
Tổng Quan
Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Santa Clara Valley (VTA), hợp tác với Thành Phố San Jose và 
Sở Giao Thông California (Caltrans), đề xuất cải thiện các hoạt động giao thông và giảm 
tắc nghẽn để hỗ trợ khu vực phát triển Bắc San Jose (NSJ) trong vùng lân cận với xa lộ 
101 (US 101), Zanker Road, Skyport Drive và North 4th Street giữa xa lộ US 101/  
North 1st Street và các giao lộ giữa xa lộ US 101/I-880 ở San Jose.     

Bản Đồ Vị Trí Dự Án

TỜ THÔNG TIN: Đường Cao Tốc 
Dự Án Cải Thiện Xa Lộ US 101/Zanker Road

Continued on reverse side

Các Đối Tác Tài Trợ Dự Án
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Các Mục Tiêu 
Mục đích của dự án này là nhằm nâng cao hiệu quả giao thông, lưu thông trong mạng lưới 
địa phương và cung cấp nhiều phương cách đi lại với hành lang đường địa phương mới 
bắc-nam (song song với hành lang North First Street) bằng cách xây dựng một cầu vượt để 
kết nối Zanker Road với Skyport Drive/North 4th Street. Dự án này sẽ cải tiến việc ra vào Phi 
Trường Quốc Tế Mineta San Jose (SJC), cung cấp các đường đi mới cho người đi bộ và đi 
xe đạp, và tăng cường các dịch vụ giao thông vận tải trong khu vực phát triển NSJ. 

Những cải tiến đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn ở những việc sau:
• Xây dựng một cầu vượt mới ở khu vực xa lộ US 101/ Zanker Road/ 
  Skyport Drive/North 4th Street
• Sửa đổi hoặc củng cố các lối ra vào xa lộ US 101
• Sửa đổi các đường kết nối địa phương hiện có và các giao lộ trong khu vực
• Thực hiện việc cải tiến Đường Phố Hoàn Chỉnh

Lịch Trình Dự Án
Nghiên Cứu Thay Thế và Tài Liệu Khởi Đầu Dự án (PID) đã được Caltrans phê chuẩn vào 
tháng 7 năm 2017.
Để có lịch trình mới nhất, vui lòng truy cập trang web của dự án:  
vta.org/projects-and-programs/highway/101-zanker

Chi Phí Dự Án
Chi phí dự án được ước tính từ 120 triệu đến 150 triệu đô la tùy vào những cải tiến được 
bao gồm, nhưng chưa được xác định.

Liên Lạc với Chúng Tôi Như Thế Nào 
Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng gọi Bộ Phận Tiếp Cận Cộng Đồng của VTA 
theo số (408) 321-7575, (TTY) dành cho người khiếm thính (408) 321-2330. Quý vị cũng có 
thể truy cập trang web của chúng tôi tại www.vta.org, hoặc e-mail cho chúng tôi tại  
community.outreach@vta.org.
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