
Câu Hỏi Thường Gặp về Sân Bay Reid-Hillview 
   

 
1.   Q. Ai sở hữu sân bay Reid – Hillview? 

A. Quận đã mua sân bay Reid – Hillview vào năm 1961 và tiếp tục sở 
hữu và vận hành nó cho đến ngày hôm nay. 

 
 

2.  Q. Sân bay Reid - Hillview rộng bao nhiêu?  
     A. Sân bay rộng khoảng 180 mẫu Anh. 

   
 

3.  Q. Mối quan hệ giữa Cục Quản Lý Hàng Không Liên Bang (FAA)  
     và Quận là gì? 

A. Quận sở hữu và vận hành sân bay. FAA quản lý không phận, vận  
hành và cung cấp nhân sự cho tháp kiểm soát không lưu, quy định việc 
sử dụng không phận và sân bay, và cung cấp kinh phí cải thiện thông 
qua Chương Trình Cải Thiện Sân Bay (AIP). FAA có thẩm quyền quản 
lý chung đối với các sân bay ở Hoa Kỳ theo luật liên bang và có thẩm 
quyền cụ thể đối với RHV thông qua Bảo Đảm Tài Trợ mà Quận đồng ý 
chấp nhận để đổi lấy các khoản trợ cấp liên bang mà Quận đã nhận 
được trong quá khứ. 
 

   
4.  Q. Tại sao Quận chấm dứt nhận tài trợ từ FAA?  

A. Các khoản tài trợ của FAA đi kèm với các yêu cầu cụ thể (Đảm Bảo 
Tài Trợ) về cách vận hành và bảo trì sân bay, cũng như thời gian sân 
bay phải duy trì hoạt động. Quận muốn kiểm soát nhiều hơn đối với các 
hoạt động của sân bay trong tương lai và vì vậy quyết định ngừng nhận 
tài trợ. 
 
 

 5. Q. Hợp đồng giữa Quận và FAA sẽ còn kéo dài bao lâu? 
A. Có hai loại nghĩa vụ riêng biệt mà Quận Santa Clara phải tuân theo 
khi nhận trợ cấp. Kinh phí cho việc cải thiện cơ sở như lát đường băng, 
tài liệu quy hoạch, hoặc đèn đường băng bao gồm các nghĩa vụ vận 
hành sân bay trong khi tuân theo các quy định của FAA trong thời gian 
hai mươi năm. Thỏa thuận đi kèm với khoản trợ cấp vốn gần đây nhất 
sẽ hết hạn vào năm 2031. Trợ cấp liên quan đến mua bất động sản 
cũng bao gồm các nghĩa vụ tương tự, nhưng chúng kéo dài cho đến khi 



ban điều hành sân bay nhận được ủy quyền từ FAA để đóng cửa sân 
bay. Quận đã nhận trợ cấp để mua tất cả các bất động sản của sân bay 
trong những năm 1960. FAA cho rằng các bảo đảm tài trợ gắn liền với 
các giao dịch mua bất động sản đó không hết hạn, có nghĩa là Quận sẽ 
vẫn có nghĩa vụ vận hành sân bay qua khỏi năm 2031. Đây là một vấn 
đề pháp lý phức tạp sẽ được quyết định trong tương lai. 
 
 

6.  Q. Tại sao nghiên cứu về chất chì trong không khí được yêu cầu    
     cho sân bay Reid - Hillview? 

A. Tại cuộc họp Ban Kiểm Soát vào ngày 18 tháng 12 năm 2018, Ban 
Kiểm Soát đã yêu cầu tiến hành một nghiên cứu về chất chì trong không 
khí. Quận lo ngại về chất chì trong môi trường và ảnh hưởng của nó 
đến cộng đồng. Vì máy bay nhỏ sử dụng nhiên liệu có chì và cộng đồng 
lo ngại về sự hiện diện của chì, cho nên Quận đã chỉ đạo hoàn thành 
một nghiên cứu. 
   
 

7.  Q. Tầm quan trọng của cuộc nghiên cứu về chất chì trong không  
     khí là gì? Khi nào nghiên cứu sẽ được hoàn thành?  

A. Nghiên cứu này rất quan trọng để thiết lập sự hiểu biết dựa trên cơ 
sở khoa học về tác động của chì trong cộng đồng. Báo cáo dự kiến 
hoàn thành vào tháng 12 năm 2020. 
 
 

8.  Q. Kết quả nghiên cứu về chất chì trong không khí sẽ tác động đến  
     cộng đồng như thế nào? Kết quả sẽ tác động đến sân bay như thế  
     nào? 

A. Điều này vẫn chưa xác định được. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết  
quả của cuộc nghiên cứu. 

   
9.  Q. Quận tổ chức hai hội thảo cộng đồng, tại sao?  

A. Vào tháng 12 năm 2018, Ban Kiểm Soát đã yêu cầu Đường Bộ & 
Sân Bay và bộ phận Cơ Sở Xây Cất Phòng Ốc và Vận Chuyển thu hút 
cộng đồng tham gia và khám phá các lựa  chọn có thể về cách sử dụng 
sân bay Reid Hillview nếu nó không còn hoạt động như một sân bay. 

 
 
10. Q. Các hội thảo cộng đồng bao gồm về điều gì? Sẽ có thêm hội  
     thảo trong tương lai không?  



A. Mục tiêu của các hội thảo là nắm bắt các ý tưởng và mối quan tâm   
cho tương lai của cộng đồng, động não các cách sử dụng, thu hút cộng 
đồng tham gia vào các  quá trình lâu dài và tham gia vào một tầm nhìn 
hợp tác cho sân bay Reid-Hillview. Quận đã tổ chức một hội thảo vào 
thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2020. Một hội thảo dự kiến vào thứ tư ngày 
18 tháng 3 năm 2020 đã bị hoãn lại. 
  

11. Q. Tôi đã không tham dự một hội thảo cộng đồng; làm thế nào tôi  
      có thể chia sẻ ý kiến của tôi? 

A. Một trang mạng đã được tạo cho sân bay Reid - Hillview. Trên trang  
mạng có một lựa chọn để đưa ra ý kiến. Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập www.sccgov.org/rhv. 

   
12. Q. Quận sẽ thông báo cho cộng đồng bằng cách nào về các cập  
      nhật của sân bay Reid - Hillview? 

A. Thông qua thư điện tín, thư trực tiếp, liên hệ trực tiếp với các tổ  
chức cộng đồng, trường học, và thông qua các quan chức được bầu 
của quý vị. 

 
13.  Q. Các bước tiếp theo sau khi Quận nhận được ý kiến từ cộng  
       đồng là gì? 

A. Đường Bộ & Sân Bay và bộ phận Cơ Sở Xây Cất Phòng Ốc và Vận  
Chuyển sẽ gửi kết quả đến Ban Kiểm Soát. 

 
14.  Q. Khi nào tất cả các báo cáo được trình bày cho Ban Kiểm Soát,  

  điều gì sẽ được quyết định? Hay là nó sẽ được trình bày như một  
  phần thông tin?  
  A. Nhân viên dự đoán rằng báo cáo sẽ cần sự chấp thuận từ Ban Kiểm  
  Soát. 


