
DỰ ÁN TIN CẬY QUẢNG 
TRƯỜNG ANDREW SQUARE 
ĐẾN ĐƯỜNG DEWAR STREET 
Là một phần của việc luôn nỗ lực phục vụ quý vị tốt hơn và để 
bảo đảm rằng Eversource tiếp tục phục vụ đáng tin cậy Thành 
Phố Boston, Eversource đang đề xuất lắp đặt một đường dây 
truyền tải 115 kilovolt (kV) ngầm mới. 

Đường truyền tải dài 2.1 dặm được đề xuất sẽ kết nối Tiểu Trạm Biến Áp Andrew 
Square của Eversource với Tiểu Trạm Biến Áp đường Dewar và được lắp đặt bên 
dưới các đường phố ở Dorchester và Nam Boston (xem bản đồ bên dưới.) Dự án 
được đề xuất cũng bao gồm việc cải tiến trong các đường rào hiện có của các trạm 
biến áp.  

Thông tin dự án được trình bày trên trang web này cũng có sẵn bằng tiếng: 

• 中國人 (Tiếng Trung Quốc) 
• Español (Tiếng Tây Ban Nha) 
• Vietnamese (Tiếng Việt) 

HỘI ĐỒNG ĐỊA ĐIỂM CƠ SỞ NĂNG LƯỢNG 

Để xây dựng và vận hành đường dây truyền tải 115 kV mới, Eversource phải nộp đơn 
yêu cầu lên Hội Đồng Địa Điểm Các Cơ Sở Năng Lượng Massachusetts (EFSB) để được 
chấp thuận. Việc nộp đơn xin là một phần của quy trình duyệt xét theo luật định, 
theo quy định của các đạo luật tiểu bang Massachusetts. 

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, Eversource nộp Đơn Xin Địa Điểm sau đây đến EFSB: 

• Đơn Xin Ban Đầu 

EFSB đã tổ chức một Phiên Điều Trần Ý Kiến Công Chúng vào ngày 26 tháng 6 năm 
2019, tại Boston, là nơi các cá nhân và tập thể chịu ảnh hưởng bởi đơn xin ban đầu 
đã có cơ hội lên tiếng phản hồi cho Hội Đồng Địa Điểm. 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability---web-updates-traditional-chinese.pdf?sfvrsn=7900c962_4
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability---web-updates-spanish.pdf?sfvrsn=6200c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability---web-updates-vietnamese.pdf?sfvrsn=200c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project-full-petition.pdf?sfvrsn=62c2cb62_2


• Thông Báo Điều Trần Ý Kiến Công Chúng – Tiếng Anh 

• Thông Báo Điều Trần Ý Kiến Công Chúng – 中國人 (Tiếng Trung Quốc) 
• Thông Báo Điều Trần Ý Kiến Công Chúng – Español (Tiếng Tây Ban Nha) 
• Thông Báo Điều Trần Ý Kiến Công Chúng – Vietnamese (Tiếng Việt)  

 

Bấm vào bản đồ để phóng to 

Chi Tiết Dự Án:  

• Chiều dài tuyến: Khoảng 2.1 dặm 

• Thành phố: Boston (Dorchester và Nam Boston), Mass. 
• Điện thế đường dây: Đường dây truyền tải 115,000 volt (115 kV) ngầm 

• Duyệt xét địa điểm bởi: Hội Đồng Địa Điểm Cơ Sở Năng Lượng (EFSB) 
• Các Nhà Mở Công Cộng: ngày 10 & 11 tháng 10 năm 2018 

• Nộp Đơn Xin Địa Điểm cho EFSB: 1 tháng 3 năm  2019 

• Điều Trần Ý Kiến Công Chúng EFSB: 26 tháng 6 năm 2019 

• Điều Trần Chứng Cứ EFSB: Tháng 12 năm 2019 

Thời Gian Biểu Dự Kiến (có thể thay đổi):  

• Quyết định dự kiến từ EFSB: Quý Hai 2021 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-english.pdf?sfvrsn=f001c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-chinese.pdf?sfvrsn=1900c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-spanish.pdf?sfvrsn=cf01c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-vietnamese.pdf?sfvrsn=a601c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-vietnamese.pdf?sfvrsn=a601c962_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/projects-infrastructure/andrew-dewar-map.pdf?sfvrsn=3eedce62_0


• Quyết định cuối cùng từ EFSB: Quý Hai 2021 

• Nhà Mở tiền xây dựng*: Quý Hai 2021 

• Bắt đầu xây dựng*: Quý Ba 2021 

• Ngày dự kiến đi vào phục vụ*: Quý Bốn 2022 

*  Đang chờ mọi địa điểm cần thiết và chấp thuận giấy phép 

TIẾP NGOẠI CỘNG ĐỒNG 

Trong khi dự án được đề xuất tiến hành qua quy trình chọn địa điểm và cấp phép, 
chúng tôi sẽ thu hút các quan chức thị trấn, cư dân, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng 
và các bên liên quan khác thông qua giao ban thành phố, nhà mở, gởi thư và hội họp 
– trả lời các câu hỏi và lắng nghe phản hồi về dự án. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Để biết thêm thông tin về Dự Án Tin Cậy Andrew Square đến Dewar Street, hãy gởi 
email đến ProjectInfo@eversource.com hoặc gọi 800-793-2202. 
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mailto:TransmissionInfo@eversource.com

