho khu vực 
nhà nước, dịch vụ thương mại, và bán lẻ cho cư dân. Các hoạt động sử dụng này cung cấp các 
dịch vụ và việc làm cần thiết cho các cư dân và được khuyến khích đặt tại các khu vực làng 
và khu vực việc làm tiểu vùng. Các hoạt động sử dụng không thuộc ngành nền tảng tỉ lệ trực 
tiếp với quy mô dân số và sức mạnh của nền tảng kinh tế; chúng không thể mở rộng quá khả 
năng của nền tảng kinh tế mà chúng phụ thuộc vào. 

 
Quy hoạch Tổng thể bao gồm các cách tiếp cận sau đây để khuyến khích các hoạt động công 
nghiệp của các ngành nền tảng duy trì,  đặt tại và mở rộng thêm trong San Diego: 

 
• Bố trí Sử dụng Đất trong Quy hoạch Cộng đồng. Một loạt các các bố trí sử dụng đất công 

nghiệp trong quy hoạch cộng đồng được cung cấp để bảo vệ đất công nghiệp thông qua 
các mức độ hạn chế khác nhau đối với việc sử dụng phi mục đích công nghiệp. 

 
• Đất Công nghiệp chính. Đất công nghiệp chính là đất dành cho khu vực việc làm nhằm hỗ 

trợ các ngành công nghiệp nền tảng. Bản đồ Xác định Đất Công nghiệp Chính (xem Yếu tố 
Thịnh vượng Kinh tế, Hình EP-1) xác định đất đai được chỉ định dành cho hoạt động công 
nghiệp hiện có và một tập hợp các mảnh đất này được xác định là Đất Công nghiệp Chính. 
Các hoạt động sử dụng đất làm nhà ở và hầu hết các hoạt động phi công nghiệp không 
được phép thực hiện trong các khu vực “chính” nhằm bảo vệ các hoạt động của ngành nền 
tảng khỏi các tiềm năng xung đột về sử dụng đất và nhằm duy trì khả năng tăng trưởng 
ngành công nghiệp nền tảng. 

 
• Các Sáng kiến Kinh doanh. Chương trình sáng kiến kinh doanh của Thành phố được giám 

sát và cập nhật để đảm bảo rằng chúng cung cấp các lợi ích gia tăng cho các dự án và 
ngành công nghiệp thể hiện được tiềm năng cung cấp các công việc ở mức thu nhập trung 
bình và đóng góp và sự tái sinh cộng đồng. 
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Có đủ lực lượng lao động cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu của các 
doanh nghiệp ở San Diego. Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng khuyến khích các nhà ở mật 
độ cao hơn được đặt tại hoặc gần các khu vực việc làm nhất định và các trung tâm ngôi làng để 
dễ kết nối việc làm, nhà ở và giao thông. Sự tích hợp các hoạt động sử dụng này được khuyến 
khích ở những khu vực nằm ngoài Đất Công nghiệp Chính (dựa trên phân tích về các đặc điểm 
của khu vực) nhằm giúp đáp ứng các nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động của Thành phố. Yếu 
tố Nhà ở có chứa các mục tiêu và chiến lược chi tiết để gia tăng nguồn cung và giá cả phải chăng 
của các nhà ở tại San Diego. 

 
Cơ hội Kinh tế và Đầu tư 

Yếu tố Thịnh vượng Kinh tế phát huy cơ hội kinh tế cho tất cả các nhóm dân số và sự phát 
triển kỹ năng của lực lượng lao động nhất quán trong một nền kinh tế địa phương phát triển. 
Yếu tố này trong Quy hoạch Tổng thể bao gồm các chính sách để giúp cho bộ phận tư nhân 
tạo ra việc làm cho người dân địa phương, khuyến khích cơ hội phát triển sự nghiệp và phúc 
lợi cho việc làm cho ngành dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận với giáo dục và đào tạo để đáp ứng 
các nhu cầu kinh doanh hiện nay. 

 
Các chính sách bổ sung được thiết kế để khuyến khích sự tái tạo cộng đồng thông qua cải tiến 
tiếp cận với các nguồn lực của khu vực và quốc gia về đầu tư công và tư, nhắm tới sự phát 
triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự thịnh vượng kinh tế và tận dụng đòn bẩy quy trình tái phát 
triển trong các cộng đồng cụ thể. 

 
Trong khi yếu tố này thiết lập các mục tiêu và chính sách thịnh vượng kinh tế, yếu tố này cũng kêu 
gọi sự chuẩn bị mang tính định kỳ và các cập nhật thường xuyên của Quy hoạch Chiến lược Phát 
triển Kinh tế của Thành phố. Chiến lược này sẽ xác định và quản lý các ngành công nghiệp của San 
Diego đang phát triển và có tính cạnh tranh toàn cầu. Nó cũng sẽ chuyển các chính sách thành các 
chương trình cụ thể và các hành động trong giai đoạn ngắn hạn đến trung hạn để đối phó với các 
thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu. 

 
Việc đạt được các mục tiêu kinh tế 
thịnh vượng cũng dựa vào các 
chính sách về Yếu tố Sử dụng Đất 
và Quy hoạch Cộng đồng để bố trí 
đất đai cho sự phát triển kinh tế, 
Yếu tố Tính Lưu động cung cấp 
một kết nối giữa nhà ở và việc làm, 
Yếu tố Cơ sở Hạ tầng, Dịch vụ và 
An toàn Công cộng để giải quyết sự 
phát triển của các cơ sở hạ tầng 
khu vực cần thiết để tăng cường 
khả năng tồn tại của các khu vực 
công nghiệp. 
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Yếu tố Cơ sở Hạ tầng, Dịch vụ và An toàn Công cộng 

Mục đích 
 

Cung cấp các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng cần thiết để phục vụ dân cư hiện tại và tăng 
trưởng mới. 

 
Cung cấp các cơ sở hạ tầng công cộng đầy đủ để 
phục vụ dân cư hiện tại và trong tương lai của 
Thành phố tiếp tục là một thử thách lớn. Yếu tố 
Cơ sở hạ tầng, Dịch vụ và An toàn (Yếu tố Cơ sở 
Hạ tầng Công cộng) đáp ứng thử thách này 
thông qua các chính sách giải đáp được các 
chiến lược tài chính công, các trách nhiệm cấp 
vốn công và nhà phát triển, sự ưu tiên, và cung 
cấp các cơ sở và dịch vụ cụ thể để phục vụ tăng 
trưởng. Các chính sách trong Yếu tố Cơ sở Hạ 
tầng Công cộng cũng áp dụng cho giao thông, cơ 
sở hạ tầng công viên và giải trí, và dịch vụ. 

 
Nguyên tắc Chỉ đạo Tiến độ và Quy hoạch Tổng 
thể năm 1979 (Quy hoạch Tổng thể 1979) tạo 
lập một chương trình quản lý tăng trưởng để 
giải quyết vấn đề tăng trưởng nhanh của khu 
vực ngoại biên Thành phố, và xu hướng tăng 
trưởng giảm xuống trong các khu vực trung tâm 
của Thành phố. Kế hoạch đã tìm kiếm cách tái 
tạo khu vực kinh doanh trung tâm, và thực hiện 
từng giai đoạn tăng trưởng và phát triển ở 
những khu vực ngoài lề tùy thuộc vào sự có sẵn 
của các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng. 

 
Vào năm 1979, Thành phố được chia thành ba “cấp”: “Đô thị hóa”, “Đô thị hóa có kế hoạch” và “Đô 
thị hóa trong tương lai”. Các khu vực Đô thị hóa có kế hoạch bao gồm các cộng đồng phát triển mới 
nơi sự phát triển là cần thiết để “tự chi trả” thông qua việc sử dụng các Đánh giá Lợi ích của Cơ sở Hạ 
tầng (FBAs) hoặc các cơ chế cấp vốn. Sự tăng trường được khuyến khích ở các cộng đồng đô thị hóa, 
với giả định rằng các khoản chi tiêu của Quỹ Tổng thể (công cộng) sẽ được cung cấp trong các khu 
vực này. Theo thời gian, các FBA vẫn chủ yếu thành công trong việc cung cấp các cơ sở hạ tầng tại các 
cộng đồng còn ở diện đang phát triển, nhưng Quỹ Tổng thể không đủ để đáp ứng các nhu cầu của các 
cộng đồng đô thị hóa. Thêm vào đó, chương trình Chi phí Tác động Phát triển của Thành phố (the 
City’s Development Impact Fee - DIF) dành cho các cơ sở hạ tầng công cộng trong các cộng đồng đô 
thị hóa không được áp dụng cho tới năm 1987.  
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Yếu tố Khuôn khổ Chiến lược năm 2002 đã xác định sự thâm hụt về cơ sở hạ tầng ở các cộng 
đồng đô thị hóa và tái xác định nhu cầu giải quyết cơ sở hạ tầng công cộng hiện có và trong 
tương lai và các nhu cầu dịch vụ tại các khu vực đó và trên khắp Thành phố. Yếu tố Khuôn khổ 
Chiến lược cũng là một chất xúc tác cho nỗ lực xác định và lập bản đồ các cơ sở hạ tầng hiện có 
nhất định trong từng khu vực quy hoạch cộng đồng của Thành phố.  
 

Cấp vốn cho các Cơ sở Hạ tầng 

Chiến lược cấp vốn. Do phần lớn các cộng đồng San Diego hiện nay chủ yếu đã được đô thị hóa, 
Quy hoạch Tổng thể cung cấp khuôn khổ chiến lược cấp vốn đa diện cho các cơ sở hạ tầng để giải 
quyết nhu cầu hiện tại, cung cấp cơ sở hạ tầng đầy đủ để hỗ trợ phát triển các chỗ đất trống và lập 
kế hoạch cho nhu cầu liên tục của các hoạt động vận hành và bảo trì khắp Thành phố.  

 
Các điểm chính trong chiến lược cấp vốn Kế hoạch Tổng thể bao gồm: 

 
• Thành phố và phần dân số hiện tại chịu trách nhiệm cấp vốn cho các cơ sở hạ tầng hiện 

tại còn thiếu hụt; 
• Tài trợ cho các thiếu hụt về cơ sở hạ tầng công cộng sẽ đến từ nhiều nguồn tài trợ đa 

dạng; và 
• Sự phát triển mới sẽ góp phần vào việc chi trả các chi phí cơ sở hạ tầng công cộng. 

 
Yếu tố này xác định một danh mục các lựa chọn cấp vốn có thể được áp dụng để Thành phố 
đáp ứng các trách nhiệm của mình trong việc sửa đổi các thiếu hụt về cơ sở hạ tầng công cộng 
hiện có. Để bổ sung cho Quy hoạch Tổng thể, một chiến lược chi tiết hơn để xác định các cơ 
chế cụ thể cho việc cấp vốn cho các dạng cơ sở hạ tầng khác nhau trong các khu vực địa lý 
mục tiêu sẽ được chuẩn bị và cập nhật thường xuyên hơn nếu cần thiết để đánh giá lại và các 
cơ chế mới được phát triển. 

 
Các hoạt động thực thi khác bao gồm 
các sửa đổi dự kiến về phương pháp 
DIF và các kế hoạch cấp vốn cho các cơ 
sở hạ tầng công cộng. Với các phương 
pháp lệ phí tác động được thực thi từ 
năm 2006, việc thu lệ phí không theo 
kịp các nhu cầu về cơ sở hạ tầng và các 
chi phí đang gia tăng, và dự kiến chỉ tài 
trợ một phần tương xứng của các cơ sở 
hạ tầng mới. Dự kiến DIF sẽ cần được 
áp dụng ở nhiều cộng đồng hơn trong 
tương lai khi các cộng đồng đô thị hóa 
theo kế hoạch trong quá khứ trải qua sự 
phát triển các khu vực trống không 
theo dự kiến trong FBA.
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Ưu tiên.  
Quy hoạch Tổng thể tạo lập khuôn khổ 
cho một mục tiêu và tiếp cận hệ thống để 
ưu tiên việc cấp vốn cho các cơ sở hạ 
tầng công cộng. Mục tiêu là để tăng 
cường mối quan hệ giữa Quy hoạch 
Tổng thể của Thành phố và Chương 
trình Cải tiến Vốn (CIP), để tối đa hóa 
hiệu quả trong việc phân bổ các nguồn 
vốn, và để thực thi chiến lược Thành phố 
của các Ngôi làng. Các chính sách này 
kêu gọi Thành phố sử dụng một cách 
tiếp cận chuẩn hóa với các cơ sở hạ tầng 
trong đó bao gồm: xác định các yếu tố 
liên quan, đánh giá các dự án dựa trên yếu tố đó và xây dựng một danh sách các dự án ưu tiên 
theo loại cơ sở hạ tầng. Việc tuân thủ và các ưu tiên quy hoạch cộng đồng là một phần trong 
quy trình ưu tiên.  
 
Đánh giá Tăng trưởng, Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ. Trong việc đánh giá sự tăng trưởng mới, 
Quy hoạch Tổng thể đòi hỏi sự phát triển mới để giảm thiểu các tác động của chúng và tránh 
làm cho sự thâm hụt cơ sở vật chất tệ hơn. Các chính sách chính yêu cầu các đề xuất phát 
triển giải quyết đầy đủ các tác động đối với các cơ sở và dịch vụ hạ tầng công cộng, và yêu cầu 
các dự án bắt buộc phải có sự điều chỉnh quy hoạch cộng đồng do sự gia tăng mật độ dân cư 
nhằm cung cấp hoặc hỗ trợ cấp vốn cải thiện các yếu tố vật chất có lợi cho các khu vực quy 
hoạch cộng đồng. Thêm vào đó, các chính sách Quy hoạch Tổng thể kêu gọi sự thành lập một 
hệ thống quản lý phát triển tập trung và để duy trì các kế hoạch cấp vốn cập nhật cho các cơ 
sở hạ tầng công cộng để quản lý việc cung cấp các cơ sở hạ tầng công cộng.  

 
Hướng dẫn Cơ sở Hạ tầng 

Quy hoạch Tổng thể cung cấp các chính sách để hướng dẫn việc cung cấp đa dạng các cơ sở hạ tầng 
công cộng và dịch vụ như được miêu tả trong Bảng SF-1, các Chủ đề Cơ sở hạ tầng Công cộng và 
Dịch vụ. 
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Bảng SF-1 
Cơ sở Hạ tầng Công cộng và các Dịch vụ 

 

Loại cơ sở hạ tầng Các Chủ đề được giải quyết trong các Chính sách 
Hỏa hoạn-Cứu hộ • Các mục tiêu về thời gian phản hồi dành cho các dịch vụ y tế 

khẩn cấp và hỏa hoạn 
• Số lượng các vụ việc khẩn cấp thường niên để đánh giá các tác 

động đối với các dịch vụ 
Cảnh sát • Các mục tiêu thời gian trung bình dành cho các cuộc gọi ưu tiên 

khác nhau 
• Hướng dẫn để đánh giá khi nào cần có các nguồn lực bổ sung 

để duy trì các mức dịch vụ 
Nước thải Các dịch vụ xử lý nước thải và quy hoạch cơ sở hạ tầng  

Cơ sở hạ tầng 
nước mưa 

• Hệ thống truyền dẫn nước mưa 
• Cơ sở hạ tầng nước mưa và các yêu cầu dịch vụ 

Cơ sở hạ tầng nước Nguồn cung cấp nước và cơ sở hạ tầng nước (xem Yếu tố Bảo 
tồn về vấn đề bảo tồn nước) 

Quản lý nước thải (bao 
gồm tái chế) 

Thu gom, giảm bớt, tái chế và nghiền rác thải 

Thư viện Quy hoạch và các hướng dẫn thiết kế thư viện 

Trường học Phối hợp với các khu vực trong việc thiết kế, địa điểm và việc sử 
dụng chung của trường học 

Cơ sở hạ tầng thông tin Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin tích hợp 

Tiện ích công cộng • Hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng của 
khu vực trong việc quy hoạch và cung cấp các dịch vụ và cơ 
sở hạ tầng của họ 

• Cân nhắc các khoản đầu tư cở sở vật chất ở các khu vực làng 
tiềm năng 

Các cơ sở hạ tầng công 
cộng 

Quy hoạch và thực thi các khoản đầu tư và cơ sở hạ tầng và 
vật chất của khu vực 

Các dịch vụ và Cơ sở 
vật chất Y tế 

• Sự tham gia cùng với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
vào các quyết định của cơ sở. 

• Tích hợp với chiến lược tăng trưởng của Thành phố 
Phòng chống thảm họa • Chuẩn bị cho các thảm họa nhân tạo hoặc thiên nhiên 

• Kế hoạch phục hồi các dịch vụ đô thị 
An toàn Địa chấn Các cân nhắc về địa chấn, địa chất và cấu trúc trong môi trường 

nhân tạo để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn 
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Yếu tố Giải trí 

Mục đích 

Để bảo tồn, bảo vệ, thu nhận, vận hành, duy trì và phát triển các cơ hội và cơ sở hạ tầng giải trí 
công cộng trên khắp Thành phố cho tất cả người sử dụng.  

 
Thành phố San Diego có hơn 38.930 acre (mẫu Anh) đất công viên và không gian mở cung 
cấp đa dạng các cơ hội giải trí. Các công viên, không gian mở, đường mòn và cơ sở hạ tầng 
giải trí của Thành phố hàng năm phục vụ hàng triệu cư dân và khách thăm quan và đóng một 
vai trò quan trọng đối với tình trạng sức khỏe vật chất, tinh thần, xã hội và môi trường của 
Thành phố và cư dân. Các công viên có thể cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách tăng 
cường thể chất và hỗ trợ duy trì sức khỏe. Các lợi ích về mặt tinh thần và xã hội bao gồm cung 
cấp sự giải tỏa về tầm nhìn trong bối cảnh phát triển đô thị, các cơ hội giải trí thụ động để làm 
mới tâm hồn và cung cấp các cơ hội tương tác xã hội, các hoạt động vui khỏe cho thanh thiếu 
niên. Đất công viên và không gian trống có lợi cho môi trường vì chúng cung cấp môi trường 
sống cho cây cối và động vật và không gian cho dòng chảy đô thị thấm vào đất, trong khi cũng 
giúp giảm các tác động của các đảo nhiệt đô thị. Thêm vào đó, hệ thống công viên của Thành 
phố hỗ trợ ngành du lịch San Diego và nâng cao khả năng của Thành phố trong việc thu hút 
và giữ chân các doanh nghiệp. 
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Môi trường San Diego, vị trí ven biển, khí hậu ôn hòa và địa hình đa dạng, góp phần vào việc 
tạo ra một hệ thống giải trí và không gian mở hàng đầu của Thành phố cho các cư dân và 
khách thăm quan của San Diego. Các mục tiêu và chính sách của Yếu tố Giải trí này đã được 
phát triển để tận dụng môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Thành phố, để xây dựng các 
cơ sở hạ tầng giải trí và dịch vụ hiện có, nhằm giúp đạt được sự cân bằng về các nguồn lực 
giải trí cũng như điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu giải trí trong tương lai. 

 
Yếu tố này đã trở thành một thử thách ngày càng lớn để đáp ứng các nhu cầu về công viên và 
giải trí của cộng đồng do dân số và số lượng khách thăm quan gia tăng và nguồn đất trống 
sẵn có giảm đi. Thành phố đối mặt với nhu cầu gia tăng về đất công viên hiện có và sự phân 
bổ không đồng đều của các công viên trên toàn thành phố. Các vấn đề đặc biệt nghiêm trọng 
ở các cộng đồng lâu đời và đô thị hóa hơn. Yếu tố Giải trí cũng bao hàm các chính sách nhằm 
giải quyết các thách thức này và cố gắng đạt được một hệ thống giải trí và công viên bền vững, 
dễ tiếp cận và đa dạng. 

 
Hệ thống các Công viên và Không gian Mở của Thành phố 

Thành phố San Diego cung cấp ba hạng mục công viên và giải trí cho cư dân và khách thăm 
quan: dựa trên dân số, dựa trên nguồn lực và không gian mở. Ba hạng mục giải trí này, bao 
gồm đất đai, cơ sở hạ tầng và thiết kế chương trình, bao gồm hệ thống công viên và giải trí đô 
thị của Thành phố San Diego. 

 
• Các công viên dựa trên dân số (còn được biết đến với tên gọi các công viên Khu vực và 

Cộng đồng), các cơ sở hạ tầng và dịch vụ nằm trong khoảng cách gần với khu vực phát 
triển nhà ở và có mục đích phục vụ các nhu cầu hàng ngày của các khu vực và cộng đồng. 
Khi có thể, chúng sẽ nối liền với các trường học để chia sẻ cơ sở hạ tầng, và lý tưởng là 
chúng nên nằm trong khoảng cách đi bộ tới rất nhiều nhà ở trong khu vực dịch vụ của 
chúng. 

 
• Các công viên dựa trên nguồn lực được đặt tại hoặc nằm ở trung tâm của các yếu tố nhân 

tạo hoặc tự nhiên đáng chú ý (bãi biển, hẻm núi, hệ thống môi trường sống, hồ, di tích lịch 
sử và cơ sở hạ tầng văn hóa) và được dùng để phục vụ cư dân trên toàn thành phố cũng 
như các khách thăm quan. 

 
• Đất không gian mở là đất Thành phố sở hữu nằm khắp Thành phố bao gồm các hẻm núi, 

núi mặt bàn và các địa hình tự nhiên khác. Không gian mở này dùng để bảo tồn và bảo vệ 
các loại cây trồng và động vật bản địa, trong khi cung cấp tiếp cận công cộng và trải 
nghiệm thông qua việc sử dụng các đường mòn leo núi, đi xe đạp và cưỡi ngựa. 
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Hướng dẫn Công viên và Giải trí 

Yếu tố Giải trí cung cấp các chính sách để chỉ đạo chiến lược và các mục tiêu của Thành phố cho 
các cơ sở hạ tầng công viên và giải trí trên khắp thành phố và trong các cộng đồng cá nhân. Nó 
cung cấp các hướng dẫn về việc cung cấp các công viên dựa trên dân số, dựa trên nguồn lực và 
không gian mở và kêu gọi sự chuẩn bị một bản Quy hoạch Tổng thể các Công viên. Các chính 
sách Yếu tố Giải trí cũng: hỗ trợ việc sử dụng chung và các hiệp định hợp tác, bảo vệ và trải 
nghiệm các hẻm núi của Thành phố; giới thiệu khái niệm cung cấp các trang thiết bị và cơ sở hạ 
tầng giải trí “tương đương” trong những khu vực hạn chế; và kêu gọi việc áp dụng một chiến 
lược cấp vốn để tài trợ tốt hơn cho sự phát triển và bảo trì cơ sở hạ tầng công viên. 

 
Các công viên dựa trên dân số được cung cấp ở tỉ lệ tối thiểu ở mức 2.8 acre đất sử dụng được 
trên 1.000 cư dân. Một số cộng đồng mới của San Diego gần đạt được tiêu chuẩn này, nhưng các 
cộng đồng đã phát triển trước khi tỉ lệ này được giới thiệu trong Quy hoạch Tổng thể năm 1979 
không đạt được mục tiêu này. Việc thu mua đất công viên tại những cộng đồng đã phát triển rồi 
là khó khăn do chi phí đất đai và mong muốn tránh việc thay đổi các hoạt động sử dụng đất hiện 
tại. Ghi nhận những hạn chế về đất đai của Thành phố, Quy hoạch đề xuất một số phần trong 2,8 
acre có thể được đáp ứng thông qua việc cung cấp các cơ sở hạ tầng giải trí tương đương. Quy 
hoạch Tổng thể các Công viên dự kiến sẽ phát triển và xác định các tiêu chí về cách các tiêu 
chuẩn tương đương có thể được đo đạc và áp dụng. 

 
Quy hoạch Tổng thể về các Công viên 

Yếu tố Giải trí cần sự chuẩn bị một bản Quy hoạch Tổng thể về các Công viên trên toàn thế 
giới để thiết lập một mạng lưới các công viên trên toàn thành phố; dự trữ và đánh giá đất 
công viên của Thành phố, việc sử dụng đất giải trí, các cơ sở hạ tầng và dịch vụ; đặt ra các ưu 
tiên bảo vệ và tăng cường các tài sản công viên và giải trí hiện có; phát triển các chiến lược 
thực thi để đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng; giải quyết vấn đề tiếp cận không bình đẳng 
đối với các nguồn lực giải trí; và thiết lập nền tảng dành cho một cơ chế tài trợ hợp lý để phát 
triển; tăng cường và duy trì mạng lưới công viên và tài nguyên giải trí của Thành phố. 

 
Tài trợ cho Công viên 

Bên cạnh việc phải đối mặt với các hạn chế về đất đai, Thành phố cũng liên tục gặp các thách thức 
về tài chính liên quan tới việc phát triển, duy trì và vận hành công viên. Vì vậy, các công viên và cơ 
sở hạ tầng mới và cải thiện các công viên và cơ sở hạ tầng hiện có, được thiết kế và xây dựng để 
đảm bảo mục đích sử dụng của chúng với khoản tài trợ tối thiểu để bảo trì hoặc nâng cấp trong 
thời gian sử dụng hữu ích của cơ sở hạ tầng đó. Các đặc điểm phát triển bền vững bao gồm việc áp 
dụng các biện pháp bảo tồn nước và năng lượng, công nghệ xây dựng “xanh”, cây trồng không cần 
chăm sóc nhiều, và thiết kế nhạy cảm với các điều kiện môi trường địa phương và có thể giúp giảm 
các chi phí dài hạn (xem phần Yếu tố Bảo tồn, Phần A). 
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Chìa khóa để cung cấp các cơ hội giải trí gia tăng về lâu dài nhằm xác định và đảm bảo việc 
cấp vốn đầy đủ cho sự phát triển, duy trì và bố trí nhân viên cho các công viên. Yếu tố Giải trí 
kêu gọi Thành phố cung cấp đất và/hoặc mức phí công viên phù hợp cho công viên và cơ sở 
hạ tầng giải trí dựa trên dân số để phục vụ các cư dân tương lai.  

 
Yếu tố Giải trí kết nối với các yếu tố khác của Quy hoạch Tổng thể. Đặc biệt, Yếu tố Bảo tồn cung 
cấp các chính sách bổ sung để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên giải trí, các hẻm núi và không 
gian công cộng, và Yếu tố Cơ sở hạ tầng Công cộng cung cấp các chính sách cấp vốn, ưu tiên cơ 
sở hạ tầng công cộng và các lệ phí tác động phát triển. Nhìn chung, chiến lược Thành phố của 
các Ngôi làng củng cố tầm quan trọng của việc giải trí là một yếu tố cần thiết về chất lượng cuộc 
sống mà nó cần được tích hợp vào hoạt động của mỗi cộng đồng. 

 
Yếu tố Bảo tồn 

Mục đích 

Để trở thành một mô hình quốc tế về bảo tồn phát triển bền vững. Cung cấp hoạt động bảo 
tồn lâu dài và quản lý bền vững cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú có thể giúp 
định hình bản sắc của Thành phố, đóng góp vào nền kinh tế của thành phố và cải thiện chất 
lượng cuộc sống của nó.  

 
Bảo tồn là hoạt động quản lý, gìn giữ có kế hoạch và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 
và cảnh quan. Yếu tố Bảo tồn bao gồm các chính sách để hướng dẫn hoạt động bảo tồn nguồn 
tài nguyên là các thành phần cơ bản của môi trường San Diego, giúp định hình bản sắc của 
Thành phố và hoạt động này đóng vai trò vào sự thịnh vượng kinh tế liên tục. Nguồn lực của 
San Diego bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở: nước, đất, không khí, đa dạng sinh học, 
khoáng sản, vật liệu thiên nhiên, vật liệu tái chế, địa hình, cảnh quan và năng lượng. Trong 
dài hạn, việc bảo tồn là một chiến dịch hiệu quả về mặt chi phí để đảm bảo cung cấp nguồn 
tài nguyên đáng tin cậy cần tới ở hiện tại và trong tương lai. 

 
Chiến dịch Thành phố của các Ngôi làng chỉ đạo sự phát triển liên tục ở các khu vực hạn chế có 
phương tiện công cộng phục vụ, chính là một kế hoạch bảo tồn. Sự phát triển của các hoạt động 
giao thông công cộng nhỏ gọn là một cách sử dụng hợp lý đất đai đô thị nhằm giảm nhu cầu phát 
triển các khu vực ngoại vi và tạo ra một nền tảng đô thị trong đó việc đi bộ, đi xe đạp và phương 
tiện công cộng trở thành các lựa chọn hấp dẫn hơn so với đi lại bằng ô tô. Giảm tải sự phụ thuộc 
vào xe ô tô sẽ giúp giảm số dặm của xe đi, do đó giảm khí thải nhà kính. Ngoài ra, nó cải thiện chất 
lượng nước bằng cách giảm rò rỉ xăng dầu có thể gây ô nhiễm nước trên khắp Thành phố.  
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Biến đổi khí hậu là một mối lo ngại ngày càng gia tăng ở các thành phố trên thế giới. Việc đốt 
nhiên liệu hóa thạch, như than và xăng dầu, cũng như việc phá rừng và các hoạt động khác 
của con người đang thay đổi cơ cấu của khí quyển, tạo ra sự tập trung của khí nhà kính như 
Các-bon đi-ô-xít, ô-xít ni-tơ, khí mê-tan tăng đáng kể. Thành phố San Diego đang thực hiện 
các biện pháp để giải quyết tác động khí thải nhà kính ở mức địa phương. Tổ chức Thành phố 
đã tiếp tục giảm khí thải nhà kính thông qua việc sử dụng nhiên liệu hiệu quả, bảo tồn năng 
lượng và tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để giảm khí thải nhà kính, xác định các mục 
tiêu điều chỉnh, và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu ở mức địa phương. Tham khảo 
Yếu tố Bảo tồn, Bảng CE-1, 
các Vấn đề liên quan tới Biến 
đổi Khí hậu được giải quyết 
trong Quy hoạch Tổng thể, 
để đọc danh sách đầy đủ của 
các chính sách liên quan tới 
vấn đề biến đổi khí hậu. 

 
Phát triển bền vững là sự 
phát triển tôn trọng sự cân 
bằng và mối quan hệ giữa 
nền kinh tế, hệ sinh thái và 
sự công bằng. Thành phố 
đang áp dụng các chính sách 
phát triển bền vững nhằm 
giảm dấu chân môi trường, bao gồm: bảo tồn nguồn lực, tuân thủ các thông lệ về xây dựng 
bền vững, giảm khí thải nhà kính và khuyến khích các công nghệ sạch. Về các thông lệ phát 
triển bền vững, tăng trưởng kinh tế có liên quan mật thiết tới các công nghệ và ngành công 
nghiệp liên quan tới môi trường, “sạch” hoặc “xanh”. San Diego được giữ vị trí là một thành 
phố đi đầu về các ngành công nghiệp công nghệ sạch do có nguồn nhân lực chất lượng cao, 
các đại học hàng đầu và các viện nghiên cứu cũng như các ngành công nghệ cao đã phát triển. 
Các ngành công nghệ sạch cho thấy sự phát triển môi trường và các mục tiêu cạnh tranh kinh 
tế là phù hợp và đôi bên cùng có lợi. 

 
Yếu tố Bảo tồn phản ảnh những mục tiêu chính có trong nhiều kế hoạch và chương trình của 
Thành phố và khu vực khác và sẽ giúp hỗ trợ các cập nhật trong tương lai. Yếu tố Bảo tồn đặt ra 
mục tiêu trên toàn thành phố trong đó gắn kết với các kế hoạch và chương trình dựa trên các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên khác nhau cùng với việc sử dụng một kế hoạch phát triển và tăng 
trưởng của ngôi làng. Nó có chứa các chính sách để phát triển bền vững, bảo tồn không gian mở 
và động vật hoang dã, quản lý các nguồn tài nguyên và các sáng kiến để bảo vệ sức khỏe, sự an 
toàn và  phúc lợi công cộng. 
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Yếu tố Bảo tồn Lịch sử 

Mục tiêu 

Hướng dẫn hoạt động gìn giữ, bảo vệ, khôi phục và phục hồi các nguồn lực văn hóa và lịch 
sử và duy trì bản sắc của Thành phố. Cải thiện chất lượng của môi trường nhân tạo, khuyến 
khích sự tôn trọng lịch sử và văn hóa của Thành phố, duy trì đặc điểm và bản sắc của các 
cộng đồng, và đóng góp vào sức mạnh kinh tế của Thành phố thông qua việc bảo tồn lịch 
sử. 

 
Không có thành phố nào hy vọng có thể hiểu được 
hiện tại hoặc dự đoán được tương lai của mình nếu 
nó không nhìn nhận được quá khứ của mình. Bằng 
cách theo dõi và bảo tồn quá khứ, thành phố có thể 
hiểu hơn về quá trình mà nó đạt tới hình thức và tài 
sản hiện tại. Nguồn tài nguyên văn hóa và lịch sử đa 
dạng và phong phú của San Diego bao gồm các tòa 
nhà, cơ cấu, vật dụng, cảnh quan, khu vực và các khu 
khảo cổ, các tài sản văn hóa truyền thông có ý nghĩa 
lịch sử, khoa học, kiến trúc, thẩm mỹ, văn hóa hoặc 
dân tộc. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng 
phân biệt được, các nguồn lực này, cùng với khả năng 
vốn có của mình có thể gợi lên quá khứ, thể hiện các 
khía cạnh quan trọng của lịch sử San Diego và khu 
vực, từ thời gian trước, trong khi tiếp xúc với thổ dân 
da đỏ Mỹ cho tới quá khứ gần đây. Sự xác nhận, đánh 
giá, đăng ký và bảo vệ các nguồn lực này, và nhờ đó, 
gìn giữ quá khứ của San Diego cho các cư dân hiện tại 
và tương lai, là những thành tố cần thiết của chương 
trình gìn giữ lịch sử San Diego. 

 
Thử thách liên tiếp trong việc tích hợp hoạt động giữ gìn lịch sử thành một quy trình quy 
hoạch lớn hơn. Do tăng trưởng tương lai của San Diego chuyển mối quan tâm từ việc xây 
dựng trên mảnh đất trống sang việc tập trung và tái đầu tư vào các cộng đồng hiện có, sẽ cần 
các nỗ lực liên tục để bảo vệ các nguồn tài nguyên lịch sử và văn hóa. 

 
Cam kết của thành phố trong việc bảo tồn lịch sử mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Có thể thấy 
rằng ở nơi hoạt động bảo tồn được các chính sách và ưu tiên của chính quyền địa phương hỗ 
trợ, việc ghi nhận có thể gia tăng giá trị bất động sản và niềm tự hào về địa điểm. Sự tái tạo 
khu vực trung tâm thành phố cổ xưa và tái sử dụng một cách thích ứng các khu vực lịch sử 
và tòa nhà bảo tồn các nguồn tài nguyên, sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có, tạo ra việc làm và 
mua sắm ở địa phương, hỗ trợ sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và du lịch di sản, cũng như 
tăng cường chất lượng cuộc sống và nét đặc sắc của cộng đồng. 
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Yếu tố Tiếng ồn 

Mục đích 

Bảo vệ người sống và làm việc trong Thành phố San Diego khỏi tiếng ồn quá mức. 
 

Tiếng ồn ở mức quá cao có thể ảnh 
hưởng tới môi trường và chất lượng 
cuộc sống của chúng ta. Tiếng ồn 
mang tính chủ quan vì nó tùy thuộc 
vào phản ứng của người nghe, thời 
gian trong ngày, khoảng cách từ 
nguồn cho đến người nhận và đặc 
tính âm thanh của nó. Nếu quá mức, 
mọi người thường cảm thấy tiếng 
ồn khó chịu, xâm phạm và phiền 
phức. 

 
Nguồn gốc tiếng ồn chủ yếu ở San 
Diego đến từ giao thông xe cộ ở 
đường cao tốc liên bang, cao tốc tiểu 
bang, và các con đường chính của 
địa phương thường do mật độ và tốc 
độ giao thông cao hơn. Tiếng ồn từ 
máy bay cũng có mặt ở nhiều khu 
vực trong Thành phố. Giao thông xe 
lửa và các hoạt động thương mại và 
công nghiệp cũng đóng góp vào môi 
trường tiếng ồn. 

 
Thành phố căn bản là một nơi phát triển và đô thị hóa và mức độ tiếng ồn cao là một phần thông 
thường của môi trường đô thị. Tuy nhiên, kiểm soát tiếng ổn ngay tại nguồn ở mức độ chấp 
nhận được có thể mang tới sự cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người sống và làm 
việc trong Thành phố. Khi việc kiểm soát này không khả thi, Thành phố áp dụng các biện pháp 
bổ sung để hạn chế tác động của tiếng ồn đối với việc sử dụng đất trong tương lai, bao gồm phân 
tách không gian, quy hoạch khu vực, và xây dựng các kỹ thuật thiết kế để giải quyết khả năng 
tiếp xúc với tiếng ồn và cách âm cho các tòa nhà để giảm mức độ tiếng ồn trong nhà. 

 
Yếu tố Tiếng ồn cung cấp các mục tiêu và chính sách để hướng dẫn việc sử dụng đất đai phù 
hợp và sự kết hợp các biện pháp giảm thiểu tiếng ổn cho các hoạt động sử dụng mới để bảo 
vệ những người sống và làm việc trong Thành phố khỏi môi trường ô nhiễm tiếng ồn. Mục 
đích này trở nên quan trọng hơn khi Thành phố tiếp tục phát triển với các khu vực còn trống 
và đa mục đích sử dụng cho phù hợp với Yếu tố Sử dụng Đất và Quy hoạch Cộng đồng. 
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Yếu tố Nhà ở 

Mục đích 

Tạo ra một kế hoạch tổng thể với các mục 
tiêu cụ thể có thể đo lường được, các 
chính sách và chương trình để giải quyết 
các nhu cầu nhà ở cần thiết của Thành 
phố. 

 
San Diego đối mặt với cuộc khủng hoảng về giá nhà ở nghiêm trọng. Không chỉ những người có 
thu nhập thấp và cư dân cần hỗ trợ đặc biệt gặp khó khăn trong việc tìm được đủ nhà ở có giá 
cả phải chăng, mà hiện nay nhiều người có mức thu nhập trung bình cũng đang gặp khó khăn 
trong việc tồn tại ở San Diego do chi phí nhà ở cao. Yếu tố Nhà ở xác định và phân tích các nhu 
cầu nhà ở của Thành phố, xác định các mục tiêu, mục đích và chính sách phù hợp dựa trên các 
nhu cầu đó và đề ra một chương trình hành động năm năm toàn diện để đạt được, hết mức có 
thể, các mục tiêu đã xác định. Yếu tố Nhà ở bao gồm các mục đích, chính sách và chương trình 
cho năm mục tiêu sau đây: 

 

 
• Cung cấp đủ đất đai dự trữ và khả năng xây dựng nhà ở mới; 

 
• Duy trì và bảo tồn (bao gồm việc duy trì nhà ở dành cho người có thu nhập thấp và phục 

hồi nguồn cung cấp nhà ở hiện có); 
 

• Giảm các hạn chế của chính quyền mà không còn cần thiết nữa;  
 

• Cung cấp các cơ hội nhà ở giá phải chăng; và 
 

• Việc thực thi các mục tiêu hành chính (bao gồm sự công bằng và tính cân bằng của cộng đồng, 
sử dụng các nguồn quỹ để dành riêng cho hoạt động tái phát triển, giảm tải sự phân biệt về nhà 
ở và bảo tồn năng lượng).  
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Yếu tố Nhà ở có mục tiêu hỗ trợ việc cung cấp nhà ở đầy đủ để phục vụ người dân San Diego 
ở mọi mức kinh tế và nhóm nhân khẩu học. 

 
Luật tiểu bang chỉ thị rằng Yếu tố Nhà ở phải được cập nhật theo chu kỳ năm năm một lần, 
“bao gồm các tiêu chuẩn và kế hoạch để cải thiện nhà ở và để cung cấp đủ các địa điểm nhà 
ở.” Và “đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nhà ở của mọi nhóm cộng đồng.” Yếu tố Nhà ở được đặt 
ở một tài liệu riêng so với các phần còn lại của Quy hoạch Tổng thể do nhu cầu phải cập nhật 
Yếu tố Nhà ở thường xuyên, và để hỗ trợ việc tuân thủ các yêu cầu báo cáo của tiểu bang. Nó 
phải thống nhất với các yếu tố khác của Quy hoạch Tổng thể và kết hợp chiến lược Thành phố 
của các Ngôi làng như là một thành phần chính trong chiến dịch nhà ở của Thành phố. 

 

Việc Thi hành 
Kế hoạch Hành động 

Quy hoạch Tổng thể cung cấp đa dạng các chính sách trên toàn thành phố có tác động tới việc 
phát triển đất đai và chất lượng cuộc sống tổng thể. Các chính sách quy hoạch tổng thể là các 
tuyên bố nhằm hướng dẫn cho hoạt động ra quyết định và được áp dụng thông qua nghị 
quyết của Hội đồng Thành phố. Các chính sách khác các quy định trong Bộ luật Phát triển Đất 
đai trong đó có chứa các tiêu chuẩn cụ thể, có thể áp dụng được và được thực thi thông qua 
sắc lệnh. Các chính sách trong Quy hoạch Tổng thể của Thành phố San Diego cung cấp một 
khung chương trình trong đó hướng dẫn sự phát triển vật chất của Thành phố và sẽ được sử 
dụng để: chỉ đạo các cập nhật quy hoạch cộng đồng; xem xét các giấy phép linh hoạt; và cung 
cấp hướng dẫn cho các dự án công cộng, các quy hoạch tổng thể và tái phát triển; và các 
chương trình thực thi khác. Khi các dự án và các hoạt động thực thi trong tương lai được xem 
xét, các hành động cá nhân sẽ được coi là nhất quán với Quy hoạch Tổng thể nếu, cân nhắc 
tất cả các khía cạnh của nó, nó sẽ tăng cường các mục tiêu và chính sách của quy hoạch và 
không gây trở ngại cho việc đạt được mục tiêu của họ. 

 
Hướng dẫn Quy hoạch Tổng thể Tiểu bang California (2003) chỉ ra rằng một quy hoạch tổng thể 
thường được thực thi thông qua việc phân vùng, phân khu vực và cải thiện nguồn vốn. Tại Thành phố 
San Diego, các chính sách Quy hoạch Tổng thể cũng được áp dụng thông qua các khuyến nghị và hành 
động của quy hoạch cộng đồng. Thêm vào đó, có nhiều hành động và chương trình cụ thể Thành phố 
đưa ra hoặc hoàn thành có trong Quy hoạch Tổng thể, các quy hoạch cộng đồng và nhiều hơn nữa, 
Thành phố đã tạo ra Kế hoạch Hành động Quy hoạch Tổng thể (Kế hoạch Hành động). Kế hoạch Hành 
động sẽ được cập nhật, nếu cần thiết, để  xác định quy trình thực thi, xác định các sáng kiến mới dành 
cho các chính sách Quy hoạch Tổng thể, hoặc phản ánh các ưu tiên đã thay đổi theo thời gian. Sau khi 
Hội đồng Thành phố phê duyệt Kế hoạch Hành động Quy hoạch Tổng thể, Kế hoạch Hành động sẽ 
được đính kèm Quy hoạch Tổng thể để tham khảo. Tuy nhiên, do biện pháp thực thi, về bản chất, cần 
phải nhất quán với những gì đang được thực thi,     
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các phần trong Kế hoạch Hành động được cập nhật hoặc thay đổi và vẫn giữ tính nhất quán 
với Quy hoạch Tổng thể không phải là các phần sửa đổi của Quy hoạch Tổng thể. Các thay đổi 
đối với các hành động thực thi có thể được “theo dõi” để đảm bảo duy trì một hồ sơ rõ ràng. 
Ngoài ra, Chương trình Giảm thiểu, Theo dõi và Báo cáo (MMRP) đã được chuẩn bị và đính 
kèm để tham khảo trong Quy hoạch Tổng thể. 

 
Bởi vì San Diego là một thành phố rộng lớn và đa dạng, Quy hoạch Tổng thể dựa vào các quy 
hoạch cộng đồng (được công nhận theo luật pháp là một phần của Yếu tố Sử dụng Đất và Quy 
hoạch Cộng đồng) để cung cấp các chính sách và khuyến nghị theo cộng đồng. Trong khi các 
quy hoạch cộng đồng đang trong quy trình được cập nhật, có nhiều trường hợp trong đó các 
chính sách của quy hoạch cộng đồng và Quy hoạch Tổng thể không được nhất quán. Tuy 
nhiên, không có sự thiếu nhất quán nào trong việc sử dụng đất hoặc chia vùng nào giữa Quy 
hoạch Tổng thể và bất kỳ quy hoạch cộng đồng nào bởi vì Quy hoạch Tổng thể không thay đổi 
các bố trí sử dụng đất trong quy hoạch cộng đồng. Các quy hoạch cộng đồng có toàn quyền 
cuối cùng về vấn đề sử dụng đất, mật độ và cường độ. Quy hoạch Tổng thể và các quy hoạch 
cộng đồng đóng vai trò bổ sung để đảm bảo chất lượng cuộc sống được duy trì, đặc tính chủ 
yếu của cộng đồng được coi trọng và các cơ sở vật chất công cộng được cung cấp. 

 
Các kế hoạch sử dụng đất được Thành phố áp dụng sẽ đặt ra khuôn khổ cho các quy định 
thực thi theo như Đạo luật Phát triển Đất đai. Mặc dù luật tiểu bang loại trừ các thành phố 
hiến chương ra khỏi các yêu cầu về tính nhất quán trong việc phân vùng, thông lệ của Thành 
phố San Diego là áp dụng việc phân vùng sao cho nhất quán với các bố trí sử dụng đất quy 
hoạch cộng đồng để đảm bảo việc thực thi các quy định này. Việc phân vùng là một trong 
những biện pháp thực thi kế hoạch chính. Theo như Quy định về Quy hoạch Tổng thể của 
California, “sự thành công của quy hoạch tổng thể, đặc biệt là yếu tố sử dụng đất, phụ thuộc 
một phần vào tính hiệu quả của sắc lệnh phân vùng nhất quán trong việc chuyển các mục tiêu 
và chiến lược dài hạn có trong quy hoạch vào các quyết định hàng ngày.” Việc phân vùng sẽ 
được xem xét và thay đổi nếu phù hợp, đặc biệt là vào thời điểm cập nhật hoặc điều chỉnh 
quy hoạch cộng đồng, để đảm bảo rằng các bố trí hoạt động sử dụng đất được sửa đổi hoặc 
các chính sách và khuyến nghị mới phù hợp có thể được áp dụng. Các lựa chọn phân vùng 
mới có thể được phát triển để thực thi các khuyến nghị quy hoạch tốt hơn. Các khuyến nghị 
quy hoạch có thể vẫn được thực hiện thông qua các tiểu vùng, tuân theo Đạo luật Bản đồ Tiểu 
vùng. 

 
Các chương trình thực thi bổ sung được nêu chi tiết trong các yếu tố của Quy hoạch Tổng thể 
và Kế hoạch Hành động. Các sáng kiến thực thi chính bao gồm Chiến lược Cấp vốn cho các Cơ 
sở Hạ tầng Công cộng, Kế hoạch Chiến lược Phát triển Kinh tế, Quy hoạch Tổng thể các Công 
viên và các quy hoạch tổng thể và chiến lược khác. Các chiến lược và quy hoạch tổng thể cung 
cấp phân tích sâu hơn và các hoạt động thực thi có liên quan tới các chủ đề được quan tâm 
trong Quy hoạch Tổng thể. Tuy nhiên, việc phát triển hoặc điều chỉnh các kế hoạch như vậy 
sẽ được đánh giá theo các chính sách của Quy hoạch Tổng thể. Cũng cần phải có các hoạt động 
thực thi mang tính pháp lý, quy định, hành chính và hợp tác. Quy hoạch Tổng thể và Kế hoạch 
Hành động có liên quan sẽ được giám sát để đánh giá tính hiệu quả trong việc đạt các mục 
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tiêu. Báo cáo Giám sát Quy hoạch Tổng thể, được chuẩn bị ban đầu vào năm 2004, đánh giá 
tiến độ thông qua: 1) Theo dõi việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch Hành động, 2)  Các 
Chỉ số Chương trình  Cộng đồng Bền vững San Diego, và 3) Các chỉ số kinh tế cộng đồng.  
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Dự thảo Ngân sách Thành phố 

Việc thực thi Quy hoạch Tổng thể được hoàn thành thông qua một loạt các hoạt động lập 
pháp và lập quy, được nêu trong Kế hoạch Hành động. Từng chính sách trong Quy hoạch Tổng 
thể tương ứng với các điều khoản trong Kế hoạch Hành động, trong đó xác định công cụ thực 
thi, ví dụ như cập nhật kế hoạch cộng đồng, kế hoạch tổng thể hoặc điều chỉnh các quy định 
và sắc lệnh, để giúp thực thi chính sách. Mặc dù Kế hoạch Hành động cung cấp khung thời 
gian dự tính cho việc thực thi các chính sách kế hoạch, nhiều điều khoản trong chương trình 
phụ thuộc vào các quyết định dự thảo ngân sách. Một bản Triển vọng Tài chính Năm năm 
(Triển vọng) được phát triển vào năm 2007 và được cập nhật trong năm 2008 để kiểm tra 
tình trạng tài khóa dài hạn của Thành phố và thiết lập các ưu tiên cấp vốn trong vòng năm 
năm tiếp theo. Ngoài ra, Triển vọng này thiết lập khuôn khổ để phát triển Ngân sách Thường 
niên của Thành phố. Tám sáng kiến quan trọng được xác định cần sự chú ý và nguồn lực của 
Thành phố và các sáng kiến này cũng như các dịch vụ chính của thành phố phản ánh trong 
Ngân sách Thường niên. Chính trong quy trình dự toán ngân sách này mà các chương trình 
mới hoặc nguồn cấp vốn bổ sung cho các chương trình hiện có được phân bổ cho năm tiếp 
theo. Kế hoạch Hành động Quy hoạch Tổng thể sẽ được giám sát để theo dõi tiến độ của các 
biện pháp thực thi Quy hoạch Tổng thể và giúp định hướng cho quy trình dự thảo ngân sách. 

 
Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng 

Chiến lược Thành phố của các Ngôi làng sẽ tiếp tục giúp đạt được các nhu cầu dài hạn của Thành 
phố thông qua việc tái phát triển từng phần của các tòa nhà và khu vực đã cũ. Một số khu vực 
hoặc trung tâm hoạt động có các đặc điểm của làng hiện đang trải qua nhu cầu sử dụng tăng 
cường và đã có sẵn cơ sở hạ tầng hoặc nguồn vốn. Các khu vực này có thể phát triển theo chiến 
lược Thành phố của các Ngôi làng trong vòng vài năm tiếp theo thông qua các kế hoạch phát triển 
tổng thể. Các khu vực hiện đã phát triển với các hoạt động sử dụng khác có thể là những ngôi 
làng của tương lai. Nhiều cộng đồng của San Diego đã có các khu vực với các quy mô khác nhau 
với các khu vực giống như một ngôi làng có thể tiếp tục tiến hóa. Một đặc tính chung của các ngôi 
làng sẽ là việc bổ sung các không gian công cộng năng động và đi bộ dễ dàng hơn giữa các nhà ở, 
điểm dừng phương tiện công cộng và các hoạt động sử dụng thương mại cơ bản. Trong các ngôi 
làng, sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng đi lại tổng thể giữa các điểm đến địa phương thông 
qua việc cung cấp các kết nối dành cho người đi bộ an toàn và thuận tiện, các biện pháp giảm tải 
giao thông, cảnh quan, đèn đường dành cho người đi bộ, các quảng trường công cộng, chương 
trình tìm đường và các biện pháp khác. Khi các ngôi làng phát triển đầy đủ hơn, các đặc điểm cá 
nhân của các ngôi làng sẽ định hình rõ hơn và các dạng thức phát triển của nó sẽ trở nên đa dạng 
và khác biệt. Một số ngôi làng có thể có các chức năng cụ thể và không thể dự đoán được ở thời 
điểm hiện tại. 
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Tốc độ khái niệm Thành phố của các Ngôi làng có thể được áp dụng trên khắp Thành phố sẽ 
được xác định dựa trên nhu cầu của thị trường, hỗ trợ của cộng đồng và tốc độ khắc phục sự 
thiếu hụt cơ sở hạ tầng. Phương tiện giao thông công cộng có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi 
phương tiện giao thông khu vực đô thị được cải thiện, các địa điểm ngôi làng tiềm năng có 
thể bắt đầu phát triển theo khái niệm Thành phố của các Ngôi làng. Tuy nhiên, mặc dù sự 
thiếu hụt phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở hạ tầng khác đã được xử lý trọn vẹn 
trong hai thập kỷ qua, có khả năng là sự chuyển đổi từ dạng thức phát triển theo hướng sử 
dụng xe ô tô sang hướng đa dạng hơn trong đó có cả phương tiện công cộng và người đi bộ 
sẽ cần rất nhiều năm để đạt tới mức hoàn thiện. Dạng thức phát triển đô thị dựa chủ yếu vào 
phương tiện xe ô tô ở San Diego đã xảy ra hơn vài thập niên qua và việc sử dụng đất đai và 
phương tiện giao thông theo hướng mong muốn cũng sẽ cần thời gian dài tương tự. 

 
Một yếu tố quan trọng khác có thể ảnh hướng tới tốc độ mà chiến lược Thành phố của các 
Ngôi làng được thực thi là tốc độ tăng trưởng dân số trong tương lai ở khu vực San Diego. 
Hình thức phát triển được hình dung trong chiến lược Thành phố của các Ngôi làng sẽ không 
bị ảnh hưởng theo tốc độ phát triển, nhưng số lượng các ngôi làng, và nhu cầu phát triển 
trong các ngôi làng riêng biệt sẽ chịu ảnh hưởng một phần bởi tốc độ phát triển dân số. Một 
xu hướng địa lý có thể ảnh hưởng tới việc thực thi chiến lược Thành phố của các Ngôi làng là 
việc tăng tỉ lệ người cao tuổi một cách đều đặn trong dân số của Thành do thế hệ Baby Boom 
già đi. Nhiều người cao tuổi không thể hoặc chọn cách không lái xe thường xuyên. Việc tạo 
lập một loại hình đô thị theo hướng phù hợp với người đi bộ và đi phương tiện công cộng 
xung quanh các trung tâm ngôi làng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người cao tuổi so 
với các loại hình phát triển đã có sẵn trong quá khứ. Theo chiến lược Thành phố của các Ngôi 
làng, nhiều người cao tuổi có thể chọn các khu vực đa mục đích sử dụng, nhiều mức thu nhập, 
có thể dễ tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ tới nhiều dịch vụ và cơ 
sở hạ tầng.  

 
Cũng cần lưu ý thêm rằng các điều kiện môi trường, chính trị và kinh tế tương lai và các yếu tố 
khác không thể được dự đoán ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hướng tới tốc độ và quy mô tăng 
trưởng và phát triển của San Diego. 

 
Kết luận 

Quy hoạch tổng thể có mục tiêu cung cấp một chiến lược minh bạch dành cho sự phát triển trong 
tương lai của Thành phố - một chiến dịch đánh giá tính độc đáo của cộng đồng của chúng ta 
trong khi công nhận rằng San Diego là một đô thị lớn. Kế hoạch được xây dựng dựa trên những 
điều tốt cho các cộng đồng của San Diego, bảo vệ các hẻm núi và không gian mở, cố gắng đạt tới 
việc sử dụng bền vững các nguồn lực và tìm kiếm cách bảo tồn chất lượng cuộc sống tốt hơn 
cho các thế hệ tương lai. Quy hoạch Tổng thể dựa vào các kế hoạch cộng đồng để cung cấp hướng 
dẫn theo khu vực giúp áp dụng nhiều chính sách của Quy hoạch Tổng thể, và sự tham gia liên 
tục của toàn thể cư dân vào việc giám sát hoạt động thực thi này. 
Quy hoạch Tổng thể hoàn chỉnh của Thành phố San Diego có sẵn ở dạng in ấn, hoặc ở đĩa CD và trên trang web của  
Thành phố:  www.sandiego.gov/planning/genplan.

http://www.sandiego.gov/planning/genplan
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