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ĐƠN XIN ÁP DỤNG NGOẠI LỆ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ CHO:

CƠ SỞ PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG LAFAYETTE

Số Hồ sơ: 20-SPPE-02

CHỈ THỊ VỀ LỊCH TRÌNH CỦA ỦY BAN
THÔNG TIN CƠ BẢN
Vào ngày 20/05/2020, Digital Reality, (Đương đơn) nộp đơn xin áp dụng ngoại lệ cho nhà
máy điện nhỏ (SPPE) cho Cơ sở Phát điện Dự phòng Lafayette (Đơn)1 tới Ủy Ban Năng
Lượng California (CEC).2
Vào ngày 25/08/2020, Ủy ban3 (Ủy ban) đã ban hành một “Thông báo về Hội nghị Ủy ban
và các Chỉ thị liên quan,”4 trong đó hướng dẫn Cán bộ CEC (Cán bộ) nộp một bản lịch
trình đề xuất trước ngày 28/08/2020 bên cạnh các điều khác, đồng thời hướng dẫn
Đương đơn đưa ra phản hồi về đề xuất của Cán bộ trước ngày 02/09/2020. Cán bộ và
Đương đơn đã làm đúng theo các thời hạn này.5
Báo cáo tình trạng ngày 28/08/2020 của Cán bộ đã quy định ngày 24/11/2020 làm hạn
chót cho việc công bố các tài liệu môi trường.6 Phản hồi của Đương đơn trước báo cáo
tình trạng của Cán bộ đã đồng tình với hạn chót của Cán bộ.7

1

Thông tin về tiến hành này, bao gồm một đường dẫn tới hồ sơ trực tuyến, có thể xem tại trang web của
CEC tại https://ww2.energy.ca.gov/sitingcases/lafayette/. Có thể xem các tài liệu liên quan đến tiến hành
này tại hồ sơ trực tuyến tại https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.as px?docketnumber=20-S P P E 02. Đơn có số TN 233041-1 đến TN 233041-6.
2 Tên cũ của CEC là “Ủy Ban Phát Triển Và Bảo Tồn Tài Nguyên Năng Lượng Tiểu Bang.” (Cal. Pub.
Resources, phần 25200.) Tất cả các tài liệu tham khảo khác đều dẫn đến Public Resources Code trừ khi
có chú ý khác.
3 Vào ngày 08/07/2020, CEC đã chỉ định một Ủy ban bao gồm Karen Douglas, Ủy viên và Chủ tọa và David
Hochschild, Chủ tọa và Phó Chủ tọa, giám sát việc xử lý Đơn SPPE này. (TN 233902).
4 TN 234498.
5 Vào ngày 28/08/2020, Cán bộ đã lập một bản ghi nhớ về xác định vấn đề, tình trạng và lịch trình đề xuất
cho đơn xin Áp dụng ngoại lệ cho nhà máy điện nhỏ cho Cơ sở phát điện dự phòng Lafayette (20-SPPE02) (báo cáo tình trạng), (TN 234526), và vào ngày 02/09/2020, Đương đơn đã đưa ra phản hồi đối với
báo cáo tình trạng của Cán bộ (TN 234557).
6 TN 234526.
7 TN 234557.

CHỈ THỊ VỀ LỊCH TRÌNH
Ủy ban sau đây thông qua lịch trình cho tiến hành xử lý được đính kèm bên dưới. Ủy ban
khuyến khích các bên nỗ lực hết mình để hoàn thành các mốc quan trọng trước những
thời hạn này.
CỐ VẤN CÔNG CỘNG VÀ CÁC BÊN LIÊN HỆ CEC KHÁC
Văn phòng Cố vấn Công cộng của CEC hỗ trợ người dân trong việc tham gia tiến hành
của CEC. Để biết thông tin về cách thức tham gia tiến hành này, hoặc để yêu cầu các
dịch vụ ngôn ngữ hoặc có các yêu cầu hợp lý khác, vui lòng liên hệ Cố vấn Công cộng
Noemí O. Gallardo, qua email PublicAdvisor@energy.ca.gov, hoặc qua số điện thoại
(916) 654-4489, hoặc số điện thoại miễn phí (800) 822-6228. Các yêu cầu về các dịch
vụ ngôn ngữ và các yêu cầu hợp lý khác cần được gửi ít nhất năm ngày trước các hoạt
động. CEC sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu được gửi muộn.
Những câu hỏi về quy trình cần được gửi đến Cán bộ Điều Trần, Susan Cochran qua
email Susan.Cochran@energy.ca.gov hoặc qua số điện thoại (916) 654-3965, và
Deborah Dyer qua email Deborah.Dyer@energy.ca.gov hoặc qua số điện thoại (916)
654-3950.
Vui lòng gửi các câu hỏi chuyên môn liên quan đến Đơn đến Leonidas Payne, Giám đốc
Dự án, qua email Leonidas.Payne@energy.ca.gov hoặc qua số điện thoại (916) 6510966.
Vui lòng gửi đề xuất báo chí đến Văn phòng Báo chí và Truyền thông Đại chúng qua
email MediaOffice@energy.ca.gov hoặc qua số điện thoại (916) 654-4989.
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Có thể xem các thông tin liên quan đến tình trạng của Đơn, cùng với các chú ý và tài liệu
liên quan khác trên trang web của CEC tại:
https://ww2.energy.ca.gov/sitingcases/lafayette/.
CHỈ THỊ CHÍNH THỨC.
Ngày: 23/10/2020
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI:

Ngày: 26/10/2020
ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI:

_________________________________
Karen Douglas
Ủy viên và Chủ tọa
Ủy ban Xử lý SPPE tại Cơ sở Phát điện
Dự phòng Lafayette

_________________________________
David Hochschild
Chủ tọa và Phó Chủ tọa
Ủy ban Xử lý SPPE tại Cơ sở Phát điện
Dự phòng Lafayette

Số vào sổ: 7535
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THÁNG 10, 2020
HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

Cán bộ công bố tài liệu môi trường và gửi
Thông báo thích hợp tới Phòng thanh toán
bù trừ của bang

Không quá 30 ngày sau khi nhận được bản
phản hồi dữ liệu cuối cùng từ Đương đơn

Hết thời gian Phản hồi công chúng đối với
tài liệu môi trường của Cán bộ 8

30 ngày sau khi công bố tài liệu môi trường
của Cán bộ

Ngày cuối cùng để gửi đơn xin can thiệp 9

30 ngày sau khi công bố tài liệu môi trường
của Cán bộ

Cán bộ gửi phản hồi về các phản hồi đối
với tài liệu môi trường nhận được trong
thời gian Phản hồi công chúng.

15 ngày làm việc sau khi hết thời gian Phản
hồi công chúng

Các bên gửi Lời khai mở đầu

15 ngày làm việc sau khi Cán bộ gửi phản
hồi về các bình luận nhận được trong thời
gian Phản hồi công chúng

Các bên gửi Lời khai hồi đáp và bất kỳ
phần chỉnh sửa hay phụ lúc nào tới tài liệu
môi trường10

10 ngày sau Lời khai mở đầu

Các bên gửi báo cáo Hội nghị tiền điều
trần (PHC)

5 ngày sau Lời khai hồi đáp

PHC

7 ngày sau báo cáo PHC

Hội nghị điều trần (EH)11

Được xác định sau

Ủy ban lập Chỉ thị đề xuất

Được xác định sau

Phiên điều trần cuối của Ủy ban

Được xác định sau

Ủy ban sẽ ban hành thông tin cuối cùng về thời gian trong một Chỉ thị trong tương lai.

8

Lưu ý rằng Phòng thanh toán bù trừ của bang có 3 ngày để phân phối. (Pub. Resources Code, phần
21091, khoản (c)(3).)
9 Thời hạn nộp đơn xin can thiệp sẽ do chủ tọa đặt ra, hoặc nếu không có thời hạn nào được đặt ra thì là
ít nhất 30 ngày trước ngày đầu tiên của phiên điều trần bằng chứng. (Cal. Code Regs., mục 20, phần
1211.7, khoản (b).)
10 Bảy ngày trước phiên điều trần bằng chứng hoặc vào những thời điểm khác theo lệnh của chủ tọa. (Cal.
Code Regs., mục 20, phần 1943.)
11 Các phiên điều trần bằng chứng sẽ bắt đầu không quá 100 ngày sau khi đơn SPPE được gửi trừ khi có
lệnh khác của chủ tọa. (Cal. Code Regs., mục 20, phần 1944, khoản (b).) Trong “Các Chỉ thị chung về Đơn
đề nghị, Hồ sơ điện tử, Dịch vụ tài liệu và các Vấn đề khác ”, Ủy ban đã kéo dài thời hạn cho phiên điều
trần căn cứ theo Bộ luật Quy định California, mục 20, phần 1203, khoản (f) và phần 1944, khoản (b). (TN
234298.)
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