The Commonwealth of Massachusetts
——
DEPARTMENT OF PUBLIC UTILITIES

BẢN GHI NHỚ

ĐẾN:

Danh sách Phân phối D.P.U. 21-50/EFSB 21-01

TỪ:

Laurie Ellen Weisman, Cố vấn cấp cao, Bộ
Scott Seigal, Cán bộ Điều trần, Bộ
Donna Sharkey, Cán bộ Chủ trì, Ban Kiểm tra Cơ sở Năng lượng

TRẢ LỜI:

Nhận thức Cộng đồng và Thủ tục Tham gia, D.P.U. 21-50
Nâng cao Nhận thức và Sự tham gia của Cộng đồng, EFSB 21-01
Yêu cầu Ý kiến

NGÀY:

26 tháng 8, 2022

CC:

Mark Marini, Thư ký, Bộ
Joan Foster Evans, Tổng Cố vấn, Ban Kiểm tra Cơ sở Năng lượng
Sandra Merrick, Trợ lý Tổng Cố vấn, Bộ

THIS IS AN IMPORTANT NOTICE. PLEASE HAVE IT TRANSLATED. ESTE É UM
AVISO IMPORTANTE. QUIERA MANDÁ-LO TRADUZIR. ESTE ES UN AVISO
IMPORTANTE. SIRVASE MANDARLO TRADUCIR. QUESTA È UN’INFORMAZIONE
IMPORTANTE, SI PREGA DI TRADURLA. 此为重要通知。请加以翻译。 ĐÂY LÀ
MỘT THÔNG BÁO QUAN TRỌNG. XIN HÃY DỊCH NÓ. SA A SE YON AVI
ENPÒTAN. TANPRI FÈ LI TRADUI. KEL LI E UN AVIZU INPORTANTI. FAVOR
MANDA TRADUZIL.
I.

GIỚI THIỆU

Vào 25 tháng 8, 2022, Bộ Tiện ích Công (“Bộ”) và Ban Kiểm tra Cơ sở Năng lượng
(“Ban Kiểm tra”) đã tiến hành hội nghị bàn tròn các bên liên quan (“hội nghị bàn tròn”) thu
thập ý kiến đóng góp cải thiện sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quá trình
tố tụng. Hội nghị bàn tròn giải quyết ba chủ đề sau:

Trang 2
•

Cải thiện giao tiếp với khách hàng, các tổ chức cộng đồng và viên chức chính
quyền địa phương để tối đa hóa sự tham gia của cộng đồng vào quá trình tố tụng.

•

Liệu tất cả thông báo của cơ quan tố tụng nên có cùng mức độ ban bố và khả
năng tiếp cận hay không, hoặc liệu có nên có một số ưu tiên hoặc thay đổi trong
cách tiếp cận để tránh làm người đọc choáng ngợp hoặc mất cảm tình với thông
báo thường xuyên hay không. Nếu có sự khác biệt, hãy thảo luận về các loại tố
tụng, đảm bảo nỗ lực ban bố và tiếp cận bổ sung.

•

Những phương pháp hiệu quả nhất mà các Công ty Phân phối sử dụng hiện nay
để tiếp cận khách hàng.

Chúng tôi mời bất kỳ người nào quan tâm đóng góp ý kiến bằng văn bản về các vấn đề
lưu ý ở trên.
II.

YÊU CẦU Ý KIẾN

Tất cả ý kiến bằng văn bản phải nộp cho Bộ không muộn hơn thứ sáu, 16 tháng 9,
2022. Tất cả ý kiến phải được gửi cho Bộ bằng đính kèm email đến dpu.efiling@mass.gov,
laurie.e.weisman@mass.gov, scott.seigal@mass.gov, và donna.sharkey@mass.gov. Nội dung
của email phải nêu rõ: (1) số danh mục thảo luận tại cuộc họp của quá trình tố tụng (D.P.U.
21-50); (2) tên và thông tin liên lạc của người hoặc công ty nộp hồ sơ; và (3) tiêu đề mô tả
ngắn gọn của tài liệu. Tên tệp điện tử phải xác định tài liệu nhưng không dài quá 50 ký tự.
Điều quan trọng, tất cả tệp lớn khi gửi phải chia nhỏ thành các tệp điện tử không vượt quá 20
MB. Ý kiến bằng văn bản sẽ được đăng trên trang web của Bộ thông qua phòng hồ sơ trực
tuyến tại https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/21-50 và
https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB21-01.
Tại thời điểm này, tất cả tài liệu sẽ chỉ được gửi ở định dạng điện tử phù hợp với Chỉ
thị ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban, liên quan đến yêu cầu nộp đơn được sửa đổi.
Thông thường, tất cả các bên sẽ tuân theo Mục B.1 và B.4 của Quy tắc Cơ bản Tiêu chuẩn của
Bộ (D.P.U. 15-184-A, App. 1 (4 tháng 3, 2020); tuy nhiên, cho đến khi có thông báo mới, các
bên phải giữ lại bản giấy gốc và Bộ sau đó sẽ xác định thời điểm phải nộp bản giấy cho Thư
ký Bộ.
III.

CÂU HỎI

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về bản ghi nhớ này, vui lòng liên hệ Laurie Ellen Weisman,
Cán bộ Điều trần, theo địa chỉ laurie.e.weisman@mass.gov, Scott Seigal, Cán bộ Điều trần,
scott.seigal@mass.gov, hoặc Donna Sharkey, Cán bộ Điều trần, donna.sharkey@mass.gov.

