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Hội Nghị Bàn Tròn Dọn Dẹp Superfund Đường Nước Hạ Nguồn Duwamish 
Những Câu Hỏi Thường Gặp 

 

Dưới đây là các câu hỏi và đáp về Hội Nghị Bàn Tròn Đường Nước Hạ Nguồn Duwamish. Nếu bạn có các câu hỏi nào 
khác, vui lòng liên hệ với Julie Congdon và Congdon.Julie@epa.gov hoặc 206-553-2752. 

 

CÂU HỎI CÁC THỦ TỤC VẬN HÀNH HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
Liệu Hội nghị Bàn tròn sẽ đưa ra khuyến nghị việc sử dụng sự đồng thuận? 
Tất cả các thành viên của Hội nghị Bàn tròn sẽ tham gia vào việc đưa ra các khuyến nghị cho EPA. Các khuyến nghị nhằm 
cung cấp ý kiến đóng góp và phản hồi cho EPA về các vấn đề có liên quan đến việc dọn dẹp Superfund LDW. Hội nghị Bàn 
tròn có thể đạt được sự đồng thuận về các khuyến nghị và các khuyến nghị đó sẽ làm tăng thêm tác dụng. Tuy nhiên, các 
thành viên Hội nghị Bàn tròn có thể đưa ra các khuyến nghị riêng của họ cho EPA nếu không đạt được sự đồng thuận.  
 
Sẽ có bao nhiêu cuộc họp Hội nghị Bàn tròn trong một năm?  

EPA dự đoán rằng Hội nghị Bàn tròn lúc đầu sẽ họp ba lần một năm. Thời gian và tần suất của các cuộc họp Hội 

nghị Bàn tròn có thể được điều chỉnh theo các hoạt động của dự án và giai đoạn dọn dẹp. Ví dụ, khi đang có hoạt động 
dọn dẹp, Hội nghị Bàn tròn có thể chọn họp thường xuyên hơn để đưa ra ý kiến phản hồi.  
 
Cam kết về thời gian tham gia Hội nghị Bàn tròn là như thế nào?  
Người ta dự đoán rằng một nhà lãnh đạo cuộc họp kín (caucus) sẽ cần phải cam kết khoảng 64 giờ một năm cho Hội nghị 
Bàn tròn. Đây là dựa trên giả định khoảng ba giờ một tháng để xem xét các tài liệu có liên quan đến công cuộc thiết kế 
dọn dẹp, ba buổi họp Hội nghị Bàn tròn và ba buổi Họp Kín. Các thành viên Hội nghị Bàn tròn nào không phải là người lãnh 
đạo cuộc họp kín có thể nên dành khoảng 16 giờ một năm tại các cuộc họp Hội nghị Bàn tròn, cộng với 4-10 giờ tại các 
buổi họp kín. 

 

CÂU HỎI VỀ TÌNH TRẠNG THÀNH VIÊN 
Có phải bất cứ ai cũng có thể tham gia hội nghị Bàn tròn? EPA có mong sự tham gia của một số loại chuyên môn (ví dụ, 
chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia về tham gia cộng đồng, các trưởng ban ngành, nhân viên, v.v.) không? 
Không có đòi hỏi nào đối với một loại hoặc trình độ chuyên môn cụ thể, vì các cuộc thảo luận Hội nghị Bàn tròn sẽ không 
chỉ tập trung vào các chi tiết kỹ thuật. Chúng tôi hy vọng có nhiều loại chuyên gia tại bàn họp sẽ giúp tập hợp các nhà khoa 
học và kỹ sư, những người có kiến thức trực tiếp về các khu phố và cộng đồng ở Thung lũng Duwamish, các doanh nhân, 
đại diện bộ lạc và những người quen thuộc với các hoạt động và xử lý của chính quyền địa phương.  
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chắc chắn tôi thuộc về cuộc họp kín nào? 
Tùy thuộc vào cá nhân thành viên Hội nghị Bàn tròn để xét xem cuộc họp kín nào phản ánh đúng nhất vai trò, giá trị và lợi 
ích của thành viên. Các cuộc họp kín có những lợi ích chồng chéo. Khi các cuộc họp kín hình thành và lựa chọn các nhà 
lãnh đạo, việc điều chỉnh tư cách thành viên dựa trên những gì có tác dụng cho toàn bộ cuộc họp kín có thể phù hợp. 
Ngoài ra còn có một chỗ ngồi đặc biệt cho những người cảm thấy rằng họ không phù hợp với một cuộc họp kín nhất định. 
 
Vui lòng định nghĩa các chỗ ngồi "Đặc Biệt” (Ad-Hoc). 
Một chỗ ngồi Đặc Biệt đã được đề xuất để tất cả các bên quan tâm có thể tham gia Hội nghị Bàn tròn, ngay cả khi họ 
không phù hợp với một cuộc họp kín hiện hữu hoặc không phải là một phần của chỗ ngồi đã được xác định. Các thành 
viên Đặc Biệt có thể bao gồm một thành viên quan tâm của nhóm lợi ích công cộng hoặc phi chính phủ khác nếu phù hợp.  
 
Vui lòng giải thích "các thành viên tài nguyên". 

Thành viên Tài nguyên đã được mô tả trong Các Thủ Tục Điều Hành Dự Thảo  là các thực thể cung cấp thông tin cho 

Hội nghị Bàn tròn nhưng không tham gia vào việc phát triển các khuyến nghị. Ví dụ có thể bao gồm Bộ Sinh thái Bang 
Washington, Bộ Tài nguyên thiên nhiên bang Washington, và Bộ Cá và Động vật hoang dã Bang Washington,  Quân Đoàn 
Kỹ sư Hoa Kỳ, Bộ Y tế Bang Washington và những người khác có thể có kiến thức liên quan. Các thành viên tài nguyên 
cũng có thể bao gồm các chuyên gia từ các học viện hoặc phân khu tư nhân. Các thành viên tài nguyên không cần phải là 
thành viên cố định nhưng tham dự các cuộc họp khi cần thiết.  
 

mailto:Congdon.Julie@epa.gov
http://www.triangleassociates.com/wp-content/uploads/2018/03/Draft-LDW-Roundtable-Operating-Procedures-v2-13-18.pdf.
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Thành viên Hội nghị Bàn tròn có thể có xung đột lợi ích khi tham gia Hội nghị Bàn tròn không?  
Miễn là họ chứng minh được rằng người hoặc thực thể đại diện cho lợi ích của nhóm lớn hơn hoặc họp kín, chứ không 
phải lợi ích cá nhân của họ, việc tham gia Hội nghị bàn tròn của họ phải được chấp nhận. Điều gì làm nên một sự chứng  
minh đầy đủ chưa được xác định, nhưng ít ra là, chúng tôi sẽ muốn có một tuyên bố bằng văn bản nêu rõ năng lực của cá 
nhân với tư cách là đại diện của nhóm. 

 

CÂU HỎI VỀ SỰ THAM GIA CỘNG ĐỒNG 
Liệu các thành viên cộng đồng sẽ có thể đặt câu hỏi hoặc đưa ra khuyến nghị tại các cuộc họp bàn tròn không? 
Các thành viên nói chung của công chúng tham dự các cuộc họp Hội nghị Bàn tròn với tư cách là thành viên dự khán sẽ có 
cơ hội đã được xác định để đặt câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét cho Hội nghị Bàn tròn. Ngoài ra, việc họ có thể đưa ra các ý 
tưởng hoặc chủ đề cho người lãnh đạo hoặc thành viên của hội nghị có thể phản ánh tốt nhất lợi ích của họ. Chính các 
thành viên Hội nghị Bàn tròn sẽ đưa ra các khuyến nghị cho EPA về việc thiết kế và xúc tiến công cuộc dọn dẹp. 
 
Các cuộc họp kín sẽ mở cửa cho công chúng và cho các lợi ích không phải họp kín? 
Các cuộc họp Hội nghị Bàn tròn sẽ được mở cho công chúng. Các bên quan tâm có thể đăng ký để nhận email cập nhật có 
liên quan đến Hội nghị Bàn tròn (chương trình nghị sự, tóm tắt cuộc họp, v.v.). 
 
Có giới hạn về số lượng thành viên cộng đồng có thể tham dự hay sẽ mở ra cho bất cứ ai trong cộng đồng không? 
Các cuộc họp Hội nghị Bàn tròn sẽ được mở ra cho quan sát và vào các thời điểm được xác định, cho các câu hỏi và góp ý. 
Có bao nhiêu thành viên cộng đồng có thể tham dự nếu kích thước phòng có giới hạn.  
 

CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG CUỘC HỌP HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 
Các cuộc họp Hội nghị Bàn tròn cũng sẽ nói về các rủi ro sức khỏe trong LDW, thí dụ các PCB hay không? 
Rất ít. Việc dọn dẹp nhằm giảm thiểu các rủi ro cho sức khỏe từ việc tiêu thụ hải sản. Trong giai đoạn thiết kế, mục đích 
chính của việc lấy mẫu là để xác định xem hành động dọn dẹp nào cần được thực hiện ở khu vực nào. Chúng tôi không dự 
kiến sẽ thay đổi cuộc đánh giá rủi ro về sức khỏe con người mà EPA đã sử dụng trong việc phát triển kế hoạch dọn dẹp.  
 
Hội nghị bàn tròn có thể thảo luận về cách ngăn ngừa các mối nguy đến sự an toàn về thể chất trong thời gian có hành 
động dọn dẹp, bao gồm cả ngư phủ. Việc giao tiếp với các cộng đồng đánh cá về hải sản Duwamish là công việc Kiểm soát 
Thể chế (IC-Institutional Control) mà Các Biện Hộ Viên về Y tế Cộng đồng đang làm.  
 
Các chủ đề liên quan đến Thung lũng Duwamish nằm ngoài phạm vi dọn dẹp Superfund sẽ được giải quyết tại các cuộc 
họp Hội nghị Bàn tròn như thế nào? 
Hội nghị Bàn tròn sẽ giải quyết các chủ đề thuộc phạm vi dọn dẹp Superfund của LDW, khi EPA thiết kế và thực hiện kế 
hoạch dọn dẹp được đúc kết vào năm 2014. Người điều phối sẽ tái chuyển hướng Hội nghị Bàn tròn nếu các chủ đề nằm 
ngoài phạm vi dọn dẹp Superfund phát sinh. EPA hy vọng rằng Hội nghị Bàn tròn sẽ thúc đẩy mối quan hệ làm việc tốt 
giữa các thành viên Hội nghị Bàn tròn, giúp các thành viên dễ dàng xử lý các vấn đề và dự án không liên quan đến việc dọn 
dẹp Superfund nhưng dù sao cũng quan trọng đối với cộng đồng trong và xung quanh vùng Thung lũng Duwamish. 

 


