
   

 

 

THỊNH VƯỢNG CHUNG MASSACHUSETTS 

 

ỦY BAN TIỆN ÍCH NĂNG LƯỢNG 

SỞ TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG 

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH  

THÔNG BÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN LẤY Ý KIẾN CÔNG KHAI 

 

EFSB 19-03/D.P.U. 19-15 

Công ty Điện lực NSTAR d/b/a Năng lượng Eversource 

 

Thông báo được đưa ra rằng, theo G.L. c. 164, §§ 69J, 72, Công ty Điện lực NSTAR d/b/a Năng 

lượng Eversource (“Eversource” hoặc “Công ty”), có địa chỉ tại 247 Station Drive, Westwood, 

Massachusetts 02090, đã nộp hai đơn kiến nghị có liên quan với nhau tới Ủy ban Tiện ích Năng lượng 

(“Ủy ban”) và Sở Tiện ích Công cộng (“Sở”) liên quan đến đề xuất của Công ty để xây dựng, vận 

hành và duy trì đường dây truyền tải ngầm 115 Kilôvôn ("kV") mới dài khoảng hai dặm ("Đường dây 

Mới"). Đường dây Mới sẽ được xây dựng giữa Trạm biến áp Andrew Square ("Trạm Biến áp Andrew 

Square") của Công ty đặt tại 45 Ellery Street ở Nam Boston và Trạm biến áp Dewar Street hiện tại 

("Trạm Biến áp Dewar Street") nằm trên đường Dewar ở Dorchester, và sẽ đi qua các khu phố 

Dorchester và Nam Boston của Thành phố Boston. Đường dây Mới và việc sửa chữa tại Quảng trường 

Andrew Square và các Trạm Biến áp Dewar Street là cần thiết để kết nối Đường dây Mới được gọi 

là Dự án Đường dây Truyền tải Điện từ Andrew Square tới đường Dewar Street ("Dự án"). Dự án 

được đề xuất nhằm giải quyết các nhu cầu về sự ổn định điện trên hệ thống truyền tải hiện có. 

Ủy ban sẽ tổ chức phiên điều trần lấy ý kiến công khai để lấy ý kiến của người dân về Dự án 

được đề xuất vào thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019tại Boston College High School, Cadigan 

Lecture Hall, 150 Morrissey Blvd, Boston, MA 02125, bắt đầu lúc 7:00 giờ tối. 

Tại phiên điều trần lấy ý kiến công khai, Eversource sẽ trình bày tổng quan về Dự án.Các cán bộ và 

thành viên của cộng đồng sau đó sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến về Dự án được đề xuất.Phiên 

điều trần công khai sẽ được ghi lại bởi một báo cáo viên của tòa án.Ủy ban cũng sẽ tiếp nhận các ý 

kiến bằng văn bản về Dự án được đề xuất tại phiên điều trần công khai.Ý kiến bằng văn bản cũng 

có thể được đệ trình với Ủy ban cho đếnthứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019. 

Thẩm quyền của Ủy ban 

Theo G.L. c. 164, § 69J, Ủy ban sẽ xem xét hồ sơ của Công ty để xác định xem Dự án có cung cấp 

nguồn năng lượng ổn định với tác động tối thiểu đến môi trường và chi phí thấp nhất có thể hay 

không.Theo G.L. c. 164, § 72, Ủy ban sẽ xác định xem Dự án được đề xuất có cần thiết hay không, 

có vì sự thuận tiện của công chúng và phù hợp với lợi ích chung hay không. 

 

 



   

 

 

 

Tuyến đường Ưu tiên của Công ty 

Công ty đã xác định Tuyến đường Ưu tiên cho Đường dây Mới. Tuyến đường Ưu tiên dài khoảng hai 

dặm và thường chạy theo sau Morrissey Boulevard. Tuyến đường Ưu tiên của Công ty sẽ kết thúc ở 

Trạm Biến áp Andrew Square ở phía đông trên đường Ellery, rẽ về phía nam trên đường Boston, phía 

đông trên đường Songin Way, tiếp tục trên đường O'Connor Way, sau đó rẽ về hướng đông vào đường 

Kemp Street và về phía nam trên đường O'Callaghan Way cho đến ngã tư Đại lộ Old Colony Avenue. 

Tuyến đường sau đó sẽ tiếp tục đi về phía nam trên Đại lộ Old Colony Avenue đến Đại lộ William T. 

Morrissey Boulevard sau Kosciuszko Circle, tại đó, tuyến đường sẽ rẽ về phía nam vào Đại lộ Savin 

Hill Avenue và xuống Grampian Way. Tuyến đường sau đó sẽ rẽ về phía nam trên Đường Playstead 

Road, phía tây trên Đường Springdale Street, dưới đường ray MBTA và I-93 và vào Trạm Biến áp 

Dewar Street. 

 

Tuyến đường Thay thế Đã Thông báo của Công ty 

 

Công ty cũng xác định Tuyến đường Thay thế Đã Thông báo cho Đường dây Mới.Tuyến đường Thay 

thế Đã Thông báo dài khoảng 1,6 dặm và thường chạy sau đường Sydney Street.Tuyến đường Thay 

thế Đã Thông báo sẽ kết thúc ở Trạm Biến áp Andrew Square ở phía đông trên đường Ellery Street, 

rẽ về phía nam trên đường Boston Street, phía đông trên đường Howell Street, phía nam đại lộ 

Dự án Đường dây Truyền tải Điện từ Andrew Square đến đường Dewar Street 

Tuyến đường Ưu tiên 
 

Tuyến đường Thay thế Đã 

Thông báo 
 

Trạm Biến áp 

Tuyến đường Ưu tiên 

Tuyến đường Thay thế Đã 

Thông báo 

Trạm Biến áp Dewar 
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Dorchester Avenue, phía đông trên đường Locust Street, phía nam trên đường Buttonwood Street và 

phía đông trên đường Mount Vernon Street, tại đó tuyến đường sẽ băng qua Đường Columbia Road 

và đi về phía Nam trên đường Sydney Street đến Trạm Biến áp Dewar Street.  

 

Trạm biến áp tại Trạm Andrew Square 

 

Trạm biến áp Andrew Square của Công ty nằm trên đường Ellery Street tại đường Southampton Street 

ở Nam Boston, trên một thửa đất rộng 2,02 mẫu, thuộc sở hữu của Công ty.Để phù hợp với Tuyến 

đường Ưu tiên hoặc Tuyến đường Thay thế Đã Thông báo, Công ty sẽ lắp đặt mô-đun thiết bị đóng 

ngắt cách điện bằng khí/khí gas và thiết bị kết nối liên kết và trạm xe buýt. Công ty cũng sẽ lắp đặt 

thiết bị điều khiển và bảo vệ trong nhà điều hành. Không cần mở rộng hàng rào hoặc loại bỏ các thiết 

bị hiện có để đáp ứng những cải tiến được đề xuất này tại Trạm Biến áp Andrew Square. 

 

Trạm biến áp tại Trạm Dewar Street 

 

Trạm biến áp tại Trạm Dewar Street của Công ty đặt tại đường Dewar Street tại đường Auckland 

Street ở Dorchester, Boston, trên bất động sản rộng 4,36 mẫu Anh thuộc sở hữu của Công ty. Để phù 

hợp với Tuyến đường Ưu tiên hoặc Tuyến đường Thay thế Đã Thông báo, Công ty sẽ lắp đặt mô-đun 

thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí/khí gas trên một nền tảng được nâng cao lên và thiết bị kết nối 

liên kết và trạm xe buýt. Công ty cũng sẽ lắp đặt thiết bị điều khiển và bảo vệ trong nhà điều hành và 

cột che chắn 100 feet. Không cần mở rộng hàng rào hoặc loại bỏ các thiết bị hiện có để đáp ứng những 

cải tiến được đề xuất này tại Trạm Biến áp Dewar Street. 

 

Xem xét Công khai Kiến nghị của Công ty 

Vị trí, bố cục, kích thước và cấu hình chung của Tuyến đường Ưu tiên và Tuyến đường Thay thế 

Được Thông báo cho Dự án được hiển thị trên bản đồ và kế hoạch có trong hồ sơ của Công ty ngày 

1 tháng 3 năm 2019. Bản sao các kiến nghị của Công ty, bao gồm tất cả các tài liệu đính kèm có sẵn 

để kiểm tra công khai dưới dạng bản cứng tại Ủy ban, One South Station, Boston, MA 02110, và tại 

các văn phòng luật sư của Eversource, Catherine Keuthen, Esq., Keegan Werlin LLP , 99 High Street, 

Suite 2900, Boston, MA 02110. Bản sao cũng được cung cấp tại các địa điểm sau: 

• Boston Public Library, Uphams Corner Branch, 500 Columbia Road, Dorchester, MA02125 

• Boston Public Library, South Boston Branch, 646 East Broadway, South Boston, MA 02127 

• Boston City Clerk, 1 City Hall Square, Room 601, Boston, MA 02201 

 

Ngoài ra, Kiến nghị của Công ty, bao gồm tất cả các tài liệu đính kèm, được cung cấp dưới dạng 

điện tử thông qua trang web của Sở Tiện ích Công cộng tại: 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB19-03. Để yêu cầu cung 

cấp tài liệu ở định dạng có thể truy cập được cho người khuyết tật (Chữ nổi, chữ in cỡ lớn, tệp điện 

tử hoặc định dạng âm thanh), hãy liên hệ với điều phối viên ADA của Sở tại địa chỉ email 

DPU/ADACoordinator@mass.gov hoặc theo số (617) 305-3500. 

 

Ý kiến bằng Văn bản 

Ý kiến bằng văn bản liên quan đến Dự án được đề xuất có thể được đệ trình lên Ủy ban trước 5:00 giờ 

chiều thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019. Bất kỳ ai muốn gửi ý kiến bằng văn bản về Dự án thì 

nên gửi cho Ủy ban qua email hoặc tài liệu đính kèm email tới: (1) dpu.efiling@mass.gov và 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB19-03
mailto:DPU/ADACoordinator@mass.gov
mailto:dpu.efiling@s


   

 

 

(2)Stephen.August@mass.gov.Ngoài ra, ý kiến bằng văn bản có thể được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ 

tới Stephen August, Ủy ban Tiện ích Năng lượng, One South Station, Boston, Massachusetts, 02110. 

Can thiệp và Tham gia 

Những người hoặc nhóm người muốn tham gia vào quy trình xét duyệt Dự án của Ủy ban ngoài việc 

đưa ra ý kiến tại phiên điều trần công khai hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có thể tìm cách can thiệp 

như một bên hoặc tham gia với tư cách là người tham gia bị hạn chế.Can thiệp với tư cách là một bên 

cho phép người hoặc nhóm người tham gia đầy đủ vào giai đoạn chứng minh, thuyết phục của quy 

trình xét duyệt, bao gồm quyền tham gia các phiên điều trần thuyết phục ở Boston và kháng cáo quyết 

định cuối cùng.Một người tham gia bị hạn chế sẽ nhận được các tài liệu trong quá trình xét duyệt và 

sẽ có cơ hội trình bày tranh luận bằng văn bản hoặc bằng miệng cho Ủy ban sau khi các phiên điều 

trần thuyết phục kết thúc. 

Bất kỳ ai muốn can thiệp như một bên hoặc tham gia với tư cách là người tham gia bị hạn chế trong 

quy trình xét duyệt Dự án này đều phải nộp đơn kiến nghị bằng văn bản tới Chủ tịch.Các kiến nghị 

phải đáp ứng các yêu cầu về thời gian và nội dung của 980 CMR 1.05, các quy tắc về thủ tục của Ủy 

ban.Trong số các quy tắc này có yêu cầu rằng một bản kiến nghị can thiệp phải nêu rõ cách thức mà 

người kiến nghị "bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đặc biệt" bởi Dự án được đề xuất của Công ty.Các 

quy định liên quan đến can thiệp và tham gia bị hạn chế có thể được tìm thấy trên trang web của Ủy 

ban tại:https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case 

Kiến nghị can thiệp hoặc tham gia với tư cách là người tham gia bị hạn chế phải được nộp tới bađịa 

chỉ.  

Đầu tiên, kiến nghị phải được nộp bản cứng qua bưu điện Hoa Kỳ tới Chủ tịch, Stephen August, Esq., 

Ủy ban Tiện ích Năng lượng, One South Station, Boston, Massachusetts, 02110, trước giờ kết thúc 

làm việc (5:00 giờ chiều) thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019. 

Thứ hai, kiến nghị phải được đệ trình tới Ủy ban ở định dạng điện tử, bằng cách đính kèm e-mail đến 

địa chỉ dpu.efiling@mass.gov; và Stephen.August@mass.gov.Nội dung của e-mail phải ghi rõ: (1) số 

phiếu của quy trình xét duyệt (EFSB 19-03/D.P.U. 19-15); (2) tên của người hoặc tổ chức nộp đơn; 

và (3) mô tả ngắn gọn tài liệu.Hồ sơ điện tử cũng nên bao gồm tên, tiêu đề và số điện thoại của một 

người để liên hệ trong trường hợp có câu hỏi về việc nộp đơn. 

Thứ ba, kiến nghị phải được gửi đến luật sư của Công ty, Catherine J. Keuthen, Esq. và Cheryl A. 

Blaine Esq., Keegan Werlin LLP, 99 High Street Suite 2900, Boston, MA 02110; 

hoặcckeuthen@keeganwerlin.com và cblaine@keeganwerlin.com. 

Tiện ích hợp lý cho người khuyết tật được cung cấp theo yêu cầu.Hãy gửi kèm mô tả về tiện ích bạn 

cần với thông tin càng chi tiết càng tốt.Đồng thời, hãy gửi cả cách chúng tôi có thể liên hệ với bạn 

nếu chúng tôi cần thêm thông tin.Vui lòng gửi thông báo trước càng sớm càng tốt.Yêu cầu vào phút 

cuối sẽ được tiếp nhận, nhưng có thể không được cung cấp.Liên hệ điều phối viên ADA tại địa chỉ 

email DPU/ADACoordinator@mass.gov hoặc theo số (617) 305-3500. 

Dịch vụ phiên dịch cho những người có trình độ tiếng Anh hạn chế được cung cấp theo yêu cầu.Trong 

yêu cầu của bạn, hãy nêu ngôn ngữ cần phiên dịch và cách liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần thêm 

thông tin.Vui lòng gửi thông báo càng sớm trước ngày 19 tháng 6 năm 2019 càng tốt. Yêu cầu vào 

https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
mailto:ckeuthen@keeganwerlin.com
mailto:cblaine@keeganwerlin.com
mailto:DPU/ADACoordinator@mass.gov


   

 

 

phút cuối sẽ được tiếp nhận, nhưng có thể không được cung cấp.Liên lạc với Chủ tịch (thông tin liên 

lạc bên dưới). 

Bất kỳ ai muốn biết thêm thông tin về Thông báo này, bao gồm thông tin về can thiệp hoặc tham gia 

vào quá trình điều chỉnh, có thể liên hệ với Chủ tịch theo thông tin sau đây: 

Stephen August, Esq., Chủ tịch 

Ủy ban Tiện ích Năng lượng 

One South Station 

Boston, MA 02110 

(617) 305-3500 

Stephen.August@mass.gov 

 


