ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA MEPA CẬP
NHẬT
Ngày 23 tháng 6 năm 2021
Ý Kiến Cộng Đồng về Quy Trình Công Lý Môi Trường
Thời Hạn Gửi: Trước Ngày 30 Tháng 7 Năm 2021

1

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MEPA
 Dựa trên Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA)
 NEPA (1970) dựa trên hành động của liên bang
 MEPA (1972) dựa trên hành động của tiểu bang
 Khoảng 16 tiểu bang có các chương trình “NEPA bộ phận” (CA, NY, WA, MN,
CT, HI đánh giá về khí nhà kính/biến đổi khí hậu)

 Được ban hành vào năm 1970 cùng với các luật môi trường mới
 Đạo Luật Nước Sạch (1972)
 Đạo Luật Không Khí Sạch (1970)

 Nguyên tắc chủ chốt
 Đánh giá toàn diện về môi trường trước khi cấp phép
 Phân tích các giải pháp thay thế
 Sự tham gia của cộng đồng và tính minh bạch
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CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH
• Phù hợp với các nỗ lực lập kế hoạch và chính sách
– Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (dự thảo quy trình tạm
thời ban hành tháng 2/2021)
– Công lý môi trường (dự thảo quy trình tạm thời ban hành tháng
2/2021)
– Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK)

• Cập nhật về các ngưỡng và quy trình
– Cập nhật các ngưỡng
– Giải thích định nghĩa
– Giải thích quy trình đánh giá
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TỔNG QUAN VỀ MEPA - Phạm vi thẩm quyền
• Quy tắc cơ bản
– Cần đánh giá MEPA trong trường hợp Cơ Quan Nhà Nước Thực Hiện Hành động và khi vượt
quá một số ngưỡng quy định

• Quy chế MEPA
– Cơ Quan Nhà Nước cần xác nhận “tất cả các biện pháp khả thi” sẽ được thực hiện để tránh
hoặc giảm thiểu tác động môi trường (Kết luận ở Phần 61)
– Đạo Luật Giải Pháp Giảm Thiểu Sự Nóng Lên Toàn Cầu (2008) yêu cầu xem xét vấn đề biến đổi
khí hậu
– MỚI: Luật chống biến đổi khí hậu S.9 (2021) yêu cầu phân tích chi tiết hơn các tác động về
công lý môi trường

• Quy định của MEPA
– Xác định Hành Động Của Cơ Quan Nhà Nước
• Cơ Quan Nhà Nước đảm nhận dự án HOẶC
• Ngân sách nhà nước, chuyển nhượng đất, giấy phép và các phê duyệt khác
– Xác định ngưỡng tác động cần đánh giá
• Các ngưỡng ENF yêu cầu phải nộp biểu mẫu thông báo tác động môi trường
• Các ngưỡng EIR yêu cầu phải nộp dự thảo và báo cáo hoàn thiện về tác động môi trường
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TỔNG QUAN VỀ MEPA - Các Ngưỡng chính Hiện nay
• Đất Đai
– Chuyển đổi mục đích sử dụng đất (25-50 mẫu Anh); diện tích bề mặt không thấm (5-10 mẫu Anh), chuyển
nhượng đất theo Điều 97 Hiến Pháp Massachusetts sửa đổi

• Giao Thông
– Gắn với ngưỡng cho phép tiếp cận của DOT/DCR (trung bình 2.000-3.000 chuyến/ngày; 300-1.000 chỗ
đậu xe mới; 1.000 chuyến/ngày cộng với 150 chỗ đậu xe mới)

• Đầm Lầy
– EIR: Vùng ngập mặn 1 mẫu Anh/BVW; 10 mẫu “đất ngập mặn khác”; bất kỳ ngoại lệ nào với đất ngập
mặn
– ENF: 1-5K foot vuông vùng ngập mặn/BVW; ½ mẫu “đất ngập mặn khác”

• Các Loài Quý Hiếm
– Xáo trộn môi trường sống ưu tiên đối với trên 2 mẫu Anh làm “mất đi” các loài cần bảo tồn

• Nước/Nước Thải
– Cấp/gia hạn giấy phép khai thác hoặc xả nước; chuyển nước giữa các lưu vực; ngoại lệ đối với Đạo Luật
Bảo Tồn Đất Ngập Mặn (WsPA)

• Khác
– Năng lượng (phát điện > 25MW), chất thải rắn, khí thải, tài nguyên lịch sử, ACEC
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NHỮNG Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY
(tổng số 36)
Tư Vấn/Doanh Nghiệp

NAIOP
Epsilon
Công ty luật và chuyên gia tư vấn

Dịch Vụ Tiện Ích

Mạng Lưới Quốc Gia
Eversource

Cơ Quan Tiểu Bang
MassDEP
Massport

Thành Phố/Khu Vực

MAPC
Thành phố Cambridge
Ủy Ban Lập Kế Hoạch Khu Vực Berkshire
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NHỮNG Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY
(tổng số 36)
Bên ủng hộ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservation Law Foundation
Environmental Justice Table
Friends of Melnea Cass Boulevard
The Trustees of Reservations
Boston Harbor Now
Stone Living Lab
Community Land & Water Coalition
Herring Pond Wampanoag Tribe
WalkBoston
Charles River Watershed Association
Mystic River Watershed Association
Neponset River Watershed Association
Connecticut River Conservancy
Mass Audubon, Appalachian Mountain Club, Massachusetts Association of
Conservation Commissions, Massachusetts Land Trust Coalition, The Nature
Conservancy in Massachusetts (thư chung)
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO - Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu
• Ý Kiến về Quy Trình Tạm Thời
Các Nhóm Doanh Nghiệp
– Quy trình tạm thời chưa được xây dựng đầy đủ; nên thu thập thêm ý kiến đóng góp
– Chính sách chính thức cần được ban hành sau quy trình tham vấn các bên liên quan

Các Nhóm Vận Động/Lập Kế Hoạch
– Quy trình tạm thời nên xem xét nhiều yếu tố hơn và kết hợp dữ liệu địa phương
– Đánh giá MEPA phải nhất quán với công cụ RMAT; đề xuất "ngưỡng" đánh giá mới
dựa trên nguy cơ ngập lụt

• Bước tiếp theo
 Quy trình tạm thời đã được sửa đổi, trong đó yêu cầu nộp báo cáo đầu ra từ công
cụ vận động chống biến đổi khí hậu RMAT (dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10)
 Chính sách chính thức thúc đẩy khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đã được lùi
thời hạn ban hành
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO - Công Lý Môi Trường
• Ý Kiến về Quy Trình Tạm Thời
Các Nhóm Doanh Nghiệp
– Các mục tiêu hỗ trợ của chính sách về công lý môi trường; yêu cầu làm rõ các yêu
cầu

Các Nhóm Vận Động/Lập Kế Hoạch
– Quy trình phải thể hiện các yêu cầu của luật chống biến đổi khí hậu
– Người đề xuất nên sớm tham vấn các cộng đồng EJ trong thời gian 60 ngày trước
khi nộp đề xuất; nên kéo dài thời gian nhận ý kiến tham vấn

• Bước tiếp theo
 Quy trình EJ đã được sửa đổi để kết hợp các quy định theo luật. MEPA sẽ thu
thập ý kiến trước ngày 30 tháng 7 (ngày có hiệu lực dự kiến là ngày 1 tháng 10)
 MEPA cũng đang tiến hành quy trình liên quan đến Mục 57-58, Chương 8, Đạo
Luật 21 và sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến các bên liên quan.
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Quy Trình Tiếp Cận EJ sửa đổi - Các Quy Định Chính
 Gửi cùng với ENF một bản đồ xác định vị trí dự án liên quan đến các cộng
đồng công lý môi trường (EJ) (bán kính 1 dặm và 5 dặm)
 Mô tả trong ENF liệu dự án có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến các cộng
đồng EJ hay không; nếu không, giải thích chi tiết
 Các yêu cầu về sự tham gia của cộng đồng bao gồm:
 Gửi ý định thư với MEPA 45 ngày trước khi nộp đề xuất và sau đó công bố công
khai bản tóm tắt dự án bằng văn bản
 Tổ chức cuộc họp cộng đồng ít nhất 2 tuần trước khi nộp đề xuất và mời các cán
bộ địa phương, các tổ chức cộng đồng, Giám Đốc Công Lý Môi Trường của EEA
 Cung cấp bản dịch để tham vấn trước khi nộp đề xuất; thăm hiện trường do
MEPA thực hiện; các tài liệu quan trọng khác và các cuộc họp nếu cần thiết
 Truyền thông bổ sung được lồng ghép vào Phạm vi EIR nếu phù hợp

**Ý kiến của cộng đồng trước ngày 30 tháng 7 năm 2021**
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO - Sửa Đổi Chính Sách KNK
• Các đề xuất chính
- Chuẩn hóa phương pháp luận ước tính lượng phát thải khí nhà kính (KNK) từ
các tòa nhà mới và các biện pháp giảm thiểu phát thải KNK
- “Ngưỡng khí nhà kính” mới tiềm năng gắn với lượng khí thải carbon
(tấn/năm)
- Tính toán lượng hấp thụ các-bon khi phát quang/khai thác rừng quy mô lớn

• Nhận xét
- Khuyến nghị thành lập ủy ban tư vấn kỹ thuật để sửa đổi Chính Sách KNK
2010 của MEPA

• Bước tiếp theo
 Phối hợp cập nhật thông tin theo kế hoạch của MEPA, và xây dựng luật mở
rộng “chuyên biệt”. Thu thập ý kiến cộng đồng dự kiến vào mùa Thu/Đông
2021-22.
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Các Sửa Đổi Chính Sách Chính Đang Được Xem Xét
• Các ngưỡng
 Tăng cường linh hoạt cho ngưỡng ACEC
 Tăng ngưỡng diện tích liên quan đến các loài quý hiếm (5 mẫu Anh đối với các loài
đặc biệt có nguy cơ)
 Giảm ngưỡng truyền điện trong EIR (từ 230 kv xuống còn 115 kv)

• Định nghĩa
 Bổ sung định nghĩa “Thay đổi mục đích sử dụng đất” để phân biệt các dự án tái
phát triển
 Làm rõ “Dự án thay thế” và “Bảo trì định kỳ”

• Các thủ tục
 Tinh giản quy trình thông báo về thủ tục thay đổi dự án
 Cho phép nhiều bên đề xuất cùng đánh giá và thực hiện phương án giảm thiểu
 Bổ sung yêu cầu phân phối vào Massport cho các dự án gần sân bay
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CÁC BƯỚC TIẾP THEO - Các Sửa Đổi Chính Sách

• Ý Kiến Chính đã nhận được
Các ngưỡng

 Quan ngại khi tăng ngưỡng diện tích liên quan đến các loài quý hiếm
 Quan ngại về tính linh hoạt cho ngưỡng ACEC
 Quan ngại về việc giảm ngưỡng EIR đối với hệ thống truyền tải điện xuống 115 kv
 Đề xuất sửa đổi cần xem xét các ngưỡng về đất, giao thông, đất ngập nước, nước,
nước thải và năng lượng

Định nghĩa và Thủ Tục
 Yêu cầu đánh giá hợp lý với các dự án tăng cường khả năng thích ứng vùng ven
biển
 Định nghĩa "Hành Động Của Cơ Quan Nhà Nước" cần được làm rõ
 Thủ tục cho các dự án bảo trì tiện ích cần được làm rõ

• Bước tiếp theo
 MEPA sẽ tiếp tục tham vấn các bên liên quan và đưa ra các quy tắc chính thức
theo G.L. c. 30A vào mùa thu năm 2021.
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KẾ HOẠCH DỰ KIẾN
 23 tháng 6 - 30 tháng 7 2021: Giai đoạn lấy ý kiến cộng đồng về các tài liệu liên
quan đến công lý môi trường (EJ)
 Mùa Hè/Mùa Thu năm 2021: Tiếp tục cuộc họp với các bên liên quan về các yêu cầu
của MEPA theo luật chống biến đổi khí hậu (S t. 2021, c. 8 ) và các chủ đề khác
 Mùa Thu năm 2021: Nộp dự thảo quy định lên Văn Phòng Bộ Trưởng Ngoại Giao để
đưa ra các quy tắc chính thức theo G.L. c. 30A
 1 tháng 10 2021: Ngày có hiệu lực dự kiến của các quy trình về môi trường/truyền
thông về công lý môi trường
 Mùa Đông/Mùa Thu 2021-22: Ban hành chính sách KNK sửa đổi để tiếp thu ý kiến
 2022: Xây dựng chính sách thúc đẩy khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu sau khi
thử nghiệm công cụ vận động chống biến đổi khí hậu RMAT

**Thông tin cập nhật thường xuyên sẽ được đăng trên trang web của MEPA
và hộp thư điện tử riêng (MEPA-regs@mass.gov) trong khi danh sách email
sẽ vẫn hoạt động.
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CÁCH THỨC THAM GIA
 Ý kiến về các tài liệu công lý môi trường có thể được gửi
đến MEPA-regs@mass.gov trước ngày 30 tháng 7 năm
2021.
 Gửi email trống tới subscribemepa_reg_review@listserv.state.ma.us để nhận thông
tin cập nhật thường xuyên.
 Cập nhật sẽ được liên tục đăng tải tại website của MEPA
theo địa chỉ http://mass.gov/servicedetails/information-about-upcoming-regulatory-updates
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