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

MARAD-2019-0011 

Đơn Xin Cấp Phép Cảng Nước Sâu và Quy Trình NEPA 

NEPA LÀ GÌ? 

Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) được thông qua vào năm 1969 và có hai mục tiêu chính: 

1. Đảm bảo rằng các cơ quan Liên Bang xem xét tác động tiềm ẩn đến môi trường của các chương trình, dự án và hành động được đề xuất trước khi

bắt đầu các chương trình, dự án và hành động đó; và

2. Thông báo cho công chúng cũng như khuyến khích và tạo điều kiện cho công chúng tham gia vào các hoạt động của cơ quan Liên Bang có thể

ảnh hưởng đến chất lượng môi trường của con người.

Các hướng dẫn cho các cơ quan Liên Bang để triển khai NEPA đã được Hội Đồng Chất Lượng Môi Trường (CEQ) của Tổng Thống thiết lập trong 

các quy định tại 40 CFR § 1500-1508. Ngoài ra, Cục Hàng Hải (MARAD) và Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển Hoa Kỳ (USCG) đã ban hành các quy trình 
triển khai và chính sách xem xét tác động môi trường theo NEPA và các luật liên quan. 

Các tài liệu được lập theo NEPA có thể bao gồm Loại Trừ Phân Loại, Đánh Giá Môi Trường và Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS). Khi hành động 

được đề xuất có khả năng gây ra các tác động đáng kể, thì EIS, bản phân tích chi tiết nhất được tiến hành theo NEPA, sẽ được lập. 

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH NEPA 

NEPA yêu cầu các cơ quan Liên Bang đánh giá các tác động tiềm ẩn đến môi trường của các hành động được đề xuất. Trong suốt quy trình này, các 

cơ quan sẽ kiểm tra các tác động đến tài nguyên, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng không khí và nước, các loài bị đe dọa và có nguy cơ 

tuyệt chủng, tài nguyên văn hóa và các tác động về kinh tế xã hội. Quy trình EIS trong NEPA bao gồm các bước sau: 

1. Xác Định Phạm Vi Công Khai:

• Cuộc họp xác định phạm vi công khai tạo cơ hội cho các cơ quan công quyền, Liên Bang, Tiểu Bang và địa phương, bất kỳ bộ lạc da đỏ nào bị 
ảnh hưởng và các bên quan tâm khác đưa ra ý kiến đóng góp về phạm vi của các hành động, lựa chọn thay thế và tác động được xem xét 

trong EIS.

• Cuộc họp xác định phạm vi Dự Án Cảng Dầu Sea Port (SPOT) đã diễn ra tại Lake Jackson, Texas vào ngày 20 tháng 3 năm 2019.

2. Lập Dự Thảo EIS:

• Thông Báo về việc Ban Hành EIS đã được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, thông báo về việc ban hành Dự 
Thảo EIS để công chúng xem xét. Thông Báo về việc Ban Hành bao gồm thông tin về cuộc họp công khai và nơi cung cấp mô hình dự án; yêu 
cầu công chúng đóng góp ý kiến về Dự Thảo EIS; và cung cấp thông tin về cách thức mà công chúng có thể gửi ý kiến qua đường bưu điện, 
giao tận tay, fax hoặc phương tiện điện tử. Thời gian gửi ý kiến kết thúc vào ngày 23 tháng 3 năm 2020. Sau đó, MARAD và USCG đã ban 

hành Thông Báo Gia Hạn trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, thông báo kéo dài thời gian lấy ý kiến công khai đến ngày 

31 tháng 5 năm 2020, do đại dịch COVID-19 làm hạn chế khả năng cung cấp ý kiến của công chúng về Dự Thảo EIS.

• Cuộc họp lấy ý kiến công khai về Dự Thảo EIS của Dự án SPOT đã diễn ra tại Lake Jackson, Texas vào ngày 26 tháng 2 năm 2020. Cuộc họp 
và nơi cung cấp mô hình dự án đã cho công chúng cơ hội để đưa ra ý kiến bằng lời, cũng như gửi ý kiến bằng văn bản về Dự Thảo EIS.

3. Lập EIS Cuối Cùng:

• EIS Cuối Cùng bao gồm các bản sao của tất cả các ý kiến quan trọng nhận được về Dự Thảo EIS và Dự Thảo EIS Bổ Sung, cũng như phản hồi 
của các cơ quan đối với các ý kiến đó.

• Thông Báo về việc Ban Hành EIS Cuối Cùng sẽ được đăng trên Sổ Đăng Ký Liên Bang và các tờ báo địa phương.
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4. Lập EIS Bổ Sung:

• EIS bổ sung có thể được lập sau dự thảo EIS hoặc EIS cuối cùng để xử lý những thay đổi đáng kể đối với hành động được đề xuất, các tình

huống mới quan trọng hoặc thông tin liên quan đến các mối lo ngại về môi trường, hoặc khi cơ quan xác định rằng mục đích của NEPA sẽ được

đẩy mạnh bằng cách làm như vậy.

• Thông Báo về việc Ban Hành của Dự Thảo EIS Bổ Sung đã được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, trong
đó thông báo về việc ban hành Dự Thảo EIS Bổ Sung để công chúng xem xét. Thông Báo về việc Ban Hành bao gồm thông tin về cuộc họp

công khai và nơi cung cấp mô hình dự án; yêu cầu công chúng đóng góp ý kiến về Dự Thảo EIS Bổ Sung; và cung cấp thông tin về cách thức

mà công chúng có thể gửi ý kiến qua đường bưu điện, giao tận tay, fax hoặc phương tiện điện tử.

SỰ THAM GIA C ỦA CÔNG CHÚNG 

Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) yêu cầu các cơ quan địa phương, Tiểu Bang và Liên Bang, các bộ lạc da đỏ và công dân bình 
thường có cơ hội đưa ra ý kiến đối với các hành động được đề xuất trong suốt quy trình đánh giá môi trường. Cục Hàng Hải (MARAD) xác định rằng 

Dự Án SPOT cần đảm bảo có thêm sự tham gia của công chúng ở các cộng đồng Công Lý Môi Trường (EJ) và những người có Trình 

Độ Tiếng Anh Hạn Chế (LEP) trong quy trình đánh giá môi trường. DEIS đã xác định các nhóm dân cư thiểu số hoặc thu nhập thấp đáp ứng một hoặc 
nhiều tiêu chí trong phân tích công lý môi trường và các cộng đồng EJ dọc theo tuyến đường ống tại Quận Harris sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít 
nhất là tạm thời, bởi hoạt động xây dựng. Ngoài ra, tác động tiềm ẩn của Dự Án bao gồm các khu vực có nhóm dân cư LEP đủ để tham gia với sự hỗ 
trợ của biên dịch viên/thông dịch viên. Do đó, SDEIS đã được công bố trong sự cân nhắc ý kiến nhận được từ Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ 
và công chúng liên quan đến các cộng đồng EJ và những người LEP để tạo cơ hội thích hợp cho các cộng đồng EJ và những người LEP tham gia 
vào quy trình.

SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN 

Đạo Luật Cảng Nước Sâu (DWPA) yêu cầu lập EIS sao cho đáp ứng yêu cầu của tất cả các cơ quan Liên Bang trong việc thực hiện trách nhiệm của 
họ theo NEPA. EIS phải phân tích tất cả các hành động có liên quan mà có thể ảnh hưởng đến lợi ích của địa phương, Tiểu Bang và bộ lạc da đỏ. 
EIS Cuối Cùng bao gồm các bản sao thư tín với các cơ quan này.

Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG 

• Công chúng có thể đưa ra ý kiến bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản tại nơi cung cấp mô hình dự án và cuộc họp công khai trực tiếp hoặc trực tuyến

hoặc trực tiếp cho Hệ Thống Quản Lý Văn Kiện Liên Bang.

• Hệ Thống Quản Lý Văn Kiện Liên Bang tại www.regulations.gov là hồ sơ công khai và bao gồm, hoặc sẽ bao gồm đơn xin cấp phép, Dự Thảo EIS,

Dự Thảo EIS Bổ Sung và EIS Cuối Cùng, thông báo trong Sổ Đăng Ký Liên Bang, thư, tham vấn, ý kiến của công chúng và cơ quan cùng các thông

tin hỗ trợ khác cho Dự Án SPOT, chẳng hạn như tài liệu thông tin này và tài liệu cuộc họp theo mã Văn Kiện MARAD-2019-0011.

Dưới đây là một số cách để đưa ra ý kiến: 

• Điện Tử (phương thức ưu tiên) thông qua Trang Web của Hệ Thống Quản Lý Văn Kiện Liên Bang (FDMS): http://www.regulations.gov theo mã Văn

Kiện MARAD-2019-0011.

• Qua Đường Bưu Điện gửi đến Federal Docket Management Facility, U.S. Department of Transportation, West Building, Ground Floor, Room W12-

140, 1200 New Jersey Avenue SE, Washington, DC 20590-0001.

• Qua Fax gửi đến Federal Docket Management Facility theo số 202-493-2251.

VUI LÒNG ĐÍNH KÈM MÃ VĂN KIỆN MARAD-2019-0011 VÀO Ý KIẾN CỦA QUÝ VỊ. 

Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO EIS CUỐI CÙNG PHẢI ĐƯỢC GỬI TRƯỚC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2022.
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