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Hệ thống kết hợp là gì?
Vào năm 2012, Cục đã đạt được một thỏa thuận bước 
ngoặc với Caltrain và các đối tác trong vùng để phát 
triển một hệ thống kết hợp giữa San Francisco và San 
Jose trong đó cả Caltrain và các tàu cao tốc sẽ chia sẻ 
những đường ray và hành lang có sẵn. Thỏa thuận này 
và hệ thống kết hợp đã được lập thành luật trong luật 
tiểu bang qua Dự luật Thượng viện (SB)1029 (2012) và 
SB 557 (2013). Là một phần trong thoả thuận, Caltrain 
đang điện khí hóa hành lang từ nguồn vốn của Cục. 
Dự án điện khí hóa đã thực hiện từ năm 2017. Điều này 
sẽ cho phép tàu cao tốc sử dụng chung đường ray lẫn 
cơ sở hạ tầng như Caltrain và vận hành lịch trình tích 
hợp cho cả hai dịch vụ. Dịch vụ kết hợp sẽ 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DỰ THẢO ĐÃ CHỈNH SỬA/BỔ SUNG CHO BÁO CÁO TÁC

Phân khúc Dự án từ San Francisco đến San Jose

Ga Millbrae-SFO sẽ là một trong bốn ga đường sắt cao tốc ở phía Bắc California để kết nối khu Bay Area của San 
Francisco với Central Valley và phía Nam California. Ga Millbrae-SFO là cổng trung chuyển chính trong vùng, phục vụ 
cho Quận hạt San Mateo với kết nối trực tiếp BART đến Sân bay Quốc tế San Francisco (SFO).

Việc kết hợp dịch vụ đường sắt cao tốc tại Ga Millbrae-SFO với dịch vụ Caltrain và BART sẽ mở rộng đáng kể những cơ 
hội đi lại giữa các thành phố và quốc tế cho cư dân lẫn doanh nghiệp tại Millbrae, Quận hạt San Mateo, khu Bay Area, 
và phần còn lại của tiểu bang. Ga này sẽ đem lại những đóng góp quan trọng cho những mục tiêu phát triển bền 
vững và giảm khí thải nhà kính trong toàn tiểu bang.

Văn bản này cung cấp đáp án cho Những câu hỏi Thường gặp (FAQ) về Phân khúc Dự án từ San Francisco đến San Jose 
và Ga Millbrae-SFO.

hoạt động phần lớn trong khu vực hiện nay Caltrain có 
quyền ưu tiên giữa Ga Diridon của San Jose và Ga 4th & 
King Street tại San Francisco, vốn là trạm cuối tạm thời 
cho đến khi dự án Downtown Extension (DTX) hoàn 
tất và đem tàu cao tốc vào Trung tâm Trung chuyển 
Salesforce.

Thông qua quá trình xem xét về môi trường cho Phân 
khúc Dự án từ San Francisco đến San Jose, Cục đang 
xác định cơ hạ sở tầng cần bổ sung để thêm các hoạt 
động của tàu cao tốc vào hành lang Caltrain hiện hữu 
và đang nghiên cứu hai lựa chọn cho cơ sở hạ tầng đó.

PHÂN KHÚC DỰ ÁN TỪ SAN FRANCISCO ĐẾN SAN JOSE

Cục Đường sắt Cao tốc California (gọi tắt là Cục) đang phát hành Dự thảo Đã chỉnh sửa/Bổ sung cho Báo cáo về 
Tác động đến Môi trường/Tuyên bố về Tác động đến Môi trường (“văn bản lưu hành lại”) cho Phân khúc Dự án từ 
San Francisco đến San Jose.

Văn bản lưu hành lại này được đưa ra ngày 23 tháng Bảy 2021 
và sẵn sàng cho nhận xét từ công chúng từ 23 tháng Bảy đến 
8 tháng Chín 2021. Chỉ dẫn về cách thức đưa ra nhận xét có 
tại cuối văn bản này.

Thông tin bổ sung có sẵn tại trang 
MeetHSRNorCal.org 

Để đặt câu hỏi với Cục, xin gửi email về 
san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov 
hoặc gọi số 1-800-435-8670.

ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG/TUYÊN BỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Sân ga Caltrain Hướng đi phía nam tại Ga Millbrae 

http://instagram.com/cahsra
http://facebook.com/CaliforniaHighSpeedRail
https://www.youtube.com/cahighspeedrail
https://twitter.com/CaHSRA
http://meethsrnorcal.org
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Có phải đã luôn có kế hoạch 
xây ga đường sắt cao tốc tại 
Millbrae không?
Đúng vậy, đã có kế hoạch xây ga tại Millbrae kể từ giai 
đoạn đầu tiên lên kế hoạch cho hệ thống đường sắt 
cao tốc toàn bang. Ga hiện hữu là kết nối quan trọng 
cho cư dân Quận hạt San Mateo, du khách, và người đi 
làm để có thể tiếp cận các dịch vụ trung chuyển của 
vùng và SFO. Ga đem lại các kết nối giữa các loại xe 
đến Caltrain, BART, xe buýt San Mateo County Transit 
District (SamTrans), và xe buýt/ xe vệ tinh tư nhân.

Qua việc thêm dịch vụ đường sắt cao tốc, Ga Millbrae-
SFO sẽ là một trong những cầu nối trọng yếu trong cả 
mạng lưới đường sắt của vùng lẫn toàn bang.

Vẫn có hai phương án cho 
đường sắt cao tốc chứ?
Đúng vậy. Hai phương án – Phương án A và Phương 
án B – cùng với lựa chọn không xây gì, được đánh 
giá trong Dự thảo Báo cáo Tác động đến Môi trường/
Tuyên bố Tác động đến Môi trường (EIR/EIS) đã được 
phát hành mùa hè vừa rồi (2020). Những chi tiết chính 
của những lựa chọn này đã được phát triển, định 
nghĩa, và tinh chỉnh trong thập kỉ vừa qua thông qua 
sự tham gia của cộng đồng địa phương mở rộng và 
các cơ quan, các buổi họp của bên liên quan, và ý kiến 
đóng góp của người dân.

Phương án A được xem là Phương án Được Ban lãnh 
đạo của Cục Yêu thích hơn trong năm 2019. Nó gồm 
có Cơ sở Bảo trì Hạng nhẹ (LMF) phía đông hành lang 
Caltrain tại Brisbane, không thêm đường ray đi qua, và 
lối vào cùng mức vào Ga Diridon. Phương án B gồm có 
LMF phía tây hành lang Caltrain, thêm sáu dặm đường 
ray giữa San Mateo và Thành phố Redwood, và thêm 
lựa chọn cho lối vào bằng cầu cạn vào Ga Diridon.

Thiết kế Ga Millbrae-SFO đề xuất trong Dự thảo EIR/EIS 
giống nhau trong cả hai phương án. Phiên bản Thiết kế 
Sơ đồ Mặt bằng Tiết giảm (RSP) có trong văn bản lưu 
hành lại tạo ra thiết kế mới cho ga và có thể áp dụng 
cho cả hai phương án.

CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL 
STATEWIDE SYSTEM Proposed Statewide Alignment
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Ga Millbrae-SFO sẽ là một trong bốn ga đường sắt cao 
tốc tại khu Bay Area của San Francisco

Sẽ cần có những thay đổi nào 
cho hệ thống kết hợp trong 
đề xuất Thiết kế Ga Millbrae-
SFO?
Dù Caltrain và đường sắt cao tốc sẽ hoạt động trong 
một hành lang chung, chỉ có một số địa điểm mà tàu 
cao tốc có thể vượt qua tàu Caltrain không cần chờ, 
một trong những nơi đó dự tính sẽ là tại Millbrae. Dịch 
vụ Caltrain sẽ dừng tại nhiều trạm và thường xuyên 
hơn dịch vụ đường sắt cao tốc.

Kế hoạch cho Ga Millbrae-SFO 

Là một phần trong hệ thống kết hợp, Cục đang lên 
kế hoạch mở rộng Ga Millbrae-từ hai sân ga Caltrain 
hướng đi thành bốn đường ray chung với hai sân ga 
Caltrain và một sân ga đường sắt cao tốc trung tâm. 
Thiết kế này giảm tối thiểu khu vực cần có cho hai hệ 
thống đường sắt tại ga.

Trong Thiết kế Ga Millbrae-SFO được đề xuất, cơ sở hạ 
tầng đường sắt cao tốc mới sẽ được xây tại Ga BART/
Caltrain hiện hữu, bao gồm một tiền sảnh cho ga với 
các dịch vụ vé và hỗ trợ.

http://instagram.com/cahsra
http://facebook.com/CaliforniaHighSpeedRail
http://youtube.com/cahighspeedrail
http://twitter.com/CaHSRA
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Trong Dự thảo EIR/EIS, những 
thay đổi nào của khu vực ga 
được đề xuất tại Thiết kế Ga 
Millbrae-SFO?

 ■ Hai đường ray mới và một sân ga cao tốc 
mới

 ■ Thay đổi về phần đường cho người đi bộ 
ở trên cao để kết nối đường sắt cao tốc với 
Caltrain và BART

 ■ Mở rộng California Drive đến Victoria Avenue 
để vào ga

 ■ Khu đậu xe thay thế cho bãi đậu xe Caltrain 
và BART bị dỡ bỏ

 ■ Bảng hiệu giao thông mới và đường cắt 
ngang cho người đi bộ tại Chadbourne 
Avenue và El Camino Real

 ■ Đường mới dành riêng cho xe đạp để vào ga 
từ phía tây

Phiên bản Thiết kế Sơ đồ Mặt 
bằng Tiết giảm Ga Millbrae-
SFO là gì?
Phiên bản Thiết kế RSP cho Ga Millbrae-SFO được 
mô tả trong văn bản lưu hành lại và đưa ra một 
lựa chọn khác cho Thiết kế Ga Millbrae-SFO được 
đánh giá trong Dự thảo EIR/EIS. Dù Phiên bản Thiết 
kế RSP giống Thiết kế Ga Millbrae-SFO ở cách bố 
trí đường ray và thiết kế sân ga, Phiên bản Thiết kế 
RSP tái cấu trúc các cơ sở hạ tầng, khu đậu xe, và 
lối vào, giảm tác động lên môi trường xung quanh.

Phiên bản Thiết kế RSP khác với Thiết kế Ga 
nguyên bản ở chỗ:

 ■ Cho rằng phần mở rộng California Drive phía 
bắc của Linden Avenue đến Victoria Avenue 
sẽ được các bên khác hoàn tất

 ■ Không thay thế khu đậu xe Caltrain và BART 
vốn sẽ bị dỡ bỏ tại/quanh ga và xóa bỏ khu 
đậu xe mới ở phía tây của đường sắt

 ■ Giảm thay đổi làn đường đối với El Camino 
Real

 ■ Di dời tiền sảnh của ga

Phiên bản Thiết kế RSP có thể áp dụng cho một 
trong hai phương án của dự án (Phương án A 
hoặc Phương án B).

Thiết kế Ga Millbrae Phiên bản Thiết kế RSP
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Khi Cục dần hoàn thiện thiết kế ga, nhóm 
thiết kế ga tương lai sẽ làm việc với Thành 
phố Millbrae, các đối tác trung chuyển, và 
các bên liên quan tại địa phương để đưa 
ra kết cấu cuối cùng cho các thay đổi của 
ga, cũng như kế hoạch phát triển quanh 
ga đang xem xét/phát triển tại thời điểm 
đó
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xuống và nền tảng để cân nhắc cho một đường 
ray dưới lòng đất đã bị hủy bỏ.

Khi thiết kế sơ bộ được khởi động lại vào năm 
2016, thiết kế của Cục đã dựa trên những tiêu chí 
mới này. Ga hai tầng đã không còn được cân nhắc 
đánh giá trong tương lai nữa vì các vấn đề liên 
quan đến sự sắp đặt, quyền ưu tiên, môi trường, 
và khả năng xây dựng. Thiết kế đó muốn yêu cầu 
đóng cửa hành lang Caltrain và sử dụng các cầu 
dành cho xe buýt trong nhiều năm trong lúc xây 
dựng để xây bộ phận nhà ga dưới lòng đất. 

Cục cũng đã đánh giá việc sử dụng khoảng không 
của một trong các đường ray BART cho dịch vụ 
đường sắt cao tốc, nhưng điều này là không khả 
thi vì BART yêu cầu tất cả ba đường ray của Ga 
cho các hoạt động chạy xe và của cơ sở bảo trì. 
Hai trong số các đường ray của BART dành cho 
dịch vụ cho khách hàng thường xuyên, và đường 
ray thứ ba cung cấp thêm sức chứa, lối vào, và lưu 
thông cho các đường ray nối đuôi dùng cho việc 
bảo trì đoàn tàu và trữ hàng cả ngày tại phía nam 
của ga.

Việc xây dựng sân ga đường 
sắt cao tốc có cản trở dịch vụ 
Caltrain hay BART không?
Tiến trình chính xác để xây dựng Ga Millbrae-SFO 
sẽ được quyết định ở giai đoạn sau của dự án. Tại 
giai đoạn thiết kế này, có thể giả định rằng nhiều 
kỹ thuật dàn dựng khác nhau có thể được triển 
khai để ga hoạt động tất cả chức năng trong quá 
trình xây dựng.

Vì sao Cục phát triển Phiên 
bản Thiết kế RSP cho Ga 
Millbrae-SFO?
Cục đã phát triển Phiên bản Thiết kế RSP cho Ga 
Millbrae-SFO để phản hồi một số nhận xét nhận 
được về Dự thảo EIR/EIS liên quan đến tác động 
của thiết kế được đề xuất lên sự phát triển đã định 
trước/đã được chấp thuận. Văn bản lưu hành lại 
trình bày những bù trừ và khác biệt về các tác 
động tiềm ẩn giữa thiết kế ga trong Dự thảo EIR/
EIS và Phiên bản Thiết kế RSP có diện tích nhỏ hơn.

Khi nào Cục sẽ quyết định 
lựa chọn thiết kế nào cho Ga 
Millbrae- SFO để tiến hành?
Thiết kế Ga Millbrae-SFO trong Dự thảo EIR/EIS 
được xem là một phần của Phương án Được yêu 
thích hơn trong năm 2019. Khi đưa vào Phiên bản 
Thiết kế RSP trong EIR/EIS, Ban Lãnh đạo của Cục 
có thể chọn một trong nhiều phương án khi họ 
quyết định chấp thuận (hay không chấp thuận) 
dự án. Sự lựa chọn thiết kế ga của Ban lãnh đạo sẽ 
diễn ra khi Bản hoàn chỉnh EIR/ EIS phát hành, và 
Biên bản Quyết định (ROD) sẽ được xem xét vào 
năm 2022.

Cục có cân nhắc những lựa 
chọn khác cho ga không?
Có, Cục đã khảo sát những lựa chọn trước đó cho 
thiết kế Ga Millbrae-SFO. Vào năm 2010, Cục đã 
lên kế hoạch cho một hệ thống bốn đường ray 
với các đường ray riêng (tách biệt) cho đường sắt 
cao tốc và dịch vụ Caltrain dọc theo hành lang 
từ San Francisco đến San Jose. Một lựa chọn xếp 
đặt có thiết kế ga hai tầng với một đường ray đơn 
cho Caltrain dưới lòng đất, ba đường ra trên mặt 
đất (cùng mức) và các hạ tầng ga ở phía tây của 
ga hiện có. Với việc phát triển hệ thống kết hợp 
và việc thông qua SB 1029 vào năm 2012, các tiêu 
chí thiết kế dự án của Cục đã được chỉnh sửa đáng 
kể (ví dụ qua việc không yêu cầu có bốn đường 
ray và dải phân cách mức tại từng nút giao cùng 
mức). Các yêu cầu về sắp đặt và sân ga đã giảm Tàu Caltrain tại sân ga của ga hướng về phía bắc
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Thực hiện Kết nối đến Ga Millbrae-SFO

Cục có đang lên kế hoạch cho 
phép xe đạp và/hoặc người đi 
bộ tiếp cận ga không?
Có. Cùng với Kế hoạch Cụ thể của Thành 
phố Millbrae, Cục đã kết hợp các hạ tầng 
sau vào kế hoạch nhà ga được đề xuất:

 ■ Khoảng không công cộng tại lối 
vào ga, có thể đi từ El Camino Real 
đến

 ■ Kết nối đường bộ hành trực tiếp từ 
El Camino Real đến ga

 ■ Kết nối đường dành cho xe đạp 
trực tiếp đến ga qua các lối đi 
bảo hộ dành cho xe đạp dọc theo 
California Drive

Kết nối giữa hệ thống đường 
sắt cao tốc và SFO là gì?
Hành khách sẽ có thể dùng hệ thống đường sắt 
cao tốc đến SFO thông qua kết nối sân bay của 
BART. Điều này sẽ liên kết mạng lưới đường sắt 
cao tốc với lượng 57.5 triệu hành khách hàng năm 
và 46,000 người đi làm sử dụng SFO (nguồn: Báo 
cáo Hàng năm SFO 2018-19, Báo cáo Tác động 
Kinh tế 2019). Dịch vụ đường sắt cao tốc sẽ đem 
lại kết nối hiệu quả cho hành khách hàng không 
đường dài và một lựa chọn đi lại khác ngoài hàng 
không cho những chuyến đi nội vi California.

Hành khách sẽ chuyển đổi 
giữa đường sắt cao tốc và 
BART hoặc Caltrain thế nào? 
Việc chuyển đổi tốn bao lâu?
Ga Millbrae-SFO sẽ cung cấp điểm chuyển đổi trực 
tiếp giữa BART, Caltrain, và hệ thống đường sắt 
cao tốc. Hành khách sẽ có thể chuyển đổi giữa các 
hệ thống chuyên chở này thông qua các phòng 
chờ lớn của ga nằm bên trên các đường ray.

Dù Cục vẫn chưa hoàn tất những nghiên cứu cụ 
thể về quãng đường đi lại, các ước tính thận trọng 
dự đoán rằng cần khoảng năm phút (phụ thuộc 
vào tốc độ đi bộ và sự đông đúc của ga) để đi nửa 
đường xuống một sân gà và băng qua một sân ga 
khác (thường khoảng 1,000 feet). Cùng với khoảng 
bốn phút đi lại giữa Ga Millbrae-SFO và sân bay 
thông qua kết nối BART hiện có, điều này sẽ cho 
phép hành khách kết nối với việc đi lại bằng 
đường hàng không tại SFO.

Thêm vào đó, Kế hoạch Đường sắt của Tiểu 
bang (dot.ca.gov/ programs/rail-and-mass-
transportation/ california-state-rail-plan) và Dự án 
Đi lại Tích hợp của California (dot.ca.gov/cal- itp) 
đang được thực hiện để tối ưu hóa thời gian đến 
và đi giữa nhiều hệ thống xe lửa, xe buýt trong 
toàn bang. Điều này sẽ giảm thời gian trung 
chuyển và thúc đẩy khả năng tiếp cận với những 
đơn vị vận chuyển khác.

Ga Millbrae-SFO sẽ cung cấp những trung chuyển 
tiện lợi giữa BART, Caltrain, xe buýt, xe buýt vệ tinh, và 
đường sắt cao tốc

Công trình phát triển theo định hướng vận tải đang 
được xây dựng ở phía đông Ga Millbrae-SFO 
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Cách thức Nhận xét
Hạn chót Gửi Nhận xét:

8 tháng Chín 2021

Cục đang yêu cầu người nhận xét chỉ giới hạn 
phạm vi nhận xét của mình trong những thông tin 
mới nằm trong Dự thảo Đã chỉnh sửa/Bổ sung cho 
EIR/EIS.

 ■ Email: san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov; 
Tiêu đề “Revised/Supplemental Draft EIR/EIS 
Comment” 

 ■ Địa chỉ thư bưu điện: Attn: San 
Francisco to San Jose Project Section: 
Revised/Supplemental Draft EIR/EIS 
Comment, Northern California Regional Office, 
California High-Speed Rail Authority, 100 Paseo 
de San Antonio, Suite 300, San Jose CA 95113 

 ■ Trang web: www.hsr.ca.gov  

 ■ Nhận xét bằng lời: Để lại tin nhắn vào số điện 
thoại (800) 435-8670 

Những phản hồi cho các nhận xét về thông tin 
mới sẽ có trong Bản hoàn chỉnh EIR/ EIS.

Kế hoạch của Cục cho Ga 
Millbrae-SFO tương thích 
thế nào với các kế hoạch của 
Thành phố cho việc phát triển 
cả hai bên của ga?
Những kế hoạch ban đầu của Cục cho thấy rằng 
những thay đổi cho Ga Millbrae-SFO là cần thiết cho 
dịch vụ kết hợp tại ga: mở rộng đường ray, sân ga, nhà 
ga, và các hạ tầng để tiếp cận đa phương thức.

Bên phía đông của ga, những thay đổi này không mâu 
thuẫn với công trình phát triển đang được xây dựng tại 
đây.

Tuy nhiên, bên phía tây của ga, các hạ tầng đường sắt 
cao tốc cho cả Thiết kế Ga Millbrae-SFO lẫn Phiên bản 
Thiết kế RSP đều mâu thuẫn với thiết kế của Công trình 
phát triển Ga Serra đã được chấp thuận.

Các kế hoạch về ga của Cục 
có ngăn trở công trình phát 
triển theo định hướng vận 
tải quanh Ga Millbrae-SFO 
không?
Không, thiết kế của Cục, cả Thiết kế Ga Millbrae-SFO 
và Phiên bản Thiết kế RSP cho Millbrae, đoán trước và 
không ngăn trở phát triển tương lai ở phía tây của ga.

Trong Thiết kế Ga Millbrae-SFO trình bày tại Dự thảo 
EIR/EIS, các hạ tầng của ga, lối vào, và khu đậu xe cho 
người thường xuyên đi lại được thiết kế thành bốn khối 
phố đi bộ có đủ kích cỡ và hình dáng để đáp ứng phát 
triển trong tương lai phù hợp với Kế hoạch Cụ thể cho 
Khu vực Ga Millbrae đã được thông qua, nếu có một 
kế hoạch như vậy được đề xuất sau đó và được Thành 
phố chấp thuận.

Phiên bản Thiết kế RSP cho Millbrae sẽ giảm diện tích 
dự án. Nó sẽ giảm đến tối thiểu nhưng không xóa bỏ 
mâu thuẫn với phát triển hiện đã được phê duyệt. Điều 
này sẽ cho phép việc phát triển trên phần còn lại của 
mặt bằng được tiến hành mà không có bất kỳ mâu 
thuẫn nào khác với các nhu cầu về quyền ưu tiên của 
Cục.

Các cơ hội Phát triển

Công trình phát triển tiềm năng theo định hướng vận tải 

Thiết kế Ga Millbrae 

Phiên bản Thiết kế RSP
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