Dự Án Biến Đổi Xe Buýt ...
... sẽ mang đến một chiến lược di
chuyển trong khu vực, trong đó xác
định rõ vai trò của dịch vụ xe buýt và
các đơn vị điều hành xe buýt, thúc
đẩy đổi mới, suy nghĩ táo bạo về
tương lai và tạo ra một lộ trình để
đạt được điều đó.

... dự án sẽ đưa ra cách thức để xe buýt có thể:
 Cung cấp dịch vụ tuyệt vời và trải nghiệm khách hàng
chất lượng cao cho tất cả hành khách

 Xem xét các công nghệ và ưu tiên đi lại đang thay đổi
nhanh chóng

 Tận dụng tối đa các nguồn lực vận tải của chúng ta

Dự Án Biến Đổi Xe Buýt là gì?
Khu vực Washington cần phát triển một mô hình kinh doanh vận chuyển khả thi, tái hiện tương lai của việc di chuyển trong khu
vực và vai trò lâu dài của xe buýt trong khu vực. Nỗ lực này là cơ hội để cải thiện các dịch vụ cho khách hàng, phát triển các cách
thức tốt hơn để tài trợ cho hệ thống, đưa ra vai trò rõ ràng hơn cho các cơ quan vận chuyển và đơn vị điều hành đường bộ trong
khu vực, đồng thời giúp các nhà cung cấp dịch vụ thay đổi để đáp ứng mau lẹ với bối cảnh thay đổi nhanh chóng. Cụ thể, dự án
này sẽ trả lời các câu hỏi sau:

Vai trò của Xe
Buýt trong khu
vực này là gì?

Metrobus nên vận
hành những dịch
vụ gì?

Cam kết của khu vực
với Xe Buýt là gì?

WMATA nên cung cấp các
chức năng kinh doanh
khu vực nào?

Những cấu trúc khu
vực nào là cần thiết?

Quy Trình Dự Án là gì?
1

2

Nhìn vào Tình Trạng
Hiện Tại của Hệ
Thống

Xác Định Các Thách
Thức và Thiết Lập Định
Hướng Chiến Lược

Xây Dựng Dự Thảo
Chiến Lược

Ai quản lý?
Ai tài trợ?
Ai sử dụng dịch vụ?
Trải nghiệm là gì?
Ai có thể tiếp cận?
Hệ thống hoạt động như
thế nào?

Xác định các suy xét
chiến lược cốt lõi dành
cho xe buýt trong khu
vực và hiểu quan điểm
của các bên liên quan về
khu vực nên tiến hành
các chiến lược đó

Tiến hành phân tích tập
Hoàn thiện chiến lược
trung để xây dựng dự
và xác định các kết quả
thảo chiến lược, bao gồm mong đợi
hiểu biết ở mức độ cao
về các chi phí và lợi ích
chính

Tháng 9 năm 2018

3

Mùa Thu 2018

Mùa Xuân 2019

4

5

Căn Chỉnh Chiến Lược
Cuối Cùng

Xây Dựng Lộ
Trình 10 năm

Mùa Hè 2019

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Xác định các hành
động cụ thể cần
thiết để đạt được
tầm nhìn chiến
lược sau:
1 năm
3 năm
5 năm
10 năm
Mùa Thu 2019

Ai Đang Lái Xe Buýt Này?
Dự án bao gồm một cơ cấu ban phù hợp cho việc đưa ra quyết định:
Đội Ngũ Lãnh Đạo WMATA

Ban Chỉ Đạo Điều Hành

Những người đưa ra quyết định trong Metro quản lý đánh giá
có ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động.

Các nhà lãnh đạo được công nhận có tham gia chặt chẽ
vào việc xây dựng chiến lược sẽ quản lý lợi ích và rủi ro
chính trị cho khu vực.

 Quản Lý Dự Án, Văn Phòng Kế Hoạch
 Lập Kế Hoạch Xe Buýt
 Hiệu Suất
 Truyền Thông
 Giám Đốc Điều Hành

Đội Ngũ
Lãnh Đạo Ban Chỉ Đạo
WMATA Điều Hành

Đội Ngũ Kỹ thuật Viên

Ban Cố Vấn Chiến Lược

Đội Ngũ Kỹ Ban Cố
thuật Viên Vấn Chiến
Lược

Các nhà lãnh đạo kỷ luật được công nhận trong Metro và cán
bộ vận chuyển có thẩm quyền cấp cao sẽ xem xét phân tích kỹ
thuật và tài chính.

 Lãnh đạo tư tưởng về vận tải
 Lãnh đạo doanh nghiệp
 Những người ủng hộ trong khu vực
 Đại diện lao động
Cán bộ cấp cao và các thành viên được chỉ định sẽ xem xét
các sản phẩm công việc chính và tư vấn cho đội ngũ tư vấn.

 Quản lý vận tải và vận chuyển
 Người được công dân bổ nhiệm
 Đại diện điều hành
 Đại diện lao động
 Những người ủng hộ việc vận chuyển

 Chuyên viên từ bộ phận lập kế hoạch, xe buýt và hiệu suất
 Cán bộ vận chuyển cấp cao từ mỗi khu vực nằm trong
phạm vi quyền hạn

Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ ai?
Đến ngày *, Dự Án đã tiếp cận cộng đồng rộng rãi và thu hút sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm:
 13 Sự Kiện Tham Gia Của Bộ Phận Metrobus
 93 bài đăng trên phương tiện truyền thông xã

 Phỏng Vấn 40 Bên Liên Quan

 6 Cuộc Họp Của Ủy Ban Chỉ Đạo Điều Hành
 5 Buổi Gặp Gỡ Đội Ngũ Lãnh Đạo WMATA
 3 Cuộc Họp Của Đội Ngũ Kỹ Thuật Viên
 1 Cuộc Họp Của Ban Cố Vấn Chiến Lược

Hội Nghị Thượng Đỉnh Khởi Độn

Cộng Đồng Pop-Up (Không Cố Định)

Ban Chỉ Đạo Điều Hành

 5,679 Phản Hồi Khảo Sát từ Công Chúng
 Hội Nghị Thượng Đỉnh Khởi Động với hơn
140 Người Tham Gia

hội của 10 cơ quan khác nhau

 20 Sự Kiện Pop-Up (Không Cố Định) Công Khai

*Kể từ tháng 01 năm 2019

Công chúng đã nói gì?
Cuộc khảo sát về di chuyển công cộng của Dự Án Thay Đổi Xe Buýt được thực hiện trong khoảng thời gian từ
tháng 9 đến tháng 11 năm 2018 và nhận được 5,679 phản hồi thông qua sự kết hợp giữa tham gia trực tuyến
và các sự kiện cộng đồng trên toàn khu vực.
Đã có sự đồng thuận mạnh mẽ về các ưu tiên cao
nhất* cho dịch vụ xe buýt! Những người được hỏi
cùng nhau chỉ ra khoảng 60 phần trăm ưu tiên của
họ dành cho:
 Dịch vụ thường xuyên hơn

Dịch Vụ Thường Xuyên Hơn
Dịch Vụ Nhanh Hơn và Đáng Tin Cậy Hơn
23%

 Dịch vụ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn
 Nhiều xe buýt trực tiếp hơn và chuyển tiếp ít hơn.
Ba ưu tiên hàng đầu - dịch vụ thường xuyên, dịch vụ
nhanh hơn và đáng tin cậy, và nhiều xe buýt trực tiếp
hơn - giống nhau cho cả những hành khách thường
xuyên đi xe buýt và những người không đi xe buýt!

20%

Nhiều Xe Buýt Trực Tiếp Hơn Và Chuyển Tiếp Ít Hơn
16%

Thời Gian Hoạt Động Lâu Hơn

10%
10%

Giá Vé Phải Chăng
Xe Buýt và Trạm Xe Buýt An Toàn, Yên Tâm Hơn

8%

Ứng Dụng Tốt Hơn Cho Việc Cung Cấp Thông Tin hoặc Thanh Toán

7%
5%

Hệ Thống Ít Gây Nhầm Lẫn

*Những người được hỏi được yêu cầu đưa ra các ưu tiên trong việc cải tiến dịch vụ xe buýt địa phương bằng cách phân bổ “xu” từ một ngân sách giả định gồm 20 xu
cho tám loại cải tiến khác nhau dựa trên ưu tiên của họ.

