
 

 

Dự án Tái tạo Braybrook  

Victorian Planning Authority (Cơ quan Quy hoạch Victoria - VPA) đang điều khiển Dự án Tái tạo 

Braybrook. 

Phạm vi dự án bao gồm việc chuẩn bị Urban Design Framework (Khuôn khổ Thiết kế Đô thị - UDF) 

và bản phác thảo Planning Scheme Amendment (Sửa đổi Chương trình Quy hoạch - PSA) liên quan 

nhằm hỗ trợ việc tái tạo khu vực Braybrook nằm ở phía nam đường Ballarat Road. 

  

 

 

Các mục tiêu của dự án 

Dự án này nhằm mục đích: 

 cung cấp các lựa chọn nhà ở đa dạng hơn 

 đảm bảo việc phát triển sau này góp phần tạo nên một khu vực hấp dẫn có ý thức cộng đồng 

mạnh mẽ 

 tăng các dịch vụ cộng đồng và trung tâm địa phương 

 cải thiện các lựa chọn giao thông công cộng và vận chuyển chủ động 

 trồng thêm cây trên đường phố 

 tạo không gian mở công cộng mới và tốt hơn 

 tạo một khu vực mới mang bản sắc địa phương phản ảnh các đặc tính của Braybrook 

 

Các cơ hội tham gia  

VPA sẽ thực hiện ba giai đoạn tham khảo ý kiến cộng đồng và các bên liên quan trong việc chuẩn bị 

UDF và PSA có liên quan. 

Trong Giai đoạn 1 của quá trình tham khảo ý kiến vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020, sẽ diễn ra các 

cuộc nói chuyện giữa các bên liên quan trong cộng đồng với các tổ chức dịch vụ cộng đồng ở địa 

phương, các nhóm quan tâm và các doanh nghiệp để tìm hiểu các vấn đề ở địa phương và các cơ 

hội cho tương lai của Braybrook. Các ý kiến phản hồi thu thập được trong Giai đoạn 1 sẽ cung cấp 

thông tin cho bản UDF phác thảo. 

Sau đó, VPA sẽ tham khảo ý kiến của cộng đồng rộng hơn của Braybrook vào đầu năm 2021 trong 

quá trình tham khảo ý kiến ở Giai đoạn 2. Các thành viên trong cộng đồng sẽ có thể xem và đóng góp 



 

 

ý kiến phản hồi về bản UDF phác thảo thông qua một loạt các hoạt động tham gia của công chúng. 

Vào những tháng sắp tới sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức tham gia. 

Sau đó VPA sẽ sử dụng ý kiến phản hồi này để chuẩn bị bản UDF phác thảo sửa đổi và PSA phác 

thảo. Từ đó sẽ hình thành cơ sở cho việc tham khảo ý kiến cộng đồng Giai đoạn 3 vào giữa năm 

2021. 

Nếu được chấp thuận, PSA sẽ thay đổi Maribyrnong Planning Scheme (Chương trình Quy hoạch 

Maribyrnong) và đưa vào thực hiện các điều khoản quy hoạch mới.  

Quý vị có thể đăng ký để nhận thông tin cập nhật về quy trình tham khảo ý kiến tại thanh công cụ 

(tool bar) ở bên tay phải của trang này (https://vpa.vic.gov.au/project/braybrook-regeneration-

project/).  

Chương trình Đẩy nhanh của VPA  

Dự án Tái tạo Braybrook đã được xác định là một dự án nằm trong Chương trình Đẩy nhanh của 

VPA – nhằm hỗ trợ sự hồi phục kinh tế do tác động của đại dịch COVID-19. 

Sau Giai đoạn 3 của quá trình tham khảo ý kiến, Uỷ ban Cố vấn Thường trực Dự án của VPA có thể 

được sử dụng để cân nhắc các vấn đề chưa giải quyết được trong bản UDF phác thảo và PSA phác 

thảo đồng thời hướng dẫn cho VPA và Bộ trưởng để họ cân nhắc.  

Thời hạn 

Tháng 1 năm 

2020 

Các nghiên cứu bối cảnh (Đã hoàn thành) 

Tháng 6 năm 

2020 

Chuẩn bị các nguyên tắc thiết kế đô thị phác thảo (Đã hoàn thành) 

Tháng 11 năm 

2020 

Giai đoạn 1 của quá trình tham khảo ý kiến 

Đầu năm 2021  Chuẩn bị Urban Design Framework phác thảo  

Quý đầu tiên của 

năm 2021 

Giai đoạn 2 của quá trình tham khảo ý kiến về Urban Design Framework phác 

thảo 

 Xem lại ý kiến phản hồi  

Quý thứ hai của 

năm 2021 

Hoàn thành Urban Design Framework và chuẩn bị planning scheme 

amendment phác thảo 

Quý thứ hai của 

năm 2021 

Giai đoạn 3 của quá trình tham khảo ý kiến về khuôn khổ thiết kế đô thị phác 

thảo được sửa đổi và planning scheme amendment phác thảo  

Quý thứ hai của 

năm 2021 

Xem lại ý kiến phản hồi  

Quý thứ hai của 

năm 2021 

Uỷ ban Cố vấn Thường trực – xem xét lại ý kiến phản hồi một cách độc lập 

(nếu cần) 

Quý thứ ba của 

năm 2021 

Hoàn thành các tài liệu quy hoạch 

https://vpa.vic.gov.au/fast-track-projects/
https://vpa.vic.gov.au/fast-track-projects/
https://www.planning.vic.gov.au/panels-and-committees/browse-panels-and-committees/projects/vpa-projects-standing-advisory-committee


 

 

Quý thứ ba của 

năm 2021 

Nộp cho Bộ trưởng để được phê chuẩn  

 


