Thông báo Cuộc họp công khai
I-69 từ Spur 527 đến Beltway 8
Nghiên cứu Mối liên kết giữa Quy hoạch & Môi trường (PEL)
Mã số dự án: 0027-13-218

Sở Giao thông Texas (TxDOT), Quận Houston sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp công khai về nghiên cứu
Mối liên kết giữa Quy hoạch và Môi trường (PEL). Nghiên cứu bao gồm I-69 từ Spur 527 đến Beltway
(BW) 8 tại Hạt Harris và bao gồm các thành phố Houston, Bellaire và Đại học West. Nghiên cứu PEL của
I-69 là một quy trình giao thông quy hoạch sớm, cao cấp. Mục tiêu của một nghiên cứu PEL là thu thập
thông tin phản hồi trong quá trình lập quy hoạch để thông báo về quy trình rà soát đánh giá môi trường,
bao gồm Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA).
Các cuộc họp công khai sẽ được tổ chức vào hai đêm khác nhau và sẽ được thực hiện theo hình thức
mở (không có thuyết trình chính thức) từ 5:30 chiều đến 7:30 tối.



Thứ Ba, ngày 27/3/2018: Clarewood House (Auditorium), 7400 Clarewood Dr., Houston, TX
77036 (lối vào bãi đỗ xe trên đường Reims Rd.)
Thứ Ba, ngày 29 Tháng Ba 2018: Four Points gần Sheraton (Plaza A), 2828 Southwest
Freeway, Houston, TX 77098

Mục đích của các cuộc họp công khai này là giới thiệu nghiên cứu I-69 PEL và tiếp nhận các ý kiến về
thông tin thu thập được cho đến nay. Ngoài ra, TxDOT cũng muốn thu thập thông tin đầu vào về các vấn
đề và ý tưởng cho mục tiêu hành lang giao thông trong tương lai.
Bản đồ về nghiên cứu hành lang và các hồ sơ liên quan sẽ được cung cấp tại cuộc họp công khai. Thông
tin này cũng sẽ được cung cấp để xem xét theo cuộc hẹn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5
giờ chiều, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, tại văn phòng TxDOT Quận Houston,
7600 Washington Avenue, Houston, Texas 77007. Để đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với Wahida Wakil,
P.E., theo số (713) 802-5513. Có thể xem thông tin dự án tại:
https://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pel-i-69.html
Có thể gửi ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp; hoặc bằng thư tới Văn phòng TxDOT Quận Houston, Giám
đốc Phát triển Dự án, Hộp thư Box 1386, Houston, Texas 77251; hoặc thư điện tử đến HOUPIOWebMail@txdot.gov hoặc https://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/houston/houston-pel-i69.html. Vui lòng tham chiếu mã số dự án: 0027-13-218. Các ý kiến bằng văn bản phải được đóng dấu
bưu điện hoặc gửi bằng điện tử trước Thứ Sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018.
Tài liệu cho cuộc họp công khai sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các phiên dịch
viên tiếng Trung, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha cũng sẽ có mặt tại cuộc họp. Những người muốn tham
dự cuộc họp có nhu cầu trao đổi thông tin hoặc sắp xếp địa điểm khác nên liên hệ với Phòng Thông tin
công cộng của TxDOT theo số (713) 802-5076. Cần gửi yêu cầu ít nhất năm ngày trước cuộc họp công
khai. Mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để đáp ứng những nhu cầu này.

