
Dự Án Tin Cậy Andrew Square đến Dewar 
Street 

Tại sao chúng tôi lại đang làm dự án này? 
Nhằm cải thiện độ tin cậy của hệ thống điện của Boston hiện thời và trong tương lai, 
một đường dây truyền tải 115 kilovolt (kV) ngầm dài 2.1 dặm sẽ kết nối trạm biến áp 
Andrew Square của Eversource với trạm biến áp Dewar Street. 

Dự án cũng bao gồm việc cải tiến trong phạm vi các hàng rào hiện hữu của các trạm 
biến áp của chúng tôi, để bảo đảm hơn nữa việc cung cấp điện an toàn, đáng tin cậy. 

Công việc này đang được làm ở đâu? 
Đường dây truyền tải dài 2.1 dặm sẽ chạy bên dưới các đường phố ở Dorchester và 
Nam Boston, kết nối các trạm biến áp Andrew Square và Dewar Street của chúng tôi. 

Công việc này được làm khi nào? 
• Bắt đầu xây dựng*: Quý Hai 2022 

• Ngày dự kiến đi vào phục vụ*: Quý Bốn 2023 
*  Đang chờ mọi địa điểm cần thiết và chấp thuận giấy phép 

Giới thiệu về dự án 

• Chiều dài tuyến: Khoảng 2.1 dặm 

• Điện thế đường dây: Đường dây truyền tải 115,000 volt (115 kV) ngầm 

• Duyệt xét địa điểm bởi: EFSB 

• Mô tả loại công trình 

 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-ds-dynamic-mapping-descriptions-eng.pdf?sfvrsn=c61d5ee_1


Cập nhật xây dựng 
Chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn khi làm việc tại các cộng 
đồng địa phương, và tất cả những người làm việc trong dự án xây dựng đều mang 
theo căn cước. Công việc của dự án sẽ không ảnh hưởng đến dịch vụ điện cho nhà 
riêng hoặc doanh nghiệp. 

Chúng tôi cam kết cập nhật cho hàng xóm, doanh nghiệp và mọi thành viên cộng 
đồng về các hoạt động của dự án, đặc biệt là khi đang xây cất. Xin lưu ý rằng lịch 
trình xây dựng có thể thay đổi do thời tiết hoặc các tình huống bất ngờ khác. 

Các kế hoạch quản lý giao thông 
Làm việc khi đã tham vấn các quan chức thành phố và tiểu bang, bao gồm Sở Vận Tải 
Massachusetts, chúng tôi đã phát triển một kế hoạch quản lý giao thông (TMP) cho 
từng phần của dự án. 

Các TMP bao gồm một bản vẽ địa điểm chi tiết, giờ giấc thi công và kiểm soát giao 
thông theo khu vực. 

Tất cả các TMP đều có thể thay đổi và có thể được cập nhật thường xuyên. 

• Kế Hoạch Quản Lý Giao Thông cho các Đường DCR, Morrissey Blvd., 
Columbia Rd., Old Colony Ave 

• Kế Hoạch Quản Lý Giao Thông cho các khu dân cư Savin Hill và Mary Ellen 
McCormack 

 

Duyệt xét địa điểm 
Chúng tôi đã đệ đơn lên Massachusetts EFSB để được chấp thuận xây dựng và vận 
hành đường dây truyền tải 115 kV mới. 

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. 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-dcr-morrissey-blvd.pdf?sfvrsn=1f897459_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-dcr-morrissey-blvd.pdf?sfvrsn=1f897459_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-savin-hill-mem.pdf?sfvrsn=5674031f_4
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-dewar-street-savin-hill-mem.pdf?sfvrsn=5674031f_4


Vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, chúng tôi 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. 

• Thông Báo Điều Trần Ý Kiến Công Chúng – Tiếng Anh 
Hội Đồng Địa Điểm đã thực hiện một cuộc họp Hội Đồng Địa Điểm từ xa bằng cách 
dùng Zoom vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, lúc 1 giờ chiều để nghe nhận xét và biểu 
quyết xem có chấp thuận, chấp thuận có điều kiện hoặc bác bỏ dự án. 

• Thông báo Họp Hội Đồng Địa Điểm - Tiếng Anh 
Quyết Định Cuối Cùng của Hội Đồng Địa Điểm nhằm chấp thuận dự án được ban 
hành vào ngày 2 tháng 7 năm 2021. 

• Đọc quyết định sau cùng bằng tiếng Anh 

 

Tiếp Ngoại Cộng Đồng 
Chúng tôi cam kết có được sự tham gia của các quan chức thành phố, cư dân, doanh 
nghiệp, nhóm cộng đồng và các bên liên quan khác về các hoạt động của dự án thông 
qua họp giao ban thành phố, gởi thư, các cuộc họp ảo và tiếp ngoại tận nhà, đồng 
thời tuân thủ giãn cách xã hội COVID-19 và các vấn đề sức khỏe và hướng dẫn an 
toàn khác. 

Đăng ký nhận cập nhật hàng tuần ở đây. 

Có câu hỏi? 
Giữ cho các đường liên lạc luôn mở rộng là một phần quan trọng trong công việc của 
chúng tôi trong cộng đồng quý vị. 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-square-to-dewar-street-reliability-project-full-petition.pdf?sfvrsn=cd5aa4b5_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-public-comment-hearing-notification-english.pdf?sfvrsn=81bbef9d_4
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/as-d-notice-siting-board-meeting-english.pdf?sfvrsn=670e04c2_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/andrew-dewar-final-decision.pdf?sfvrsn=8b07f2e9_2
https://lp.constantcontactpages.com/su/kUDI7KU


Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng gọi hotline thông tin dự án tại1-833-
836-0302 hoặc email ProjectInfoMA@eversource.com. 

 

tel:833-836-0302
tel:833-836-0302
mailto:ProjectInfoMA@eversource.com
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