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Đến năm 2045, dân số Quận Cam dự kiến sẽ tăng 9%. Nếu không có phân
tích và lập kế hoạch liên tục, tình trạng kẹt xe do tắc nghẽn giao thông và các
thử thách  giao thông vận tải khác có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Do đó, Kế Hoạch Vận Chuyển Dài Hạn (LRTP) được đặt ra bốn năm một lần
để xác định  phương hướng cho Quận Cam nhằm giải quyết các nhu cầu đi
lại trong tương lai. Phương hướng này -dựa theo dự báo về doanh thu khả
dụng, thay đổi trong dân số và bất kỳ xu hướng quan trọng nào khác.

LRTP đóng vai trò là  đóng góp ý kiến của địa phương cho Kế Hoạch Vận Tải
Trong Khu Vực và Chiến Lược Cộng Đồng Bền Vững (RTP/SCS) do Hiệp Hội
Các Chính Phủ Nam California (SCAG) đề ra.

Để giải quyết các nhu cầu vận chuyển trong tương lai, LRTP phản ánh các
chính sách và cam kết hiện tại của OCTA, các kết quả nghiên cứu về giao thông
vận tải và ý kiến đóng góp từ các cơ quan địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp,
lãnh đạo cộng đồng, cư dân quận và các chuyên gia lập kế hoạch vận tải.

Các mục tiêu của LRTP là:

• Đưa ra phương hướng cho hệ thống giao thông của Quận Cam
• Giải quyết các thách thức giao thông vận tải chính được xác định đến năm 2045
• Áp dụng ý kiến đóng góp của cộng đồng để xác định các sáng kiến và ưu
tiên mới

• Xác định các dự án để đưa vào RTP/SCS của SCAG

LRTP cuối cùng dự kiến sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2023.
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