
 

ECONorthwest | Portland | Seattle | Los Angeles | Eugene | Boise | econw.com  

NGÀY:  23/9/ 2021 
NƠI NHẬN: Friends of Little Sàigòn và Thành phố Seattle 
NƠI GỬI: ECONorthwest 
ĐỀ TÀI: Tóm tắt dự án Little Sàigòn  

Tóm tắt dự án 

Bối cảnh 
Trải dài về phía bắc của khu trung tâm Seattle, 
Little Sàigòn đã trở thành một điểm tập trung về 
mặt xã hội, kinh tế và văn hóa cho cộng đồng 
người Việt và người Đông Nam Á trong vùng 
Puget Sound rộng hơn. Giống như các khu phố 
lân cận khác xung quanh khu trung tâm  Seattle, 
áp lực tái phát triển mạnh mẽ khu phố độc đáo 
này vẫn còn đó. Chỉ trong vòng một chục năm 
qua, khu Little Sàigòn đã phải đối mặt với 
những thay đổi liên quan đến sự tăng trưởng 
dân cư nhanh chóng, mất mát nguồn tài nguyên 
văn hóa và sự chạy đua gay gắt hơn để có chỗ 
đậu xe. Thật vậy, chỉ trong vòng 4 năm qua, đã 
có khoảng 1.145 đơn vị nhà ở mới được xây lên 
trong khu vực và khu vực này được đánh giá là có nguy cơ làm nhiều người phải dời cư. Động 
lực này đã thúc đẩy việc thành lập vào năm 2011 một tổ chức bảo tồn khu phố được biết đến 
với tên gọi là Friends of Little Sài Gòn (FLS). Nhiệm vụ của FLS là bảo tồn và nâng cao sức sống 
văn hóa, kinh tế và lịch sử của Little Saigon và họ thực hiện điều này chủ yếu bằng cách tạo 
điều kiện cho các dự án cải tiến cộng đồng, tổ chức các cuộc trò chuyện và họp mặt cho cộng 
đồng, và thông qua các hành động/sáng kiến mang tính chiến lược.   

Trong nỗ lực tạo ra một không gian tụ họp cho cộng đồng, Sở Công viên và Giải trí Seattle hợp 
tác với FLS đang làm việc để xây dựng một công viên tại một địa điểm trước đây được sử dụng 
làm bãi đậu xe ngắn hạn cho các doanh nghiệp địa phương làm ăn trong khu vực. Trước tương 
lai mất bãi đậu xe này, các doanh nghiệp địa phương lo ngại sự sinh động về kinh doanh của họ 
sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, 3 cơ quan của Thành phố Seattle - Sở Công viên và Giải trí, Sở Giao 
thông Vận tải (SDOT) và Văn phòng Phát triển Kinh tế (OED) – đã hợp tác với FLS để giúp đáp 
ứng nhu cầu kinh doanh và cộng đồng tại địa phương. Thành phố đã thuê ECONorthwest để 
giúp thành phố  làm việc với các doanh nghiệp tại địa phương để hiểu rõ hơn về vai trò của bãi 
đậu xe đối với nhiều doanh nghiệp loại nhỏ có ngành nghề khác nhau và tìm ra các giải pháp  
khả thi để tiến bước.  
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(MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT CỦA DỰ ÁN CÔNG VIÊN KHU LITTLE SAIGON) 

Tiến trình 

Công việc này bắt đầu với việc nghiên cứu về nhu cầu đậu xe và phân tích nhu cầu đậu xe khác 
nhau như thế nào đối với các loại hình kinh doanh – chợ, quán ăn có bàn/không có bàn, cửa hàng 
bán lẻ và nhà kho. Sau khi nắm bắt các thông tin cơ bản này, nhóm làm việc đã tổ chức hai cuộc họp 
cộng đồng với các bên liên quan và phỏng vấn các chủ doanh nghiệp để tìm hiểu về nhu cầu đậu xe 
của các doanh nghiệp và các tác động liên quan đến hoạt động, nhu cầu của nhân viên, nhu cầu của 
khách hàng và nhu cầu giao hàng. Ngoài ra, nhóm đã phỏng vấn các viên chức Thành phố thuộc các 
phòng ban khác nhau để xem Thành phố có thể giúp đỡ gì được không, tìm hiểu các e ngại của 
Thành phố và các nguồn lực sẵn có để giúp giải quyết vấn đề mất chỗ đậu xe.  

Kết quả 
Nhóm làm việc được biết rằng nhiều khách hàng lái xe đến Little Sàigòn từ các nơi khác của vùng 
Puget Sound - Little Saigon là một điểm đến trong khu vực của cộng đồng người Việt và người 
Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết những lo ngại về mặt an toàn nếu phải đi bộ thật 
xa mới đến chỗ đậu xe và về việc Thành phố cần xem xét nhu cầu đậu xe khác nhau đối với các khu 
phố của Seattle được xác định là tụ điểm văn hóa, đặc biệt là những khu phố có mức gia tăng dân số 
cao. Nhóm làm việc đã tổng hợp các hành động có thể thực hiện, được hình thành bằng các ý kiến 
đóng góp, phân tích và nghiên cứu bối cảnh. Những hành động này được chia thành bốn loại: ngắn 
hạn, trung hạn, dài hạn và liên tục. Trong mỗi loại, bên (hoặc các bên) chịu trách nhiệm thực hiện 
được xác định cùng với cách xếp hạng khả thi (thấp, trung bình, cao) và ước tính nhu cầu kinh phí 
để có thông tin về mức độ ưu tiên và cách hành động. Tổng cộng chúng tôi đã xác định được 25 
hành động khả thi mà Thành phố, các doanh nghiệp liên quan và các nhóm cộng đồng có thể thực 
hiện để hỗ trợ cho sự sinh động trong kinh doanh và phục hồi kinh tế. Danh sách các hành động đã 
được chia sẻ với các bên liên quan trong doanh nghiệp và cộng đồng để thu thập thêm phản hồi. 
Nhiều người đã góp ý vào các áp phích mô tả các hành động được trưng bày vào dịp Celebrate 
Little Sàigòn năm 2021 và trong hai tuần tại Little Saigon Creative (xem hình bên dưới). Nhóm rất 
biết ơn tất cả mọi người đã đóng góp ý kiến cho dự án này.  
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Các hành động có thể xảy ra 
Trong số 24 hành động có thể thực hiện, có 8 hành động ngắn hạn, 6 hành động trung hạn, 7 
hành động dài hạn và 3 hành động đang diễn tiến. Dưới đây là một số hành động ngắn hạn và 
trung hạn đã nhận được phản hồi tích cực.  

Hành động ngắn hạn 

● Mở rộng chỗ đậu xe có giới hạn thời gian (ví dụ: 
đậu xe 2 tiếng), SDOT, tính khả thi cao và chi phí 
thấp  

● Dành riêng chỗ dựng xe đạp trên đường King 
Street, SDOT, tính khả thi cao và chi phí thấp, mặc 
dù cần thảo luận thêm  

● Chương trình thí điểm ORCA cho công nhân/nhân 
viên thiết yếu, SDOT. Dự án này đang được tiến 
hành! 

● Đánh giá Phòng chống tội phạm thông qua cách 
Thiết kế Môi trường (CPTED), (ví dụ: lắp thêm đèn hoặc xây thêm trạm chờ đợi ngắn hạn); SDOT, OED và 
FLS sẽ hợp tác; tính khả thi cao và chi phí trung bình  

● Cung cấp thông tin về bãi đậu xe tư nhân/công cộng tại địa phương (bản đồ, giá tiền đậu xe, tài liệu 
quảng cáo để giúp khách hàng tìm chỗ đậu xe ngoài đường); SDOT, OED và FLS sẽ hợp tác; tính khả thi 
cao và chi phí thấp 

Hành động trung hạn 

● Ủng hộ những cải tiến để có thêm xe kéo hoặc các 
phương tiện di chuyển bằng xe đạp khác trong khu 
vực; SDOT, OED và FLS sẽ hợp tác; tính khả thi và 
chi phí trung bình  

● Lập ra thẻ ORCA do Thành phố bảo trợ dành cho 
cư dân và nhân viên khu phố (rộng rãi hơn chương 
trình thí điểm cho công nhân/nhân viên thiết yếu), 
SDOT và OED sẽ hợp tác, tính khả thi và chi phí 
trung bình  

● Ủng hộ các phương cách được xác định trong đánh 
giá CPTED; SDOT và OED sẽ hợp tác; tính khả thi trung bình và chi phí thấp 

Dự kiến sẽ có thêm thứ tự ưu tiên và cải tiến cho kế hoạch hành động. Dự án này là một ví dụ 
tuyệt vời về sự hợp tác hiệu quả giữa nhiều cơ quan với cộng đồng để có kế hoạch hành động 
có ý nghĩa, giúp giải quyết một vấn đề phức tạp. Muốn tìm hiểu thêm về các phương cách giải 
quyết  được đề xuất và về dự án này, vui lòng liên lạc với FLS tại: info@flsseattle.org và ghé 
trang: www.flsseattle.org   

http://www.flsseattle.org/
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