
 

Các Yếu tố Nhà ở & An toàn của Quận Marin (2023-2031) 

Hội thảo #1: Hỏi & Đáp 

 

 

1. Quận có chia nhỏ số lượng căn hộ mục tiêu thành các khu vực nhỏ hơn của Quận chưa 

hợp nhất không?   

 

Cuộc đàm luận về việc phân tích địa điểm và lập kế hoạch sẽ được tiến hành ở cấp khu vực pháp 

lý, trên toàn bộ khu vực chưa hợp nhất. Sau cùng, một số yếu tố sẽ được cân nhắc khi lựa chọn 

địa điểm bao gồm sự phân bố của các địa điểm trong các khu vực địa lý cụ thể, cùng với sự sẵn 

có của cơ sở hạ tầng, tiện nghi, v.v.  

 

2. Quận Marin có cân nhắc việc phân khu lại/chia nhỏ ở West Marin không? 

Tất cả các khu vực địa lý sẽ được cân nhắc cho các khu nhà ở, bao gồm cả West Marin. Để cung 

cấp nhà ở, các khu vực của quận có thể cần được phân khu lại.  

 

3. Các cơ quan cấp nước ở Marin đang đặt ra những hạn chế trong việc xây dựng các căn 

hộ mới. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các kế hoạch Yếu tố Nhà ở?  

Nhân viên của quận đang tích cực tham vấn với các cơ quan cấp nước ở Marin và Sở Phát triển 

Nhà ở và Cộng đồng của tiểu bang chúng ta để giải quyết cả những vấn đề quan trọng liên quan 

đến hạn hán và tình trạng thiếu nhà ở.  

 

4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương và Yếu tố An toàn được tích hợp cụ thể ra sao trong yếu 

tố Nhà ở? 

Các thành phần của Yếu tố An toàn được kết hợp xuyên suốt Kế hoạch Toàn Quận (kế hoạch 

chung), bao gồm cả Yếu tố Nhà ở. Đánh giá tính dễ bị tổn thương là một trong những lớp phân 

tích được sử dụng nhằm xác định vị trí thích hợp để xây dựng nhà ở. Nhân viên đang phối hợp 

thực hiện cả hai dự án liên tục trong suốt quá trình.  

 


