
 

Văn Phòng Quản Lý Đất Đai & Trường Hợp Khẩn Cấp 
Tháng Hai 2020 

Phiên điều trần công khai ảo về đề xuất 
- Chương trình cấp phép CCR liên bang

Về đề xuất  
EPA đang đề xuất một chương trình cho phép của 
liên bang, hiệu quả, hợp lý để xử lý chất thải đốt 
than (CCR) tại các bãi chứa bề mặt và bãi chôn lấp, 
cũng sẽ bao gồm cả cho phép điện tử. EPA đã sử 
dụng những bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiều 
năm thực hiện các chương trình chất thải độc hại 
và các chương trình cho phép khác để thiết kế một 
quy trình cho phép CCR có hiệu quả của liên bang. 
Đề xuất này bao gồm các yêu cầu đối với các ứng 
dụng, nội dung và sửa đổi giấy phép CCR của liên 
bang, cũng như các yêu cầu về thủ tục. EPA sẽ triển 
khai chương trình cấp phép này trực tiếp tại Quốc 
gia Ấn Độ, cũng như các chương trình Đạo luật 
Phục hồi và Bảo tồn Tài nguyên (RCRA) khác, và tại 
các đơn vị CCR ở các bang chưa đệ trình chương 
trình giấy phép CCR của chính họ để phê duyệt.  

EPA sẽ chấp nhận góp ý của công chúng về các sửa 
đổi được đề xuất cho đến nửa đêm ngày 20 tháng 
4 năm 2020 thông qua 
https://www.regulations.gov (số hồ sơ EPA-HQ-
OLEM-2019-0361). Ngoài việc chấp nhận các ý kiến 
bằng văn bản, EPA sẽ tổ chức một buổi điều trần 
công khai trực tuyến hoặc ảo. Phiên điều trần công 
khai ảo sẽ cho những người quan tâm có cơ hội 
trình bày thông tin, nhận xét hoặc các quan điểm 
có liên quan đến đề xuất của EPA. 

 
Chi Tiết Điều Trần Công Khai Ảo  
EPA sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai ảo về 
đề xuất này vào ngày 15 tháng 4 năm 2020. Phiên 
điều trần sẽ triệu tập lúc 9:00 sáng theo giờ miền 
Đông (ET) và kết thúc lúc 6:00 chiều giờ ET. Nếu 
cần thiết, phiên điều trần có thể thực hiện sau để 

cho phù hợp với tất cả những người muốn lên 
tiếng. 
 
Khai báo bằng lời nói sẽ được giới hạn trong năm 
(5) phút cho mỗi người. Nếu EPA dự đoán số người 
tham dự cao, thời gian phân bổ cho mỗi lời khai có 
thể được rút ngắn xuống không quá ba (3) phút để 
cho phù hợp với tất cả những người muốn khai 
báo. EPA có thể đặt câu hỏi để  làm rõ trong các bài 
thuyết trình bằng lời nói, nhưng sẽ không trả lời 
chính thức trong phiên điều trần cho bất kỳ ý kiến 
hoặc thông tin nào được đưa ra tại phiên điều trần. 
Một bản ghi nguyên văn của phiên điều trần sẽ 
được đưa vào sổ ghi chép cho hành động này. 
 
Chú thích: Không trình bày hoặc gửi tại phiên điều 
trần bất kỳ thông tin nào mà bạn coi là thông tin 
kinh doanh bảo mật hoặc thông tin khác mà việc 
tiết lộ bị giới hạn bởi quy chế. 
 
Đăng ký 
Đăng ký tham gia phiên điều trần công khai ảo 
thông qua mẫu đăng ký GoToWebinar tại đây: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/78079
10648118710796.  
 
Nếu bạn muốn khai báo tại phiên điều trần: Yêu 
cầu phát biểu tại phiên điều trần công khai phải 
được thực hiện không muộn hơn 5:00 chiều giờ ET 
vào ngày 13 tháng 4 năm 2020. Đăng ký đảm bảo 
cho bạn một lượt nói. Vui lòng cho biết sở thích 
của bạn cho một lượt thời gian khi điền vào mẫu 
đăng ký. Hướng dẫn bổ sung về cách nói chuyện 
trong phiên điều trần sẽ được gửi qua email sau khi 
đăng ký. 
 



 

 

Nếu bạn không đăng ký trước thời hạn chót và 
muốn khai báo bằng lời nói, EPA có thể cho phép, 
nếu còn thời gian, một số hoặc tất cả những người 
chưa đăng ký được khai báo bằng lời nói tại phiên 
điều trần công khai. EPA sẽ xem xét các yêu cầu 
như vậy trên cơ sở ai đến trước thì được phục vụ 
trước trong phiên điều trần khi thời gian cho phép. 
Bạn sẽ cần phải đăng ký thông qua biểu mẫu đăng 
ký GoToWebinar để có được hướng dẫn đăng nhập 
và sau đó gửi tin nhắn đến người tổ chức phiên 
điều trần để yêu cầu được phát biểu. 
 
Nếu bạn muốn nghe phiên phiên điều trần: Bạn có 
thể đăng ký bất cứ lúc nào để nghe phiên điều trần 
công khai ảo. Vui lòng đăng ký thông qua mẫu đăng 
ký GoToWebinar. 
 
Các thích nghi đặc biệt 
Nếu bạn muốn có các dịch vụ của một thông dịch 
viên, chúng tôi yêu cầu bạn xin các dịch vụ đó qua 
biểu mẫu đăng ký GoToWebinar không muộn hơn 
5:00 chiều giờ ET vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 để 
có đủ thời gian sắp xếp cho các thích nghi như vậy. 
 
Nếu bạn yêu cầu có phụ đề hoặc bất kỳ tiện ích đặc 
biệt nào khác, vui lòng yêu cầu các dịch vụ đó qua 
biểu mẫu đăng ký GoToWebinar không muộn hơn 
5:00 chiều giờ ET vào ngày 8 tháng 4 năm 2020.  
 
Câu Hỏi  
Để biết thông tin về quy tắc đề xuất, hãy truy cập 
trang web của chúng tôi: 
https://www.epa.gov/coalash/proposed-rule-
disposal-coal-combustion-residuals-electric-
utilities-federal-ccr-permit  
 
Gửi các câu hỏi về phiên điều trần công khai ảo 
thông qua trang web của chúng tôi: 
https://www.epa.gov/coalash/forms/virtual-
public-hearing-proposal-federal-ccr-permit-
program#questions  

 

 


