THÔNG BÁO NGHE CÔNG CỘNG
Thông báo Điều trần Công khai này có sẵn bằng các ngôn ngữ thay thế (Español - Tiếng Việt - Trung
Quốc - Kreyòl Ayisyen - Português - Khmer) trên trang web của MassDEP tại:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Cục Bảo vệ Môi trường Massachusetts (MassDEP), dưới quyền của M.G.L. c. 21A, phần 16, M.G.L. c. 111,
phần 2C, 142A đến 142E, và M.G.L. c. 21N, phần 2, 3 (c), sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai theo
M.G.L. Chương 30A về đề xuất sửa đổi đối với 310 CMR 7.71: Báo cáo về Phát thải Khí nhà kính và Tiêu
chuẩn Năng lượng Sạch 310 CMR 7.75. Các sửa đổi đối với 310 CMR 7.71 sẽ (1) cải thiện tính nhất quán
giữa chương trình báo cáo khí nhà kính (GHG) của MassDEP cho các cơ sở và chương trình báo cáo GHG
của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), (2) ghi lại chính xác quá trình chuyển đổi của chương trình
báo cáo khí nhà kính sang nền tảng báo cáo điện tử MassDEP mới, và (3) loại bỏ các yêu cầu báo cáo
không cần thiết đã được xác định là đặc biệt nặng nề đối với các cơ sở. Để cung cấp tính nhất quán với
chương trình EPA, MassDEP đang đề xuất thay thế yêu cầu định lượng khí thải theo Quy chế báo cáo
chung (GRP) bằng yêu cầu sử dụng các phương pháp quy định trong 40 CFR Phần 98. Các sửa đổi cho
Tiêu chuẩn năng lượng sạch 310 CMR 7.75 sẽ thêm một tùy chọn báo cáo cho những người bán điện
bán lẻ thuộc sở hữu đô thị và làm rõ thẩm quyền của MassDEP để yêu cầu một số báo cáo nhất định
phải trực tiếp cho Bộ Massachusetts Department of Energy Resources
Các sửa đổi được đề xuất và một tài liệu cơ bản có sẵn trên trang web của MassDEP tại:
https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
Hai phiên điều trần công khai sẽ được thực hiện trực tuyến và qua điện thoại. Các phiên điều trần công
khai sẽ được tổ chức:
Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021 lúc 10:00 sáng.
Đăng ký trước cho buổi điều trần này:
https://zoom.us/meeting/register/tJAqcO6pqDopE932Trvt-FqAAI7FRYAa_HgK
Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021 lúc 5:00 chiều.
Đăng ký trước cho buổi điều trần này:
https://zoom.us/meeting/register/tJEqfuCvrD4tH9BgY0c6aLjbiLeVi3ugj1Dm
Vui lòng 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 lời nói tại
phiên điều trần công khai, hoặc các nhận xét bằng văn bản có thể được gửi đến 5:00 chiều ngày 16
tháng 8 năm 2021. Các ý kiến bằng văn bản phải được gửi qua email tới Climate.strategies@mass.gov
hoặc gửi qua thư tới Climate Strategies, 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 Đa dạng MassDEP
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: https://www.mass.gov/info-details/massdeplanguage-translation-assistance.
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