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Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Afshin Rouhani theo số  
(408) 630-2616 hoặc bằng email tới arouhani@valleywater.org. 

Hoặc sử dụng công cụ phục vụ yêu cầu của khách hàng Access  
Valley Water và hệ thống thông tin của chúng tôi tại valleywater.org 

để tìm kiếm thông tin mới nhất về các dự án của Sở Thủy Cục Vùng 
Thung Lũng hoặc gửi các thắc mắc, khiếu nại hoặc khen ngợi  

trực tiếp đến nhân viên của Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Theo dõi chúng tôi trên:
/scvwd /valleywater /valleywater

Để nhận tin nhắn  
điện tử eNews,  

hãy gửi email tới:  
info@valleywater.org

3 cách để nhận thông tin cập nhật  
về dự án
1. Truy cập valleywater.org/coyote-creek

2.  Sử dụng Access Valley Water  
(https://delivr.com/2yukx), công cụ phục  
vụ yêu cầu của khách hàng và hệ thống thông 
tin của Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng, để yêu 
cầu thông tin dự án hoặc gửi các thắc mắc, 
khiếu nại hoặc khen ngợi trực tiếp đến nhân 
viên của Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng. 

3.  Đăng ký để nhận thông tin cập nhật về  
dự án qua email sử dụng mã QR dưới đây.  

Thêm thông tin về chúng tôi 
Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng, có lịch sử từ năm 1929, quản 
lý một hệ thống tài nguyên nước tích hợp bao gồm cung cấp 
nước sạch, an toàn, phòng chống lũ lụt và quản lý các dòng 
suối thay cho gần 2 triệu cư dân của Hạt Santa Clara. Sở Thủy 
Cục Vùng Thung Lũng quản lý hiệu quả 10 đập và hồ chứa 
nước mặt, ba trạm xử lý nước thải, một trung tâm lọc nước 
tái chế tiên tiến và một phòng thí nghiệm chất lượng nước 
hiện đại. Chúng tôi đang vận hành gần 400 mẫu Anh (1,6 
km2) diện tích ao hồ tái nạp nước ngầm. Chúng tôi cung cấp 
các dịch vụ quản lý nước ngầm và nước bán buôn cho các đô 
thị tại địa phương cũng như các đơn vị bán lẻ nước tư nhân 
nhận giao nước uống tới tận nhà và doanh nghiệp. Sở Thủy 
Cục Vùng Thung Lũng là một đơn vị phòng chống lũ lụt cho 
Hạt Santa Clara, hàng năm đều thực hiện công tác chuẩn bị 
củng cố các lạch trước các đợt mưa vào mùa đông thông 
qua các hoạt động bảo trì đê điều, nạo vét kênh mương, sửa 
bờ kè và quản lý cây xanh. Chúng tôi đã đầu tư hơn 1 triệu 
USD cho các công tác phòng chống lũ lụt nhằm bảo vệ gần 
100.000 thửa đất, ngoài ra còn nhiều dự án nữa vẫn đang tiếp 
tục được lập kế hoạch.

Quý vị sống trong một lưu vực
Bất kể quý vị sống ở đâu,  

quý vị đều sống trong  

một lưu vực, chính là  

diện tích đất có nước  

chảy vào một tuyến đường  

thủy chung. Tại Hạt Santa Clara,  

các con lạch của chúng tôi là nơi tập  

trung nước mưa và nước tràn từ các cống  

thoát nước mưa rồi đưa nước theo hướng bắc tới Vịnh San 

Francisco hoặc hướng nam tới Vịnh Monterey. Trên đường 

đi, một số nước được sử dụng để làm đầy các hồ chứa nước 

uống, bổ sung tầng chứa nước ngầm và tạo môi trường sống 

tốt hơn cho cá và động vật hoang dã.  



Giới thiệu về dự án
Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote sẽ làm giảm nguy cơ 
lũ lụt từ lạch, do đó giúp đảm bảo an toàn hơn cho các cộng 
đồng trong khi bảo tồn và tăng cường các tính năng vật lý và 
sinh học của lạch. Mục tiêu chính của dự án là làm giảm nguy 
cơ lũ lụt từ các sự kiện lên đến mức độ của trận lũ lụt tháng  
2 năm 2017.

Erosion Repair – Coyote Creek Mobile Home Park 
 

 

Top (View #3) – Work Completed 7/27/2017 
Nội dung bên trong:

 • Giới thiệu về dự án  
Lạch Coyote

 • Các mục tiêu làm  
giảm nguy cơ lũ lụt

 • Các nghiên cứu lập  
kế hoạch đồng thời

 • Lịch sử lũ lụt

 • Phiếu bầu của quý  
vị tại nơi làm việc

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote



Dự án Phòng chống Lũ lụt   
Lạch Coyote

Mục tiêu chính của dự án là giảm nguy cơ lũ lụt cho nhà 
cửa, trường học, doanh nghiệp và đường cao tốc của 
sự kiện lũ lụt tương đương với sự kiện lũ lụt diễn ra vào 
tháng 2 năm 2017. Lưu vực Lạch Coyote bao gồm một 
khu vực rộng 322 dặm vuông với sáu lạch nhánh chính 
và là lưu vực lớn nhất trong hạt. Lưu vực này kéo dài từ 
đáy thung lũng đô thị hóa lên đến các khu vực tự nhiên 
rộng lớn của dãy Diablo. Lạch Coyote, tuyến đường 
thủy chính của lưu vực, là con lạch dài nhất trong hạt.

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote nằm ở đoạn 
giữa của Lưu vực Coyote trên đoạn giữa của Lạch 
Coyote. Phạm vi dự án mở rộng khoảng chín dặm từ 
đường cao tốc Montague Expressway đến đường Tully 
Road, tất cả thuộc phạm vi thành phố San José.

Sự phát triển đô thị đã làm giảm đáng kể và thay đổi 
môi trường sống tự nhiên xung quanh Lạch Coyote.
Hành lang ven sông đã trở nên chật hẹp và đứt quãng 
vì sử dụng đất liền kề. Quyền sở hữu con lạch thay đổi 
từ các cơ quan công lập sang chủ sở hữu tư nhân, tạo 
ra những thách thức cho công tác duy trì toàn diện và 
nhất quán. Các loài thực vật du nhập và xâm lấn cũng 
đã làm giảm giá trị của môi trường sống ven sông dành 
cho động vật hoang dã bản địa dọc theo con lạch.
Để hiểu đầy đủ về Lạch Coyote và thực hiện các giải 
pháp tốt nhất có thể, Sở Thủy Cục Vùng Thung Lũng 
đang xây dựng một Nghiên cứu Lập kế hoạch Phòng 
chống Lũ lụt Lạch Coyote. Nghiên cứu lập kế hoạch  
này sẽ xác định các giải pháp thay thế khác nhau,  

Giới thiệu về dự án

Nghiên cứu lập kế hoạch đồng thời và 
khung thời gian

Các mục tiêu làm giảm nguy cơ lũ lụt

Lạch Coyote là một hành lang ven sông thiết thực đóng 
vai trò làm môi trường sống cho động vật hoang dã. Dự 
án này sẽ bảo vệ và tăng cường hành lang đó. Bất cứ nơi 
nào khả thi sẽ sử dụng các tính năng cảnh quan cứng 
(hardscape) phi cấu trúc và/hoặc tối thiểu nhằm cải 
thiện con lạch. Các mục tiêu khác của dự án bao gồm:

 • Nâng cao và khôi phục môi trường sống cho con suối.
 • Cải thiện chất lượng nước thuộc phạm vi dự án.
 • Giảm thiểu nhu cầu cho các hoạt động trong tương 

lai và các hoạt động bảo trì nhằm tạo ra hệ thống tự 
nhiên tự duy trì. 

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote mở rộng chín dặm từ hạ lưu khu vực đường 
cao tốc Montague Expressway đến thượng lưu khu vực đường Tully Road. 

là lựa chọn cho các dự án nhằm cung cấp giải pháp 
tốt nhất có thể để giảm nguy cơ lũ lụt. Nghiên cứu này 
cũng mô tả các tình trạng và cơ sở hạ tầng hiện có của 
địa điểm dự án, xác định những thách thức tiềm năng 
trong khu vực dự án và các mục tiêu, cơ hội và giới hạn 
để xây dựng dự án. Sau nghiên cứu lập kế hoạch này sẽ 
là việc thiết kế dự án, đánh giá môi trường và cấp phép. 
Việc xây dựng dự án đã lựa chọn dự kiến được lên kế 
hoạch khởi công vào năm 2022.
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THIẾT KẾ VÀ  
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MÙA HÈ NĂM 2019
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LÊN KẾ HOẠCH

Khung thời gian Cấp tốc Dự án  
Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote



Lịch sử lũ lụt Phiếu bầu của quý vị tại nơi làm việc

Lũ lụt đã xảy ra nhiều lần trong Lưu vực Lạch Coyote, 
bao gồm cả các phần dọc theo của Lạch Coyote vào 
năm: 

19111852

1969 1982 1983 1997

1998 2017

19171862 1932

1958

Lưu lượng lớn nhất ghi nhận được trên Lạch Coyote là 
khoảng 25.000 feet khối mỗi giây (cfs) vào năm 1911, 
trước khi xây dựng hai hồ chứa cấp nước hiện tại ở lưu 
vực thượng lưu. Trận lũ lụt tồi tệ nhất thuộc phạm vi dự 
án kể từ khi xây dựng đập Anderson năm 1950 xảy ra 
vào tháng 2 năm 2017. Lạch Coyote đã vượt đỉnh các bờ 
tại một số địa điểm giữa Đường cao tốc Montague và 
Đường Tully Road. Các doanh nghiệp và hàng trăm ngôi 
nhà bị ngập trong nước từ con lạch - một số nơi bị ngập 
đến sáu feet nước. Quốc lộ 101 gần Công viên Watson 
và nhiều đường phố địa phương đã bị đóng chặn do lũ 
lụt và hàng nghìn cư dân đã được sơ tán và cung cấp 
nơi trú ẩn. 

Ngay sau trận lụt năm 2017, Sở Thủy Cục Vùng Thung 
Lũng đã thực hiện rất nhiều nỗ lực làm giảm nguy cơ lũ 
lụt ngay lập tức. Nỗ lực lớn nhất trong số đó là việc xây 
dựng rào chắn và đê chắn lũ tại các khu Rock Springs, 
Nordale và Bevin Brook.

Dự án Phòng chống Lũ lụt Lạch Coyote ban đầu được 
tài trợ bởi thuế bất động sản (parcel tax) được thông 
qua bởi cử tri trên toàn quận vào tháng 11 năm 2000 
dành cho Chương trình Lạch Sạch, An toàn và Phòng 
chống Lũ lụt Tự nhiên. Vào tháng 11 năm 2012, dự án 
được chuyển sang Chương Trình Nước Sạch, An Toàn Và 
Phòng Chống Lũ Lụt Tự Nhiên. Chương trình 15 năm này 
giúp bảo vệ nhà cửa, trường học và doanh nghiệp khỏi 
lũ lụt, cải thiện sự lành mạnh của các hệ sinh thái lạch và 
vịnh, đồng thời tạo ra những con đường mòn và công 
viên cho mục đích giải trí. Hội đồng quản trị Sở Thủy Cục 
Vùng Thung Lũng sẽ đưa ra các quyết định dành cho 
dự án sau khi hoàn thành giai đoạn lập kế hoạch dự án, 
hiện đang được lên kế hoạch cho mùa xuân năm 2020. 
Các buổi họp với công chúng sẽ được tổ chức trong 
suốt giai đoạn lập kế hoạch để nhận phản hồi về các giải 
pháp thay thế tiềm năng nhằm giảm nguy cơ lũ lụt.

Tường cọc ván bằng nhựa vinyl được lắp phía sau khu Nordale và Rock Springs.

Thượng lưu Lạch Coyote ở phố Santa Clara. Một loại rào chắn lũ được biết đến với tên bờ đất được lắp đặt tại Công viên Rock 
Springs để giúp giảm các nguy cơ lũ lụt trong tương lai.


