Manassas Park Rt. 68 Microtransit
Ø Điều Trần Công Cộng, ngày 25 tháng Tám, 2021

Vấn Đề
• Đưa vào sử dụng từ tháng Chạp,
2019
• Có lượng hành khách thấp nhất
trong tất cả các tuyến địa phương
• Không thu hút được hành khách /
chánh yếu là cư dân địa phương
• Thời gian phục vụ ngắn nhất
• Đường dài
• Nhận Thức từ Công Chúng

Microtransit là gì?
• Là một mô hình dịch vụ kết hợp giữa phương tiện công cộng tuyến
cố định truyền thống và taxi
• Nhờ vào kỹ thuật, các tuyến đường được thực hiện theo cách uyển
chuyển và có lịch trình theo nhu cầu
• Các điểm đón và trả khách không cố định, chỉ
cần đi bộ vài phút và phục vụ nhiều khách hàng
• Thường hạn chế các khu vực phục vụ
• Có nhiều loại xe cộ
• Bên cung cấp dịch vụ gồm Transloc,
DemandTrans, Via, Transdev, RideCo

Giải Pháp Đề Nghị
Microtransit / Chuyên Chở theo Nhu Cầu
• Phạm vi sử dụng dịch vụ phù hợp với các tuyến dịch vụ phía tây
(Tuyến 65 & 67)
• Đặt chỗ qua ứng dụng hoặc gọi đến tổng đài
• Ban quản lý đang xem xét một số sản phẩm từ các bên cung cấp nhu liệu
khác nhau đáp ứng được phạm vi dịch vụ được đề nghị

Giải Pháp Đề Nghị
Microtransit / Chuyên Chở theo Nhu Cầu
• Đường đi tốt hơn
• Hiệu quả
• Ngân sách trung lập, có khả năng tiết
kiệm nhiều theo thời gian
• Cải tiến nhận thức khi dùng xe cộ có kích
thước phù hợp cho dịch vụ. Ban đầu là xe
chuyên chở người khuyết tật, sau đó là xe cộ đi lại
thông thường
• Hiệu quả hơn là mỗi 90 phút hiện tại vì
chỉ chuyên chở theo nhu cầu.

Khu Vực cung cấp dịch vụ được đề nghị

Ưu điểm
• Bổ sung cho các khu vực chưa có dịch vụ và mở rộng phạm vi sử dụng
phương tiện công cộng – phục vụ các địa điểm hoặc các thời điểm trong
ngày có nhu cầu thấp
• Hỗ trợ hành khách dùng phương tiện công cộng theo tuyến cố định bằng
cách cung cấp dịch vụ tại chặng đầu/chặng cuối
• Giải quyết vấn đề công bằng trong khu vực,
kết nối nhiều cộng đồng hơn với mạng lưới
khu vực
• Cải tiến kinh nghiệm cho khách hàng; thu hút
hành khách dùng phương tiện công cộng
• Dữ liệu thể hiện nhu cầu của người dùng –
do đó có thể điều chỉnh dịch vụ để đáp ứng
nhu cầu tốt hơn

Cảm Ơn Quý Vị!
Có Thắc Mắc?
Joe Stainsby
Giám Đốc Phát Triển

