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Melton City 2041—City We Create (Thành Phố do Chúng Ta Tạo Nên) là tầm nhìn của cộng 
đồng chúng ta đối với City of Melton; được cộng đồng chúng ta phát triển và vì cộng đồng 
của chúng ta. Tầm nhìn này giúp định hình tương lai Thành Phố, vạch ra cụ thể những tham 
vọng và ưu tiên chung về những điều chúng ta mong muốn đạt được trong hai thập kỷ tới. 

TUYÊN BỐ VỀ TẦM NHÌN 
Đến năm 2041, cộng đồng của chúng ta sẽ trở nên rất sôi động và nồng nhiệt. 
Chúng ta tích cực tham gia vào cộng đồng, coi trọng lẫn nhau và tạo cảm giác thân thuộc để 
cùng tôn vinh Thành Phố đa dạng và phát triển. 
Chúng ta đang tiến bộ trong việc thúc đẩy khả năng sống và tính bền vững, đồng thời nuôi 
dưỡng môi trường tự nhiên cũng như quản lý sự phát triển của cộng đồng theo cách thúc 
đẩy sự kết nối, hòa nhập và tin tưởng. 
Chúng ta là một cộng đồng lành mạnh với nhiều khu đất trống chất lượng và nhiều tổ chức 
hỗ trợ lối sống năng động, sức khỏe tinh thần và phúc lợi. Chúng ta được tiếp cận với một 
bệnh viện hiện đại và các dịch vụ cộng đồng cũng như y tế địa phương. 
Chúng ta nổi tiếng là Thành Phố luôn học hỏi và tiên phong đổi mới mang lại nhiều cơ hội 
việc làm cho địa phương. 
Tuyên bố về tầm nhìn này được xây dựng bởi Ủy Ban Cộng Đồng City of Melton vào tháng 
Ba năm 2021. 

CÁC CHỦ ĐỀ VỀ TẦM NHÌN CỦA CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA 
Năm chủ đề là khuôn khổ cho các ưu tiên quan trọng nhất đối với cộng đồng của chúng ta. 
Bằng việc tập trung vào các chủ đề này, chúng ta sẽ có thể theo dõi tiến trình của Thành 
Phố ngày càng phát triển thành thành phố đáng sống và sôi động hơn theo thời gian. 

  



Chủ Đề 1 | THÀNH PHỐ KẾT NỐI XÃ HỘI CỦA CHÚNG TA: 
• sạch đẹp, nồng nhiệt và an toàn 
• hòa nhập và nuôi dưỡng  
• đa dạng, năng động và kết nối xã hội  
• không khoan dung với mọi hình thức phân biệt đối xử và bất bình đẳng. 

CHỦ ĐỀ 2 | HỖ TRỢ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN PHONG PHÚ: 
• không gian tự nhiên cho động vật hoang dã và con người 
• thành Phố rợp bóng cây xanh  
• quy hoạch, thiết kế, phát triển và bảo tồn bền vững  
• sử dụng bền vững nguồn nước uống và nước sử dụng  

cho mục đích khác. 

CHỦ ĐỀ 3 | THÀNH PHỐ ĐƯỢC XÂY DỰNG TỐT BAO GỒM: 
• các khu vực lân cận được quy hoạch hiệu quả được liên kết bằng các lối đi bộ, làn đường 

dành cho xe đạp và các phương tiện vận chuyển chủ động 
• nhiều công viên và khu đất trống tại các vùng ngoại ô độc đáo 
• giao thông công cộng hiệu quả và mạng lưới đường tự do 
• các trường học dễ tiếp cận, cơ sở giải trí và thư giãn,  

bệnh viện công, dịch vụ sức khỏe và cộng đồng. 

CHỦ ĐỀ 4 | NỀN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG MẠNH MẼ MANG LẠI: 
• cơ hội giáo dục, đào tạo việc làm và học tập suốt đời 
• sự kết hợp trong việc làm tại địa phương 
• các địa điểm vui nhộn và thú vị cho người dân và du khách 
• doanh nghiệp địa phương và các điểm tham quan độc đáo. 

CHỦ ĐỀ 5 | CON NGƯỜI CHỦ ĐỘNG GẮN KẾT: 
• đối thoại công bằng, bình đẳng và cởi mở với Hội Đồng 
• cộng tác thông qua các quy trình quản trị minh bạch và dễ tiếp cận 
• được khuyến khích cân nhắc và đóng góp vào việc phát triển các dự  

án của Hội Đồng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 
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