
Cục Hàng Hải và Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển Hoa Kỳ 

MARAD-2019-0011 

Đạo Luật Cảng Nước Sâu 

Tiêu Chí Cấp Giấy Phép để Sở Hữu, Xây Dựng và 

Vận Hành Cảng Nước Sâu 

Cục Hàng Hải (MARAD) cấp Hồ Sơ Quyết Định (ROD) cho từng đơn xin cấp giấy phép cảng nước sâu. Quyết định của MARAD về việc 

phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc từ chối giấy phép sẽ dựa trên chín tiêu chí có trong 33 U.S.C. § 1503(c). 

1. Đơn vị nộp đơn phải chịu trách nhiệm về tài chính và có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Mục 1016 trong Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu 

năm 1990 (33 U.S.C. § 2716 [2018]).

2. Cần phải xác định rằng đơn vị nộp đơn có thể và sẽ tuân thủ các luật, quy định và điều kiện cấp phép hiện hành.

3. Việc xây dựng và vận hành cảng nước sâu phải vì lợi ích quốc gia và phù hợp với an ninh quốc gia cũng như các mục tiêu và mục đích

chính sách quốc gia khác, bao gồm cả việc đáp ứng đủ năng lượng và chất lượng môi trường.

4. Cảng nước sâu sẽ không can thiệp bất hợp lý vào hàng hải quốc tế hoặc các mục đích sử dụng hợp lý khác đối với hải phận quốc tế,

như được xác định theo hiệp ước, công ước hoặc luật tập quán quốc tế.

5. Theo các tiêu chí đánh giá về môi trường, cần phải xác định rằng đơn vị nộp đơn sẽ xây dựng và vận hành cảng nước sâu bằng công

nghệ tốt nhất hiện có để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường biển.

6. Đơn xin cấp phép phải đáp ứng hợp lý tất cả các điều khoản hiện hành của Đạo Luật Không Khí Sạch như đã được sửa đổi, Đạo Luật

Kiểm Soát Ô Nhiễm Nước của Liên Bang như đã được sửa đổi và Đạo Luật về Bảo Vệ, Nghiên Cứu và Bảo Tồn Biển như đã được

sửa đổi.

7. Bộ Trưởng Lục Quân, Ngoại Trưởng và Bộ Trưởng Quốc Phòng có thể truyền đạt quan điểm của họ về tính thích hợp của đơn xin cấp phép

và ảnh hưởng của đơn xin cấp phép đến các chương trình trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ.

8. (Các) Thống Đốc của (Các) Tiểu Bang Ven Biển Liền Kề, theo 33 U.S.C. § 1508 (2018), phải phê duyệt việc cấp giấy phép cảng nước

sâu. Sự im lặng đối với vấn đề này biểu thị sự phê duyệt.

9. (Các) Tiểu Bang Ven Biển Liền Kề nơi kết nối trực tiếp với cảng nước sâu bằng đường ống đã phát triển hoặc đang đạt được tiến độ hợp

lý trong việc phát triển chương trình quản lý vùng ven biển được phê duyệt theo Đạo Luật Quản Lý Vùng Ven Biển năm 1972.




