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THÔNG BÁO NGHE CÔNG CỘNG
Thông báo Điều trần Công khai này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác (Español - Tiếng Việt - Trung Quốc Kreyòl Ayisyen - Português - Khmer) trên trang web của MassDEP tại: https://www.mass.gov/servicedetails/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Căn cứ MGL c. 111, s. 150A, Massachusetts Department of Environmental Protection đang đề xuất sửa
đổi quy định thành 310 CMR 19.000. Những sửa đổi này sẽ sửa đổi các quy định cấm chất thải trong 310
CMR 19.000 để thêm nệm và hàng dệt làm nguyên liệu bị cấm thải bỏ, đồng thời hạ thấp ngưỡng cấm
chất thải hữu cơ thương mại hiện có (nguyên liệu thực phẩm) để áp dụng cho các thực thể tạo ra mộtmột nửa (½) tấn trở lên chất thải hữu cơ để xử lý mỗi tuần (ngưỡng hiện tại là 1 tấn mỗi tuần). MassDEP
cũng đang đề xuất những thay đổi đối với Tài liệu Hướng dẫn Cấm Rác thải đối với các cơ sở chất thải
rắn, tài liệu này sẽ được công khai để lấy ý kiến cùng với các thay đổi quy định được đề xuất.
Văn bản quy định và tài liệu cơ bản có sẵn cùng với bản sao của Thông báo Điều trần Công khai này trên
trang web của MassDEP tại: https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
Theo Lệnh của Thống đốc Charles D. Baker Đình chỉ Một số Điều khoản của Luật Cuộc họp Mở, G.L. c.
30A, s. 20, vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, hai phiên điều trần công khai sẽ được tiến hành trực tuyến và
qua điện thoại. Các phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức vào những ngày và giờ sau:
Thứ Hai, ngày 9 tháng 11, 6:00 chiều
Đăng ký trước cho cuộc họp này:
https://zoom.us/meeting/register/tJAvf-uspzgqG9aY3yfbjTaiYfJHrHtDGhCN
Thứ Năm, ngày 12 tháng 11, 10:00 sáng
Đăng ký trước cho cuộc họp này:
https://zoom.us/meeting/register/tJwkd-6gpjoqEtR52Ef-wm77xTiVbXRlCYme
Hãy tham gia buổi điều trần công khai từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của bạn.
Bạn cũng có thể quay số bằng điện thoại của mình.
Lời khai có thể được trình bày bằng miệng tại phiên điều trần công khai, hoặc nhận xét bằng văn bản có
thể được gửi đến 5:00 chiều ngày 4 tháng 12 năm 2020. Các ý kiến bằng văn bản phải được gửi qua
email tới dep.swmp@mass.gov hoặc qua thư đến John Fischer, MassDEP, One Winter Street, Boston,
MA 02018.
Để có những điều kiện đặc biệt cho những buổi điều trần này, vui lòng gọi Văn phòng MassDEP Diversity
Office theo số 617-292-5751. TTY # Dịch vụ MassRelay 1-800-439-2370. Thông tin này có sẵn ở định
dạng thay thế theo yêu cầu.
MassDEP cung cấp miễn phí các dịch vụ thông dịch/dịch thuật tiếp cận ngôn ngữ cho những cá nhân
thông thạo tiếng Anh hạn chế. Nếu bạn cần thông dịch viên để tham gia cuộc họp này, bạn có thể tìm
thấy các dịch vụ dịch thuật tại liên kết sau: https://www.mass.gov/info-details/massdep-languagetranslation-assistance.
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