THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP CÔNG CỘNG
Dự Án Cải Thiện Liên Hoàn I-10/US 69
Thứ Ba, ngày 16 tháng Tư, 2019
Cơ Quan Beaumont thuộc Sở Giao Thông Texas (TxDOT) sẽ tổ chức một Buổi Họp Công Cộng để thu thập ý kiến đóng góp về đề án Cải Thiện
Liên Hoàn Interstate 10 (I-10)/US 69, trong đó bao gồm tái thiết và mở rộng I-10 và US 69 ở nơi hai con đường này hội tụ tại Beaumont,
Quận Jefferson, Texas. Dự án dài khoảng 5 dặm này sẽ mở rộng đường I-10 và US 69 hiện tại từ Walden Road (County Road 131) hướng bắc
tới US 90 (College Street), và sau đó từ Hollywood Overpass hướng đông tới 7th Street theo mỗi hướng từ bốn đến sáu làn đường. Dự án
cũng gồm cả di dời các đoạn nối vào I-10 và xây các đường nối trực tiếp có hai làn đường, hoặc các cầu vượt nối vào, nơi đường I-10 và US
69 giao nhau. Ngoài ra, cũng có thể cần thực hiện các thay đổi đối với Maury Meyers Bridge (Liberty/Laurel Overpass) để đáp ứng các tiêu
chuẩn về trọng tải. Dự án này sẽ góp phần cải thiện giao thông, giảm tình trạng kẹt xe, và giúp hoạt động sơ tán khẩn cấp hiệu quả hơn.
Có thể cần thêm khu đất sử dụng cho mục đích công cộng, tuy nhiên hiện chưa rõ mức độ cần; nhu cầu này có thể dẫn đến việc di dời
các cư gia và cơ sở thương mại. Sẽ có thông tin về Chương Trình Trợ Cấp Di Dời Nơi Ở của TxDOT liên quan đến các dịch vụ và trợ cấp
cho người và doanh nghiệp phải di dời nơi ở.
Buổi Họp cho Công Chúng sẽ được tổ chức theo hình thức buổi tọa đàm công khai với các khu trưng bày cung cấp thông tin để người tham
gia có thể đến xem rồi về; không có phần trình bày trang trọng. Buổi Họp Công Cộng nói trên sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Những
người muốn tham dự nhưng có cần phương tiện trợ giúp hay giao tiếp đặc biệt hoặc cần thông dịch viên vui lòng liên lạc với Viên Chức phụ
trách Thông Tin Công Cộng của TxDOT, cô Sarah Dupre tại số (409) 898-5745. Yêu cầu phải được gửi ít nhất năm ngày trước buổi họp.
Chúng tôi sẽ nỗ lực trong phạm vi có thể để đáp ứng các nhu cầu này.

Chia Sẻ Ý Kiến của bạn - Điền Bản Khảo Sát Ý Kiến Trực Tuyến
TxDOT khuyến khích công chúng gửi ý kiến nhận xét trễ nhất là thứ Tư, ngày 1 tháng Năm, 2019, để đưa vào trong báo
cáo chính thức tóm tắt nội dung cuộc họp. Ngoài ra, Asẽ có bản khảo sát ý kiến trực tuyến trên website của TxDOT
trước buổi họp công cộng tại http://bit.ly/i10-us69 hoặc quý vị có thể scan mã QR bằng điện thoại hoặc máy tính bảng.

THỜI GIAN:
Thứ Ba, ngày 16 tháng Tư, 2019
5:00 – 7:00 P.M.
ĐỊA ĐIỂM:
Beaumont Civic Center
701 Main Street
Beaumont, Texas 77701

Các Giới Hạn của Dự Án
Địa Điểm Tổ Chức Cuộc
Họp Công Cộng

Hạn chót nhận ý kiến nhận xét
Thứ Tư, ngày 1 tháng Năm, 2019,
hoặc có thể nộp ý kiến tại Buổi Họp Công Cộng,
hoặc gửi qua thư bưu điện, email,
hay qua mạng trực tuyến đến:
Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Họp Công Cộng

Lisa Collins, P.E.
8350 Eastex Freeway
Beaumont, Texas 77708
bmtprojects@txdot.gov
http://bit.ly/i10-us69
(409) 898-5732
Các bước duyệt xét ảnh hưởng đối với môi trường, tư vấn, và các hoạt động khác
theo yêu cầu của luật liên bang hiện hành về môi trường đối với dự án này hiện
đang hoặc đã được TxDOT thực hiện chiếu theo 23 U.S.C. 327 và thư báo đề ngày
16 tháng Mười hai, 2014, và được FHWA và TxDOT thực thi.

