Cập Nhật Đánh Giá Quy Định của MEPA
Văn phòng Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Massachusetts (MEPA) thuộc Văn Phòng Quản Lý Các Vấn
Đề Năng Lượng và Môi Trường (EEA) đang tiến hành đánh giá tác động môi trường của các dự án phát
triển và hoạt động khác yêu cầu cần có một hoặc nhiều hành động can thiệp của cơ quan nhà nước. Quá
trình đánh giá của MEPA là cơ hội quan trọng để người dân được xem xét các tác động môi trường dự kiến
trước khi cơ quan nhà nước thực hiện hành động đối với dự án.
Văn phòng MEPA đang tiếp tục thực hiện đánh giá quy định nhằm cập nhật các quy định của mình tại Bộ
Luật Các Quy Định Massachusetts, Mục 301 CMR 11.00 cũng như các chính sách và hướng dẫn liên quan.
Hoạt động này diễn ra đồng với các sáng kiến trên toàn tiểu bang do EEA chủ trì theo Sắc Lệnh 569 của
Thống đốc Baker nhằm chuẩn bị ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu.
Thông tin cập nhật về quá trình đánh giá quy định của MEPA được đăng tải tại đây.
Các buổi chia sẻ thông tin công khai về hiện trạng đánh giá quy định của MEPA, bao gồm thông tin về
công cụ vận động chống biến đổi khí hậu RMAT mới được công bố, được lên lịch vào những ngày sau:
Ngày 14 tháng 7 năm 2021, 12noon-1:30pm (RSVP here) và 7-8:30pm (RSVP here)
Liên kết web sẽ được đăng tải trên website của MEPA trước ngày 14 tháng 7 (AM)
Để yêu cầu biên dịch ngôn ngữ hoặc các hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ page.czepiga@mass.gov by 9 tháng
7.
Văn Phòng MEPA vẫn đang tiếp nhận ý kiến về quy trình truyền thông về công lý môi trường (EJ) cũng
như về các chủ đề liên quan cho đến ngày August 9, 2021.
Để đăng ký nhận thông tin cập nhật thường xuyên về hoạt động đánh giá quy định của MEPA, vui lòng gửi
một email trống tới subscribe-mepa_reg_review@listserv.state.ma.us. Vui lòng đảm bảo rằng cả dòng tiêu
đề và nội dung email đều trống và email không chứa chữ ký tự động, nếu không địa chỉ email của quý vị
sẽ không được thêm vào danh sách.
Cập nhật thường xuyên về hoạt động đánh giá quy định MEPA sẽ được đăng tại website của MEPA.

