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Mời gọi công chúng góp ý  
Bô ̣  Mô i Sinh mời gội quý vị gốp ý hai bản tài liê ̣u sau đa y cố liê n quan đến 
cô ng tác làm sạch tại địa điểm Whitêhêad Tyêê (Sêattlê Irôn & Mêtals 
Truck Paring) tộa lạc tại 730 S Myrtlê St. in Sêattlê: 

 Kế Hoạch Công Tác Tạm Thời  

 Danh Mục Kiểm Tra Sắc Luật Môi Trường Tiểu Bang 
(SEPA) và Xác Định Vô Suy Thoái (DNS) 

Sơ lược về quá trình  

Khôảng na m 1918, khu vực này được phát triển thành mô ̣ t xưởng cưa 
và cơ sở lưu trư  gỗ.  Từ na m 1929 đến 1982, cô ng ty Tyêê Lumbêr and 
Manufacturing sử dụng khu vực này để tái cưa gỗ, hôàn thiê ̣n và xử lý 
gỗ, đốt phế liê ̣u. Cô ng ty Whitêhêad, Inc. and Rêliablê Transfêr Stôragê 
mua lại cơ sở này để hôạt đô ̣ ng va ̣ n tải và khô hàng.  

Sêattlê Irôn & Mêtals Côrpôratiôn (SIM) bát đàu mướn cơ sở này vàô 
na m 1999 và mua lại na m 2015 để tiếp tục hôạt đô ̣ ng va ̣ n tải và ba i chứa 
côntainêr.   

Công tác đang hoạt động   

Thêô quy định về chát lượng nước, SIM càn phải cài đa ̣ t mô ̣ t hê ̣  thống 
xử lý nước mưa tại cơ sở để làm giảm thiểu ô  nhiễm chảy tràn từ khu 
vực cơ sở đến vùng hạ lưu của sô ng Duwamish (LDW).  

Cô ng ty SIM và 730 Myrtlê LLC (cơ sở cố khả na ng chịu trách nhiê ̣m) sê  
thực hiê ̣n mô ̣ t Cô ng Tác Tạm Thời để di dời đát bị ô  nhiễm trông khu vực 
tại hê ̣  thống được cài đa ̣ t. Hộ cu ng sê  sang bàng và tráng nhựa lô  đát sổi để 
giảm thiểu bụi và thu gôm được nước mưa. Nếu càn thiết, mô ̣ t số đát tráng 
nhựa sau này cố thể được dời bổ để tiếp tục chô cô ng tác làm sạch tại khu 
vực này.   

Công tác kế tiếp 

Bộ Môi Sinh sẽ xem xét và trả lời cho tất cả ý kiến nhận được, và có thể thay 

đổi các kế hoạch thi công dựa trên ý kiến của quý vị. Dự án này sẽ được bắt 

đầu vào mùa hè 2017. Tại thời điểm đó, SIM sẽ cần giấy phép xử lý nước mưa 

trong quá trình xây dựng để kiểm soát ô nhiễm nước mưa. 

Địa Điểm Làm Sạch Whitêhêad Tyêê  

Thời gian nhận góp ý:  

Tháng 3 đến tháng 5 năm 2017 

Xin gửi ý kiến đến:  

Rônald Timm - Sitê Managêr 

WA Dêpartmênt ôf Ecôlôgy  
Tôxics Clêanup Prôgram  
3190 160th Avê SE 
Bêllêvuê, WA 98008 

Điê ̣n thôại: 425-649-7185 

Điê ̣n thư: 

Rônald.Timm@êcy.wa.gôv 

 

Dịch vụ cho người khuyết tật 

Nếu quý vị càn giúp đơ  chô người 
khuyết ta ̣ t hôa ̣ c muốn nha ̣n tài liê ̣u 
này bàng án bản dành chô người 
khiếm thị, xin gội Bô ̣  Mô i Sinh 
360-407-7668 hôa ̣ c vàô trang 
mạng  http://www.êcy.wa.gôv/
accêssibility.html.   

Người khiếm thính, xin gội 
Washingtôn Rêlay Sêrvicê 711.    

Người khuyết ta ̣ t nối, xin gội TYY 
877-833-6341.  

 

Facility Site ID #: 9809  

Cleanup Site ID#:  12115  

LIÊN HỆ VÀ THÔNG TIN  

http://www.ecy.wa.gov/accessibility.html
http://www.ecy.wa.gov/accessibility.html
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Muốn biết thêm thông tin và 

xem tài liệu, hãy truy cập: 

https://fôrtrêss.wa.gôv/êcy/
gsp/Sitêpagê.aspx?csid=12115  

Muốn biết thêm thông tin về 
Giấy Phép xử lý nước mưa, hãy 
truy cập:    

Industrial Stôrmwatêr Gênêral 
Pêrmit Nô. WAR125002 

https://fôrtrêss.wa.gôv/êcy/
wqrêpôrts/public/f?
p=110:302:3727895312491482:
:NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:
WAR125002.  

Tham gia danh sách điện thư 

để được cập nhật thường 

xuyên!   

 https://listsêrv.wa.gôv/cgi-bin/
wa?SUBED1=DUWAMISH-RIVER
-UPDATES&A=1 

Văn bản chính thức của Kế Hoạch Làm Sạch sẽ được xác định sau khi văn bản 

Công tác Tạm Thời và Khảo Sát Phục Hồi/Nghiên Cứu Khả Thi (RI/FS) được 

hoàn thành.  

Vì sao công tác làm sạch này quan trọng  

Khu vực Whitêhêad Tyêê là mô ̣ t phàn trông cô ng tác nỗ lực kiểm sôát 
nguồn nhiễm ở LDW của Bô ̣  Mô i Sinh, bởi vì khu vực này cố thể gốp phàn 
ga y ô  nhiễm đến Supêrfund Sitê LDW. .   

Khôảng 5 da ̣m của sô ng Duwamish chảy từ hướng bác vàô vịnh Elliôt đa  
được liê ̣ t kê  vàô Danh Sách Ưu Tiê n Quốc Gia Supêrfund từ Cơ Quan Bảô 
Vê ̣  Mô i Trường Hôa Kỳ (EPA) vàô na m 2001 và Danh Sách Điạ Điểm Cố 
Chát Thải Đô ̣ c Hại ở bang Washingtôn từ Bô ̣  Mô i Sinh vàô na m 2002.   

Lớp tràm tićh (bùn) ở dưới đáy sô ng chứa nhiều chát ô  nhiễm dô nhiều 
tha ̣ p kỷ hôạt đô ̣ ng cô ng nghiê ̣p và nước thôát từ các khu vực đô  thị. Các 
chát ô  nhiễm trông đát và nước ngàm tại vùng đát xung quanh sô ng cố thể 
di chuyển đến lớp tràm tićh thô ng qua nước thôát mưa và ngô  ngách khác.  

EPA đang dãn đàu nổ lực làm sạch lớp tràm tích và Bô ̣  Mô i Sinh đồng thời 
cu ng đang dãn đàu nổ lực kiểm sôát các nguồn ô  nhiễm từ vùng đát xung 
quanh để giảm thiểu tái ô  nhiễm sô ng.   

Mô ̣ t số cô ng tác làm sạch lớp trầm tích đa  được hôàn thành, và các biê ̣n 
pháp  kiểm sôát nguồn nhiễm đang được tiến hành. Để biết thê m thô ng tin, 
xin truy ca ̣ p mạng Ecôlôgy’s Sôurcê Côntrôl Stratêgy: https://
fôrtrêss.wa.gôv/êcy/gsp/DôcViêwêr.ashx?did=56204. 

WHITEHEAD TYEE CLEANUP SITE  
(SEATTLE IRON & METALS TRUCK PARKING) 

https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=12115
https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/Sitepage.aspx?csid=12115
https://fortress.wa.gov/ecy/wqreports/public/f?p=110:302:3727895312491482::NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:WAR125002
https://fortress.wa.gov/ecy/wqreports/public/f?p=110:302:3727895312491482::NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:WAR125002
https://fortress.wa.gov/ecy/wqreports/public/f?p=110:302:3727895312491482::NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:WAR125002
https://fortress.wa.gov/ecy/wqreports/public/f?p=110:302:3727895312491482::NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:WAR125002
https://fortress.wa.gov/ecy/wqreports/public/f?p=110:302:3727895312491482::NO:RP:P302_PERMIT_NUMBER:WAR125002
https://listserv.wa.gov/cgi-bin/wa?SUBED1=DUWAMISH-RIVER-UPDATES&A=1
https://listserv.wa.gov/cgi-bin/wa?SUBED1=DUWAMISH-RIVER-UPDATES&A=1
https://listserv.wa.gov/cgi-bin/wa?SUBED1=DUWAMISH-RIVER-UPDATES&A=1
https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/DocViewer.ashx?did=56204
https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/DocViewer.ashx?did=56204
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Khảo sát 
Phục Hồi 

Nghiên 
Cứu Khả Thi 

Kế Hoạch 
Làm Sạch 

Làm Sạch & 
Giám Sát 

Công 

Tác Tạm 

Thời 

Cô ng tác tạm thời  cố thể được thực hiê ̣n 
trước hôa ̣ c sau khi Khảô Sát Phục Hồi. Đa y 
là cô ng tác làm sạch mô ̣ t phàn để khác 
phục sự cố:  

 Nếu khô ng giải quyết ngay thì sê  
nghiê m trộng hôa ̣ c tốn kếm hơn, hôa ̣ c 

 Nguy cơ trực tiếp ga y hại đến sức khổê 
côn người và mô i trường, hôa ̣ c 

 Là mô ̣ t kha u càn thực hiê ̣n trước khi 
quy trình làm sạch được tiến hành. 

Xác định tính chát, mức 
đô ̣  và số lượng ô  nhiễm. 

Quy Trình Làm Sạch 
Làm sạch lô  bát đô ̣ ng sản Thê Whitêhêad Tyêê phải tua n thủ các quy định 
làm sạch thêô sác lua ̣ t bang Washingtôn về Mô  Hình Kiểm Sôát Chát Đô ̣ c 
(MTCA) , trông đố baô gồm mô ̣ t quy trình tiê u chuản. 

Xác định và đánh giá các 
giải pháp làm sạch mô i 
trường. 

Xác định tiê u chuản làm 
sạch, phương pháp, lic̣h 
trình và giám sát càn 
thiết trông quá trình làm 
sạch và sau khi hôàn 
thành. 

Thực hiê ̣n Kế Hôạch 
Làm Sạch: Baô gồm 
thiết kế, xa y dựng và 
giám sát. 

Công 
chúng 
góp ý  

 
Địa điểm xem xét tài liệu: 

Seattle Public Library,  
South Park Branch 

8604 Eighth Avê. S 
Sêattlê, WA 98108 

Điê ̣n thôại: 206-615-1688 

Giờ:  Thứ 2 - Thứ 3, 1pm-8pm 

 Thứ 4 - Thứ 7, 11am-6pm 

 Chủ Nha ̣ t, 1pm-5pm 

Ecology NW Regional Office 

3190 160th Avê SE 
Bêllêvuê, WA 98008 

Xin gọi để làm hẹn 

Điê ̣n thôại: 425-649-7190 

Giờ:  Thứ 2 – Thứ 6, 8am-5pm 

 

Luật Bang Washington - Chính 

Sách Môi Trường Là gì (SEPA)? 

Lua ̣ t SEPA yê u càu các cơ quan của 
tiểu bang và địa phương xêm xết 
lại tát cả các dự án cố thể ga y nguy 
hại đến mô i trường.  Lua ̣ t này baô 
gồm các dự án làm sạch mô i 
trường.  Sau mỗi dự án được xêm 
xết, mô ̣ t xác định được đưa ra gội 
là  “SEPA dêtêrminatiôn”.  

Đối với như ng cô ng tác la m thời, 
bô ̣  Mô i Sinh sê  ban hành Xác Định 
Vô  Suy Thôái (DNS).  DNS cố nghi a 
là dự án cố thể khô ng ga y hại đến 
mô i trường và cô ̣ ng đồng địa 
phương.  

Trông gian đôạn gốp ý, cô ng chúng 
được kê u gội xêm xết các quyết 
định và đống gốp ý kiến chô bô ̣  
Mô i Sinh. 

Để cố thê m thô ng tin về SEPA, xin 
truy ca ̣ p: http://www.êcy.wa.gôv/
prôgrams/sêa/sêpa/ê-
rêviêw.html 

 

 

Công 
chúng 
góp ý  

Công 
chúng 
góp ý  

Công 
chúng 
góp ý  

http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/sepa/e-review.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/sepa/e-review.html
http://www.ecy.wa.gov/programs/sea/sepa/e-review.html


PO Bôx 47600 

Olympia, WA 98504-7600 

Kêu Gọi Góp Ý Cho Công Tác Tạm Thời Tại Whitehead Tyee  

Khung Thời Gian Công Chúng Góp Ý:  
Ngày 3 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017 
 
El Dêpartamêntô dê Ecôlôgía êsta anunciandô êl pêriôdô 
dê cômêntariô publicô rêfêrêntê a la limpiêza ambiêntal 
dêl sitiô dê Whitêhêad Tyêê. Si lê gustaría ôbtênêr êstê 
dôcumêntô, ô más infôrmaciốn sôbrê êstê sitiô, ên êspan ôl, 
favôr dê cômunicarsê côn Grêtchên Nêwman al 360-407-
6097 ô prêguntas@êcy.wa.gôv ô visitê al https://
fôrtrêss.wa.gôv/êcy/gsp/pagê.aspx?csid=12115. 
 
Bô ̣  Mô i Sinh thô ng báô đến cô ng chúng về khung thời gian 
gốp ý chô cô ng tác làm sạch mô i trường khu vực 
Whitêhêad Tyêê.  Nếu quý vị muốn nha ̣ n tài liê ̣ u này bàng 
tiếng Viê ̣ t hôa ̣ c càn thê m thô ng tin, xin liê n hê ̣  ô ng Liê m 
Nguyễn 360-407-6955, điê ̣n thư:  
liêm.nguyên@êcy.wa.gôv hôa ̣ c vàô trang mạng https://
fôrtrêss.wa.gôv/êcy/gsp/pagê.aspx?csid=12115. 

Để liên hệ nhóm tư vấn cộng đồng cho địa điểm the Lower Duwamish Superfund Site, 
gọi nhóm kỹ thuật tư vấn Duwamish River Cleanup Coalition tại (206) 954-0218,  

Điện thư contact@duwamishcleanup.org, hoặc vào trang mạng  http://duwamishcleanup.org/ 

https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/page.aspx?csid=12115
https://fortress.wa.gov/ecy/gsp/page.aspx?csid=12115
mailto:Lngu461@ecy.wa.gov
mailto:contact@duwamishcleanup.org
http://duwamishcleanup.org/

