
 

 

 

 

Hội đồng Cố vấn Công lý 
Môi trường Quốc gia 

Tổ chức Bảo vệ Môi trường (EPA) đã chọn thành phố 
Atlanta là nơi tiếp nhậnChương trình Thí điểm Hoạch 

định trên Toàn vùng Brownfields, tập trung vào một 
vùng dự án rộng 3,282 mẫu Anh ở tây nam Atlanta.

Kiến nghị của Hội đồng 
NEJAC Brownfields 

Vào năm 1995, tổ chức EPA và Hội đồng 
NEJAC đồng tài trợ một loạt các cuộc đối 
thoại trên cả nước, đem lại cơ hội cho các 
nhà vận động công lý môi trường và cư dân 
của các cộng đồng chịu tác động nhằm đem 
lại thông tin về việc phục hồi lại các bất động 
sản bị bỏ hoang gọi là “Brownfields.” 

Hội đồng NEJAC đã xây dựng một chương 
trình tham vấn rộng rãi và kiến nghị để tổ 
chức EPA xem xét. Chủ đề thống nhất của các 
kiến nghị này là tầm quan trọng trong việc 
tìm ra và để các cộng đồng tham gia vào vào 
việc ban hành quyết định và hoạch định. Sau 
khi xem xét các kiến nghị này, tổ chức EPA đã 
thực hiện nhiều hoạt động để cải thiện dự án 
Brownfields của mình. 

Ví dụ, tổ chức EPA chấp thuận xây dựng 
chương trình Tài trợ Đào tạo Việc làm 
Brownfields cho các cư dân sống gần các 
nơi Brownfield. Tổ chức EPA khởi động dự án 
thí điểm Brownfield với Bộ Y Tế và Dịch Vụ 
Nhân Sinh Hoa Kỳ để tập trung vào việc đánh 
giá các nguy cơ sức khỏe liên quan đến việc 
phục hồi các địa điểm Brownfield. Các kiến 
nghị của NEJAC cũng dẫn đến việc tổ chức 
Hội nghị Brownfield Quốc gia của EPA và Các 
Cộng đồng Kiểu mẫu Brownfields. 

Địa điểm Tái phát triển 
Brownfield, ở Portland, 
HOẶC

Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường 
Ban Công lý Môi trường Của 

Hội đồng Cố vấn Công lý về Môi trường 
Quốc gia 

Vào năm 1993, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Quốc gia EPA đã thành lập Hội đồng Cố vấn 
Công lý Môi trường Quốc gia (NEJAC) nhằm đưa ra tham vấn và những kiến nghị  độc 
lập, thống nhất từ tất cả các tổ chức tham gia hoạt động cho công lý của môi trường. Là 
một ban cố vấn cấp liên ban, tổ chức NEJAC có nhiệp vụ tham vấn và  kiến nghị với Quản 
trị viên về việc đưa các vấn đề cần xem xét về công lý môi trường vào các chương trình, 
chính sách và hoạt động thường nhật của Tổ chức. 

Hội đồng NEJAC gồm có các đại diện của các nhóm dựa vào cộng đồng, doanh nghiệp 
và công nghiệp, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, các chính phủ tiểu ban và địa phương, 
các chính phủ bộ tộc và tổ chức bản địa, và các nhóm phi chính phủ và môi trường. Hội 
đồng họp với công chúng khoảng hai lần một năm và đưa ra một diễn đàn để thảo luận 
việc đưa công lý môi trường vào các việc được ưu tiên thực hiện và các sáng kiến của tổ 
chức EPA. 

Các vấn đề về công lý môi trường thường thì phức tạp và gồm có nhiều quan điểm rất 
khác nhau. Hội đồng NEJAC đem lại một môi trường để tất cả các bên được bày tỏ quan 
điểm của mình nhằm đưa ra được sự  tham vấn và kiến nghị độc lập, rõ ràng và kịp thời 
cho tổ chức EPA về các vấn đề chính sách công chúng lớn. 

Đem tiếng nói của Tất cả các Tổ chức 
Liên quan vào Quyết định của Tổ chức 
Lisa P. Jackson, Giám đôc Tổ chức EPA  phát biểu dàn trải về môi trường và hoạt động 
cho công lý môi trường đây là một trong những việc làm ưu tiên  của tổ chức EPA. 
Văn phòng Công lý Môi trường(OEJ) ủng hộ chiến lược công lý môi trường của tổ chức, 
Chương trình EJ 2014, thông qua việc tổ chức và điều phối hoạt động của NEJAC. 

Bằng cách gặp gỡ với công chúng và tiếp thu ý kiến tham vấn của các thành viên đại diện 
cho nhiều quan điểm khác nhau, Hội đồng NEJAC đề nghị Tổ chức EPA đưa  tiếng nói 
của cộng đồng và giúp cho chính phủ đưa được nhiều hơn công lý môi trường vào các 
chương trình, chính sách và hoạt động. 

Ngày 30 tháng 9, 2013 sẽ đánh dấu Kỷ niệm lần 
thứ 20 ngày thành lập Hội đồng Cố vấn Công lý 
Môi trường Quốc gia 

Quý vị có 
biết? 

Tiếp ở mặt sau 

http://www.epa.gov/environmentaljustice/plan-ej/index.html
http://www.epa.gov/environmentaljustice/resources/publications/nejac/public-dialogue-brownfields-1296.pdf


 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

Dữ kiện 
NEJAC 

Kiến nghị của Hội đồng NEJAC 

Hội đồng NEJAC đã xây dựng việc tham vấn và đưa ra các kiến nghị cho tổ chức để có các 
chiến lược sáng tạo và phối hợp nhằm giải quyết tốt hơn các nhu cầu sức khỏe con người 
và bảo vệ môi trường của những cộng đồng thiệt thoài và ít được quan tâm. Dưới đây là nội 
dung của một số kiến nghị lớn: 

Cấp phép: Ở cuộc họp Hội đồng NEJAC tháng Bảy năm 2010, Tổ chức EPA yêu cầu hội 
đồng tham vấn về cách thức nâng cao công lý môi trường thông qua các chương trình 
cấp phép. Theo các kiến nghị ban đầu của Hội đồng vào năm 2000 về triển khai các vấn 
đề quan ngại công lý môi trường vào tiến trình cấp phép, hội đồng tham vấn cho tổ chức 
EPA về các loại giấy phép mà tổ chức này cần thực hiện. Hội đồng cũng xác định các loại 
giấy phép ban hành theo luật môi trường liên ban thích hợp nhất cho việc giải quyết vấn 
đề tác động chồng chất. 

Báo cáo cũng khuyến 
khích Tổ chức EPA xây 
dựng các chương trình 
tham gia của cộng đồng.

Giám sát về Chất độc hại trong Không khí của Trường 
học: Vào năm 2009, tổ chức EPA phát động chương trình 
khảo sát mức độ ô nhiễm không khí và giảm nhẹ nguy 
cơ phơi nhiễm cao của các trường học. Để bảo đảm là 
các tài liệu thông tin của tổ chức EPA về nổ lực này có 
thể tiếp cận được các cộng đồng công lý môi trường, Hội 
đồng NEJAC tham vấn cho tổ chức về cách thức mà tổ 
chức có thể nâng cao các chiến lược một cách hiệu quả 
nhất nhằm cải thiện các phương pháp tiếp cận lâu dài 
của trường học và cộng đồng đối với việc giám sát trường 
học và các sáng kiến trong tương lai. 

Vận chuyển Hàng hóa và Chất lượng Không khí: Vào năm 2009, tổ chức EPA yêu cầu Hội 
đồng NEJAC xác định các vấn đề môi trường và/hay sức khỏe cộng đồng đáng quan ngại 
nhất liên quan đến ô nhiễm không khí do hoạt động vận chuyển hàng hóa. Báo cáo NEJAC 
chỉ rõ cách thức Tổ chức có thể triển khai các chiến lược một cách hiệu quả nhất để xác 
định, giảm nhẹ, và ngăn chặn gánh nặng tác động ô nhiễm môi trường không cân đối từ 
việc vận chuyển hàng hóa qua các hải cảng và xa lộ. Các kiến nghị cung cấp thông tin cho 
tiến trình hoạch định của EPA và tác động đến Chương trình Chất lượng Không khí của Hải 
Cảng 2010-12. 

Tham vấn với Chính phủ Bộ tộc và Cộng đồng Bản 

địa: Trong báo cáo 2000, Hội đồng NEJAC nêu lên các 

quan ngại về việc thiếu tham vấn và hợp tác giữa các 

cơ quan liên bang và chính phủ bộ tộc Bản địa Hoa 

kỳ và vạch ra các phương pháp tham vấn hiệu quả. 

Vào năm 2004, Hội đồng NEJAC ban hành báo cáo bổ 

sung để hướng dẫn tổ chức EPA về việc phối hợp với 

các bộ tộc được công nhận liên bang nhằm đem lại 

việc tham gia có ý nghĩa và đối xử công bằng vào các 

chương trình luật lệ môi trường.  


Cuộc họp của Hội 
đồng Hành động
Bộ Tộc Quốc gia 2011

Hãy truy cập http://www.epa.gov/environmentaljustice/nejac/recommendations.html 
để xem toàn bộ danh mục kiến nghị, và http://www.epa.gov/environmentaljustice/nejac/ 
current-charges.html để xem các hoạt động hiện tại của Hội đồng NEJAC. 

Làm thế nào để Tham gia 

Hội đồng NEJAC buộc phải tổ chức các cuộc 
họp công khai, ở cuộc họp này mọi người 
trong công chúng có thể bày tỏ nhận xét, 
thắc mắc, và đề xuất để hội đồng xem xét 
trong quá trình tham vấn cho tổ chức EPA. 
Mỗi cuộc họp có ít nhất là hai tiếng để công 
chúng nêu nhận xét. 

Nhận xét của công chúng cũng có thể được 
đưa ra thông qua các cuộc họp qua điện 
thoại. Tất cả các nhận xét được ghi âm và 
giữ lại làm hồ sơ công cọng của từng cuộc 
họp. Để biết các ngày họp sắp đến hay để 
lấy biên bản của cuộc họp, hãy truy cập 
http://www.epa.gov/ 
environmentaljustice/nejac/meetings. 
html 

Làm thế nào để Trở thành 
Thành viên 
Hội đồng NEJAC gồm có khoản 26 thành 
viên. Quyền thành viên quay vòng luân 
phiên cho phép sự tham gia rộng rãi nhất 
có thể của một số lượng lớn nhất các đơn vị 
tham gia.  Các tổ chức hay thành viên của 
công chúng có thể giới thiệu những người 
đủ năng lực để được xem xét  để bổ nhiệm 
trong Hội động NEJAC hay một trong các 
nhóm nhỏ của hội đồng.  Các cá nhân cũng 
có thể tự giới thiệu. Thông tin giới thiệu 
phải gồm có: 

Chi tiết liên lạc 

Bản tuyên bố về những điều quan tâm 

Sơ lược về bản thân 

Lý lịch nghề nghiệp (Resume) cập nhật 

(Các) thư giới thiệu 

Có thể tìm thấy Danh sách các thành viên 
hiện hành và tiểu sử của họ, cũng như biểu 
mẫu giới thiệu ở http://www.epa.gov/ 
environmentaljustice/nejac/ 

Để biết thêm thông tin 
Để biết thêm về NEJAC, hãy gọi 202-564-2515, 
hay truy cập http://www.epa.gov/environmentaljustice/nejac/ 
index.html 

EPA 300F12003 
Tháng bảy 2012 

Liên kết với Tổ chức EPA 
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