
Washington’s Water Quality Standards 

Những chủ đề trong chứng cứ 

• Đến sớm. Bạn sẽ cần phải đăng ký để có cơ hội bình luận. Nếu bạn không đến sớm, có thể phải chờ rất 
lâu.

• Chuẩn bị. Thời gian giới hạn là ba phút, vì vậy bạn nên chuẩn bị và thực hành hai hoặc ba điểm chính. 
Xem lại thông tin cơ bản về vấn đề này để thông hiểu các sự kiện.

• Xác định danh tính. Bắt đầu nói tên của bạn để lập hồ sơ.
• Nêu rõ vai trò của bạn và yêu cầu hành động. Đưa ra một mô tả rõ ràng và súc tích về vai trò “ bạn 

trong vấn đề này, và những gì EPA nên làm. Điều này có thể bao gồm việc nói những điều như: “Tôi bị 
báo động do làm quy tắc này”; “tôi chống đối hành động này”;”không được thay đổi tiêu chuẩn chất 
lượng nước”;và/ hoặc “xin đừng hủy bỏ tiêu chuẩn chất lượng nước năm 2016 của EPA cho 
Washington.”

• Nói lên kinh nghiệm của chính bạn. Nói lên chính sách trong vấn đề tác động thể nào, hoặc có thể tác 
động, bạn. Bạn có thích ăn cá từ Puget Sound? Nếu vậy, bạn đang hoặc có thể bị tổn hại bởi hành động 
này. Bạn cũng có thể nói với EPA tại sao bạn quan tâm đến nước sạch.

• Hãy tôn trọng và lịch sự. Thực hiện theo quy tắc vàng. Hãy coi buổi điều trần là một môi trường 
chuyên nghiệp.

• Giữ đúng giới hạn thời gian. Giữ thời gian thẩm định của bạn phù hợp trong vòng 3 phút, nếu không, 
nhận xét của bạn sẽ bị cắt và không đầy đủ. Nếu hết thời gian, có thể rời bỏ vị trí và thẩm định yêu cầu 
của bạn, hoặc tốt nhất cuối cùng là rời đi với khán giả.

• Cảm ơn người ra quyết định. Chấm dứt bài thuyết trình của bạn với một lời cảm ơn đến nhân viên điều 
trần.

Những mục đàm thoại được đề xuất cho ngày 25 tháng 9 năm 2019 

• EPA không nên phục vụ cho các nhà gây ô nhiễm. EPA đã đồng ý với một đơn kiến nghị của các nhà 
gây ô nhiễm công nghiệp muốn làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống lại các chất ô nhiễm độc hại và 
các chất gây ung thư đã biết, nhưng trách nhiệm cốt lõi của EPA còn là bảo vệ môi trường và sức khỏe 
con người khỏi ô nhiễm.

• Bang Washington và Bộ lạc không được thông báo và có cơ hội cân nhắc. Bang Washington, Bộ 
Sinh thái, Bộ lạc và nhiều hơn nữa, đã phản đối mạnh mẽ việc đưa ra quy tắc này. Bộ lạc cũng không 
được hỏi ý kiến trước khi EPA hành động.

• Điều này có hại cho sức khỏe của chúng ta. Các hóa chất độc hại như PCB, Dioxin, DDT và nhiều hơn 
nữa, gây hại cho sức khỏe con người và có thể gây ung thư. Đề xuất của EPA sẽ cho phép phát sinh thêm 
bệnh ung thư ở Washington và nhiều hóa chất độc hại hơn trong nước và cá của chúng ta.

• Đây là một vấn đề công bằng môi trường. Các bộ lạc và cộng đồng ngư dân sống dựa vào đánh bắt cá 
tại địa phương để sinh sống đã tiếp xúc với nhiều chất độc hơn và sẽ chịu tác hại lớn hơn do kết quả của 
quy trình này. Điều này hoàn toàn sai.

• Điều này có hại cho nền kinh tế. Các hệ thống tự nhiên của Puget Sound đóng góp hàng chục tỷ đô la 
mỗi năm cho các cơ hội giải trí và ngoài trời, bao gồm đánh cá và bắt sò hến.

• Chúng tôi không muốn hoặc cần thêm ô nhiễm độc hại trong vùng nước của chúng tôi! Thật trái với 
lẽ thường đi ngược lại thay vì tiến tới khi nói đến ô nhiễm. Chúng ta cần bảo vệ nhiều hơn chứ không 
phải ít hơn!

• EPA đang làm mờ nhạt khoa học. Các tiêu chuẩn ban đầu được dựa trên khoa học mạnh mẽ và được 
rút ra từ nhiều năm nhận xét và đưa vào công khai. Những thay đổi được đề xuất là tế nhị, nhưng nguy 
hiểm.




