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Về việc:

NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG: Hạn Chót Nộp Đơn Thỉnh Nguyện Tham Gia Hội Nghị
Trước Phiên Điều Trần, và Phiên Điều Trần Dựa Trên Bằng Chứng
Hạn Chót Nộp Đơn Thỉnh Nguyện Tham Gia là ngày 6 tháng 7 năm 2021
Xin lưu ý rằng, vào ngày 16 tháng 10 năm 2020, Ủy Ban 1 đã ban hành Chỉ Thị Về Lịch
Trình Của Ủy Ban và Các Chỉ Thị Liên Quan (Chỉ Thị Về Lịch Trình Của Ủy Ban) thiết
lập lịch trình cho thủ tục. 2 Tất cả các hạn chót trong Chỉ Thị Về Lịch Trình Của Ủy Ban
tiếp tục có hiệu lực. Theo Chỉ Thị Về Lịch Trình Của Ủy Ban, hạn chót nộp đơn thỉnh
nguyện để can thiệp 3 là “45 ngày sau khi Nhân Viên công bố dự thảo EIR [Báo Cáo
Tác Động Môi Trường].” 4 Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, Nhân Viên đã công bố dự
thảo EIR. 5 Do đó, hạn chót nộp đơn thỉnh nguyện để can thiệp là ngày 6 tháng 7
năm 2021.
Để tham gia vào thủ tục, không cần thiết phải là một nhân viên can thiệp. Các cơ quan
địa phương, tiểu bang và liên bang, chính quyền bộ lạc, và các thành viên của công
chúng được hoan nghênh tham dự và đưa ra các ý kiến đóng góp bằng lời nói trong
quá trình tiến hành thủ tục, bao gồm cả tại hội nghị trước phiên điều trần và/hoặc phiên
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, Ủy Ban Năng Lượng California đã chỉ định một ủy ban gồm Karen
Douglas, Ủy Viên và Thành Viên Chủ Tọa, và David Hochschild, Chủ Tịch và Thành Viên Liên Kết, để
tiến hành thủ tục về Đơn Xin Áp Dụng Ngoại Lệ Cho Nhà Máy Điện Nhỏ (SPPE) đối với Cơ Sở Phát Điện
Dự Phòng Great Oaks South (SPPE). (TN 233123.) Các tài liệu liên quan đến thủ tục này được lưu trong
hồ sơ lưu trữ trực tuyến tại https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=20-SPPE01.
2 TN 235279.
3 Nhân viên can thiệp là người hoặc nhóm người thỉnh nguyện thành công trở thành một “bên” của thủ
tục. Một nhân viên can thiệp có thể triệu tập và kiểm tra các nhân chứng, đưa ra lời khai bằng lời nói và
bằng văn bản có tuyên thệ, giới thiệu vật chứng, kiểm tra chéo các nhân chứng đối lập về bất kỳ vấn đề
nào liên quan đến các vấn đề trong thủ tục, và bác bỏ bằng chứng. (Bộ Luật Quy Định California, tiêu đề
20, § 1212(a).) Đơn thỉnh nguyện can thiệp phải tuân theo “Các Chỉ Thị Chung Về Vận Động, Nộp Hồ Sơ
Điện Tử, Gửi Tài Liệu và Các Vấn Đề khác” (TN 233813), và quy định về những Người Tham Gia (Bộ
Luật Quy Định California, tiêu đề 20, §§ 1211.7).
4 TN 235279, trang 6.
5 TN 237875.
1

điều trần dựa trên bằng chứng được nêu dưới đây. Quý vị vui lòng gửi ý kiến đóng góp
bằng văn bản qua phương thức điện tử ở trang hồ sơ 20-SPPE-01 đăng tải tại
https://efiling.energy.ca.gov/Ecomment/Ecomment.aspx?docketnumber=20-SPPE-01.
Nếu không, quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản bằng cách đăng trên hồ sơ
thủ tục thông qua email đến docket@energy.ca.gov. Đối với tất cả các ý kiến đóng góp,
vui lòng ghi số hồ sơ và tên thủ tục: “Số Hồ sơ 20-SPPE-01, Cơ Sở Phát Điện Dự
Phòng Great Oaks South” ở phần tiêu đề trên trang bìa.
Văn Phòng Cố Vấn Công Cộng của CEC hỗ trợ công chúng trong việc tham gia vào
các thủ tục của CEC. Để biết thông tin về việc tham gia hoặc yêu cầu dịch vụ thông
dịch hoặc có yêu cầu về chỗ ăn nghỉ hợp lý khác, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Cố
Vấn Công Cộng tại publicadvisor@energy.ca.gov, hoặc gọi đến số điện thoại (916)
654-4489, hoặc gọi số điện thoại miễn phí (800) 822-6228. Yêu cầu dịch vụ thông dịch
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt hoặc ngôn ngữ khác và yêu cầu chỗ ăn nghỉ hợp lý cần
được đưa ra trước 5 giờ chiều trước ít nhất năm ngày. CEC sẽ làm việc chuyên tâm để
đáp ứng tất cả các yêu cầu.
Hội Nghị Trước Phiên Điều Trần và Phiên Điều Trần Dựa Trên Bằng Chứng
Xin lưu ý rằng Ủy Ban dự định tiến hành hội nghị trước phiên điều trần vào lúc 10
giờ sáng ngày 7 tháng 9 năm 2021 và phiên điều trần dựa trên bằng chứng vào
lúc 10 giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021. Các ngày này có thể thay đổi. Thông tin
bổ sung về hội nghị trước phiên điều trần và phiên điều trần dựa trên bằng chứng sẽ
được đưa ra trong một thông báo chính thức tiếp sau đây.
Thông tin về thủ tục này, bao gồm cả liên kết tới hồ sơ lưu trữ điện tử, được đăng tải
trên trang web của CEC tại https://ww2.energy.ca.gov/sitingcases/greatoakssouth/. Các
tài liệu liên quan đến thủ tục này được lưu trong hồ sơ lưu trữ trực tuyến tại
https://efiling.energy.ca.gov/Lists/DocketLog.aspx?docketnumber=20-SPPE-01.
Đã gửi thư đến (các) số danh sách: 7534

