
Phân Tích Công Bằng Giá Vé MBTA: Phân tích này hoạt động ra sao?
Lưu ý: Đây là một bản trình bày đơn giản của quá trình. Xem toàn bộ hợp đồng để biết chi tiết.

Thực hiện tiến trình này
khi có bất kỳ đề nghị thay

đổi giá vé nào.

Thay đổi có đòi hỏi phân tích công bằng không? Có, nếu đề 
nghị thay đổi giá vé kéo dài hơn 6 tháng và không giảm giá do 

dự án xây cất hoặc tương tự. Điều này bao gồm những thay đổi 
về loại giá vé và cách trả tiền.

CÓ

MBTA sẽ phân tích công bằng và so sánh giá 
vé trung bình mà hành khách thiểu số, có lợi tức 
thấp và tất cả hành khách phải trả trước và sau 
khi thay đổi để xem thay đổi có tác động không 
công bằng hoặc tạo ra gánh nặng không công 
bằng cho hành khách thiểu số hoặc có lợi tức 

thấp hay không.
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Thay đổi này có công bằng không? Thí dụ: sẽ là không công bằng nếu 
thay đổi giá vé làm tăng 20% giá vé trung bình cho hành khách có lợi 
tức thấp nhưng lại tăng 10% giá vé trung bình cho những hành khách 

khác. Phân tích này sau đó được trình bày cho Hội đồng quản trị.

CÓ

Trước khi thực hiện, nếu thay đổi có tác động 
không công bằng đến những hành khách thiểu 
số, thì MBTA phải giải thích thay đổi có cần thiết 

hay không và chứng minh không có giải pháp thay 
thế hiệu quả. Nếu thay đổi tạo ra gánh nặng 
không công bằng cho hành khách có lợi tức 

thấp, thì MBTA phải cứu xét cách giảm tác động 
và bất kỳ giải pháp thay thế sẵn có nào.
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