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1. GIỚI THIỆU 

Căn cứ theo Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia năm 1969 và Đạo Luật Không Khí Sạch 
(CAA), Cục Hàng Hải (MARAD) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ và Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển 
Hoa Kỳ (USCG) đã soạn thảo bản dự thảo Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung này để đảm bảo rằng Dự Án 
Cảng Nước Sâu của Cảng Dầu Sea Port (SPOT) (Dự Án hoặc Dự Án SPOT) tuân thủ Kế Hoạch Triển 
Khai của Tiểu Bang (SIP) của Texas. Việc xem xét và xác định này bắt nguồn từ lượng khí thải từ các 
hoạt động xây dựng do SPOT Terminals, LLC (Đơn Vị Nộp Đơn) đề xuất. Lượng khí thải này có thể 
vượt quá ngưỡng tối thiểu theo quy định Sự Tuân Thủ Chung hiện hành là 50 tấn oxit nitơ (NOx) hoặc các 
hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) mỗi năm. Ngưỡng được đặt ra theo “Sự Xác Định Đạt Chuẩn vào 
Ngày Đạt Chuẩn, Thời Gian Gia Hạn Ngày Đạt Chuẩn và Tái Phân Loại Một Số Khu Vực Được Phân 
Loại là Mức Trung Bình đối với Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Ngoài Trời Toàn Quốc về Ozone 
năm 2008” (Số 84 Sổ Đăng Ký Liên Bang 44238, ngày 23 tháng 8 năm 2019) trong khu vực Houston-
Galveston-Brazoria (HGB). Khu vực HGB bao gồm các hạt Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, 
Harris, Liberty, Montgomery và Waller và kéo dài 9 hải lý ngoài khơi trên vùng biển của bang. Hạn chót 
cho việc đạt chuẩn đối với khu vực không đạt chuẩn HGB là ngày 20 tháng 7 năm 2021. Căn cứ theo 
Quyển 40 Bộ Luật Quy Định Liên Bang (CFR) Phần 93.155 và 156, bản dự thảo Xác Định về Sự Tuân 
Thủ Chung này đang được đưa ra lấy ý kiến công khai. Bất kỳ người nào muốn đưa ra ý kiến về tài liệu 
này có thể liên hệ với MARAD hoặc USCG (efrain.lopez@dot.gov hoặc melissa.e.perera@uscg.mil, 
matthew.d.layman@uscg.mil). Nhằm đảm bảo các ý kiến được ghi lại và cân nhắc một cách hợp lý trước 
khi ban hành bản Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung cuối cùng, MARAD và USCG cần nhận được ý kiến 
của quý vị trong giai đoạn lấy ý kiến công khai 30 ngày. 

Dự Án SPOT sẽ bao gồm hoạt động xây dựng các công trình mới trên bờ và lắp đặt đường ống tại các hạt 
Harris và Brazoria ở Texas cũng như xây dựng các hạng mục ngoài khơi liên quan đến cảng nước sâu 
(DWP). Để biết thêm thông tin về các tác động môi trường của Dự Án, bao gồm cả các tác động đến chất 
lượng không khí, vui lòng xem Bản Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường được ban hành vào ngày 31 
tháng 1 năm 2020.1 MARAD phải phê duyệt (hoặc phê duyệt có điều kiện) giấy phép thì Dự Án mới 
được tiến hành xây dựng và vận hành. 

2. CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DỰ ÁN SPOT 

Dự án sẽ bao gồm cả các hạng mục trên bờ và ngoài khơi. Các hạng mục trên bờ của Dự Án sẽ bao gồm: 

• Hoạt động sửa đổi Cảng Enterprise Crude Houston (ECHO) hiện tại, nằm ở phía đông nam của 
Houston, Texas, ngay phía đông của Pearland, Texas, bao gồm bốn máy bơm dầu thô chính chạy 
bằng động cơ điện, bốn máy bơm dầu thô tăng áp chạy bằng động cơ điện và một hệ thống đo lưu 
lượng để hỗ trợ dẫn dầu thô đến Cảng Oyster Creek được đề xuất; 

• Một đường ống dài 50,1 dặm, đường kính 36 inch từ Cảng ECHO hiện tại đến Cảng Oyster Creek 
được đề xuất (sau đây gọi là Đường Ống từ ECHO đến Oyster Creek); 

                                                      
1 Quý vị có thể xem Bản Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường tại www.regulation.gov bằng số theo dõi MARAD-2019-
0011. 

mailto:(efrain.lopez@dot.gov
mailto:melissa.e.perera@uscg.mil
mailto:melissa.e.perera@uscg.mil
mailto:matthew.d.layman@uscg.mil
http://www.regulations.gov/
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• Một hệ thống kết nối đường ống từ đường ống Rancho II đường kính 36 inch hiện tại đến Đường 
Ống từ ECHO đến Oyster Creek, tại công trình Rancho II Junction hiện tại; 

• Một Cảng Oyster Creek mới, bao gồm sáu máy bơm dầu thô chính chạy bằng động cơ điện có khả 
năng đẩy dầu thô vào các đường ống ngoài khơi với tốc độ lên tới 85.000 thùng (bbl) mỗi giờ; bốn 
máy bơm dầu thô tăng áp chạy bằng động cơ điện; bảy bể chứa trên mặt đất (mỗi bể có sức chứa 
685.000 bbl [sức chứa làm việc 600.000 bbl]) với tổng công suất chứa trên bờ là khoảng 4,8 triệu 
bbl (sức chứa làm việc 4,2 triệu bbl) dầu thô; thiết bị đo; hai thiết bị đốt hơi cố định và một thiết bị 
đốt hơi di động; và hệ thống phòng cháy chữa cháy; 

• Hai đường ống dẫn dầu thô dài 12,2 dặm, đường kính 36 inch nối liền nhau từ Cảng Oyster Creek 
tới điểm giao trên bờ biển nơi các đường ống trên bờ nối với các đường ống ngoài khơi cung cấp 
cho DWP của SPOT (sau đây gọi là Đường Ống từ Oyster Creek đến Bờ Biển); và 

• Các công trình phụ trợ cho các đường ống trên bờ, bao gồm mười van chính, trong đó sáu van dọc 
theo Đường Ống từ ECHO đến Oyster Creek và bốn van dọc theo Đường Ống từ Oyster Creek đến 
Bờ Biển, thiết bị phóng thoi đường ống cho Đường Ống từ ECHO đến Oyster Creek, thiết bị phóng 
và nhận thoi đường ống cho Đường Ống từ Oyster Creek đến Bờ Biển. 

Các hạng mục ngoài khơi của Dự Án sẽ bao gồm: 

• Hai đường ống dẫn dầu thô ngoài khơi dài 46,9 dặm, đường kính 36 inch nối liền nhau, song hướng 
để vận chuyển dầu thô; 

• Một giàn khoan cố định ngoài khơi có tám cọc, bốn sàn và ba thiết bị đốt hơi; 

• Hai phao neo đơn điểm để neo đồng thời hai tàu chở dầu thô rất lớn hoặc tàu chở dầu thô khác có 
trọng tải toàn phần từ 120.000 đến 320.000 tấn để tải hàng lên đến 365 ngày mỗi năm, bao gồm cả 
vòi thu hồi dầu thô và hơi nổi (SPOT 2019a, Đơn Đăng Ký, Tập IIa, Mục 1; EIA 2014; Maritime 
Connector 2019); 

• Bốn đầu nối cuối đường ống (PLEM)—hai đầu mỗi phao neo đơn điểm—để cung cấp sự kết nối 
với các đường ống; 

• Bốn đường ống dài 0,66 hải lý, đường kính 30 inch (hai đường ống mỗi PLEM) để dẫn dầu thô từ 
giàn khoan đến PLEM; 

• Bốn đường ống thu hồi hơi dài 0,66 hải lý, đường kính 16 inch (hai đường ống mỗi PLEM) để kết 
nối tàu chở dầu thô rất lớn hoặc tàu chở dầu thô khác với ba thiết bị đốt hơi trên giàn khoan; 

• Ba chỗ neo tàu dịch vụ, nằm ở góc tây nam của lô đất cho thuê 463 thuộc Khu Vực Galveston và; 

• Một khu vực neo đậu tại lô đất cho thuê A-59 thuộc Khu Vực Galveston, không bao gồm bất kỳ cơ 
sở hạ tầng nào. 

Phân tích Sự Tuân Thủ Chung được trình bày chi tiết trong tài liệu này nêu sơ lược việc liệu các phần của 
Dự Án có thể áp dụng Sự Tuân Thủ Chung hay không. Nếu Sự Tuân Thủ Chung có thể áp dụng, phân 
tích xác định xem việc xây dựng và vận hành có tuân thủ SIP hiện hành của tiểu bang hay không. 
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3. TỔNG QUAN QUY ĐỊNH VỀ SỰ TUÂN THỦ CHUNG 

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (USEPA) đã ban hành Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung vào ngày 
30 tháng 11 năm 1993 để thực hiện điều khoản tuân thủ của Quyển I, mục 176(c)(1) của CAA. Mục 
176(c)(1) nêu rõ rằng “bất kỳ phòng ban, cơ quan hoặc cơ quan tham mưu nào của chính phủ liên bang sẽ 
không tham gia, hỗ trợ theo bất kỳ cách nào hoặc hỗ trợ tài chính, cấp phép hoặc cho phép, hoặc phê 
duyệt, bất kỳ hoạt động nào không tuân thủ kế hoạch triển khai CAA đã được phê duyệt”. Quy Định về 
Sự Tuân Thủ Chung được soạn thành luật lệ trong 40 CFR Phần 93, Phần phụ B. 

Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung áp dụng cho tất cả các hành động của Liên Bang xảy ra trong các khu 
vực được liệt kê cụ thể là khu vực không đạt chuẩn hoặc bảo trì trong 40 CFR Phần 81, Phần phụ C, 
ngoại trừ các hành động của Liên Bang liên quan đến các kế hoạch, chương trình và dự án giao thông 
được phát triển, tài trợ hoặc phê duyệt theo Quyển 23 USC hoặc Đạo Luật Giao Thông Liên Bang 
(49 U.S.C. § 1601 tiếp theo). 

3.1. Yêucầu về Sự Tuân Thủ Chung 

Sự tuân thủ theo Quyển I, mục 176 (c) (1) của CAA có nghĩa là tuân thủ mục đích của SIP là loại bỏ hoặc 
giảm mức độ nghiêm trọng và số lượng trường hợp vi phạm Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Ngoài 
Trời Toàn Quốc (NAAQS) và nhanh chóng đạt được các tiêu chuẩn này. Hành động hoặc hoạt động được 
đề xuất không được: 

• Gây ra hoặc góp phần gây ra các trường hợp vi phạm mới đối với bất kỳ NAAQS nào trong bất kỳ 
khu vực nào; 

• Tăng tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của bất kỳ trường hợp vi phạm NAAQS nào hiện có trong 
khu vực; hoặc 

• Trì hoãn việc kịp thời đạt được bất kỳ NAAQS nào, giảm lượng phát thải tạm thời hoặc các mốc 
quan trọng khác trong khu vực. 

Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung áp dụng cho lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí (trực tiếp và 
gián tiếp) liên quan đến các hành động của Liên Bang theo định nghĩa trong 40 CFR § 93.152 và đảm bảo 
rằng lượng phát thải không góp phần làm suy giảm chất lượng không khí hoặc ngăn cản việc đạt được các 
mục tiêu chất lượng không khí của tiểu bang và Liên Bang. Sự Tuân Thủ Chung, nếu áp dụng cho hành 
động, đề cập đến quá trình đánh giá hành động để xác định và chứng minh rằng hành động đáp ứng các 
yêu cầu của SIP đã được phê duyệt. Mục đích của Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung là khuyến khích các 
cơ quan Liên Bang tham khảo ý kiến của các địa hạt quản lý chất lượng không khí của tiểu bang và địa 
phương để các cơ quan quản lý này nhận thức được các tác động dự kiến từ hành động của Liên Bang và 
đảm bảo hành động đáp ứng SIP đã được phê duyệt. 



Dự Án Cảng Nước Sâu của Cảng Dầu Sea Port Phụ Lục V 
Dự thảo bổ sung của tuyên bố tác động môi trường Bản Dự Thảo Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung 

 

4 

3.2. Quytrình về Sự Tuân Thủ Chung 

Quy trình về Sự Tuân Thủ Chung cho hành động được đề xuất bao gồm hai bước riêng biệt: phân tích khả 
năng áp dụng và xác định sự tuân thủ. 

1. Phân tích khả năng áp dụng là đánh giá liệu hành động được đề xuất có tuân theo Quy Định về Sự 
Tuân Thủ Chung hay không. Nếu Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung có thể áp dụng cho hành động 
được đề xuất thì có thể cần phải thực hiện Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung. 

2. Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung là đánh giá về mức độ phù hợp của hành động được đề xuất với 
SIP hiện hành. 

Phân tích khả năng áp dụng là yêu cầu bắt buộc đối với bất kỳ hành động nào của Liên Bang trong khu 
vực không đạt chuẩn hoặc bảo trì và trong đó lượng phát thải liên quan có khả năng vượt quá ngưỡng khả 
năng áp dụng được quy định trong 40 CFR § 93.153(b)(1) và (2). Nếu lượng phát thải vượt quá các 
ngưỡng này thì cần phải thực hiện Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung. 

Quy trình về Sự Tuân Thủ Chung không bao gồm việc xem xét các nguồn mới hoặc các hoạt động sửa 
đổi nguồn hiện tại tuân theo chương trình cho phép Đánh Giá Nguồn Mới của tiểu bang hoặc Liên Bang. 
Theo Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung, các nguồn này được coi là tuân thủ SIP sau khi hoàn thành quy 
trình cho phép về không khí hiện hành với cơ quan tài phán. 

Nếu cần phải thực hiện Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung cho hành động được đề xuất thì việc đánh giá 
phải được thực hiện để xác định xem hành động đó có tuân thủ SIP hay không. MARAD và USCG là các 
cơ quan đồng lãnh đạo của Liên Bang chịu trách nhiệm xử lý đơn xin cấp phép DWP do Đơn Vị Nộp Đơn 
cho Dự Án SPOT gửi đến. Hành động của Liên Bang do MARAD tiến hành sẽ bao gồm phê duyệt, từ 
chối hoặc phê duyệt có điều kiện giấy phép cho DWP của SPOT. Với tư cách là cơ quan cấp phép, 
MARAD cũng chịu trách nhiệm thực hiện Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung. Theo yêu cầu của Sự Tuân 
Thủ Chung, quy trình phân tích khả năng áp dụng đã được thực hiện cho Dự Án để xác định xem tổng 
lượng phát thải trực tiếp và gián tiếp về các chất ô nhiễm có tiêu chí trong các khu vực không đạt chuẩn 
hoặc bảo trì có vượt quá mức được quy định trong 40 CFR § 93.153(b)(1) và (2) hay không. 

Kết quả được trình bày trong Phần 4.0, Khả Năng Áp Dụng Sự Tuân Thủ Chung, và chứng minh rằng Dự 
Án SPOT có thể vượt quá ngưỡng khả năng áp dụng trong khu vực không đạt chuẩn về Ozone trong 
khoảng thời gian 8 giờ HGB (USEPA 2008). Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung của MARAD được trình 
bày trong Phần 5.0, Phân Tích về Sự Tuân Thủ Chung. 

4. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG SỰ TUÂN THỦ CHUNG 

Quy Định về Sự Tuân Thủ Chung chỉ áp dụng cho các hành động trong khu vực không đạt chuẩn hoặc 
bảo trì và các ngưỡng khả năng áp dụng được áp dụng cho các phần đó của Dự Án trong mỗi khu vực. 
Các ngưỡng khả năng áp dụng Sự Tuân Thủ Chung dựa trên phân loại đạt chuẩn đối với từng chất gây ô 
nhiễm. Bảng 4-1 cung cấp thông tin tóm tắt về các khu vực không đạt chuẩn có thể áp dụng, các chất gây 
ô nhiễm/tiền chất mà theo đó các khu vực này được liệt kê và các ngưỡng khả năng áp dụng cho từng chất 
gây ô nhiễm/tiền chất. 
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Bảng 4-1: Ngưỡng Khả Năng Áp Dụng Sự Tuân Thủ Chung 

Chất Gây Ô 
Nhiễm 

Khu Vực Không Đạt 
Chuẩn/Bảo Trì 

Chất Gây Ô Nhiễm hoặc 
Tiền Chất 

Ngưỡng Khả Năng Áp Dụng 
(tấn/năm) 

Ozone Houston-Galveston-Brazoria, 
Texas 

VOC và NOx 50 

Nguồn: 84 Sổ Đăng Ký Liên Bang 164 (23 tháng 8, 2019) 
NOx = oxit nitơ; VOC = hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

Không gian xây dựng trên bờ của Dự Án SPOT sẽ nằm trong khu vực không đạt chuẩn về ozone HGB. 
Kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2019, khu vực này đã được phân loại là khu vực không đạt chuẩn nghiêm 
trọng về ozone vì khu vực HGB đã bỏ lỡ ngày đạt chuẩn của khu vực không đạt chuẩn trung bình về 
ozone năm 2008 là ngày 20 tháng 7 năm 2018 (như được nêu trong 80 Sổ Đăng Ký Liên Bang 12264, 
ngày 6 tháng 3 năm 2015). Ngoài ra, khu vực không đạt chuẩn về ozone này kéo dài 9 hải lý ngoài khơi 
trên vùng biển của bang. Do đó, một phần không gian xây dựng đường ống ngoài khơi sẽ nằm trong khu 
vực không đạt chuẩn. Ngoài ra, lượng phát thải hoạt động trên bờ và một phần lượng phát thải hoạt động 
ngoài khơi (các chuyến trực thăng và tàu tiếp liệu đi lại giữa bờ và DWP) cũng sẽ được xem xét theo Quy 
Định về Sự Tuân Thủ Chung. 

Ozone ở tầng mặt đất không được thải trực tiếp vào không khí mà được tạo ra bởi các phản ứng hóa học 
giữa NOX và VOC. Việc hít phải ozone có thể gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe như đau ngực, ho, kích 
ứng cổ họng và viêm đường thở. Ozone cũng có thể làm giảm chức năng phổi và gây hại cho mô phổi. 
Ozone có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm phế quản, khí phế thũng và hen suyễn, dẫn đến nhu cầu 
chăm sóc y tế tăng cường (USEPA 2019). 

NOX và VOC được coi là chất gây ô nhiễm tiền chất và được quản lý để kiểm soát sự hình thành ozone. 
NOX, chất kết hợp giữa oxit nitric và nitơ dioxit, phản ứng với VOC khi có ánh sáng mặt trời. NOX cũng 
có thể phản ứng với nước và amoniac trong khí quyển để tạo thành axit nitric, một thành phần đáng kể 
trong khói mù và mưa axit. VOC là các hợp chất hữu cơ có áp suất hơi cao ở nhiệt độ môi trường. VOC 
tồn tại ở khắp mọi nơi và bao gồm rượu, dung môi, mêtan và amoniac trong số những chất khác. 

Bảng 4-2 trình bày lượng phát thải xây dựng sẽ xảy ra trong khu vực không đạt chuẩn về ozone HGB của 
Dự Án SPOT trong các năm dương lịch từ 2022 đến 2024. Đây là khoảng thời gian việc xây dựng sẽ 
được hoàn thành nếu Dự Án được cấp phép và giữ nguyên tiến độ đề xuất hiện tại. Tiến độ của Dự Án có 
khả năng sẽ dao động khoảng 1 năm. Trong trường hợp đó, lượng phát thải xây dựng của Dự Án SPOT 
được trình bày trong Bảng 4-2 sẽ xảy ra trong khu vực không đạt chuẩn ozone HGB trong các năm dương 
lịch từ 2023 đến 2025. 

Theo ước tính, lượng phát thải xây dựng trực tiếp và gián tiếp trong khu vực không đạt chuẩn ozone HGB 
sẽ vượt quá ngưỡng Sự Tuân Thủ Chung là 50 tấn mỗi năm đối với NOX. Các nguồn phát thải phải tuân 
theo Phân Tích Khả Năng Áp Dụng Sự Tuân Thủ Chung bao gồm lượng phát thải xây dựng Dự Án trên 
bờ và ngoài khơi được đề xuất sẽ xảy ra vào năm 2023. Như đã lưu ý ở phần trước, có khả năng tiến độ 
của Dự Án sẽ thay đổi và trong trường hợp này, lượng phát thải NOX có thể vượt quá 50 tấn mỗi năm vào 
năm 2024 chứ không phải vào năm 2023 (do sự trì hoãn 12 tháng). Lưu ý: Lượng phát thải được trình bày 
trong Bảng 4-2 một phần dựa trên hệ số phát thải của USEPA MOVES (phiên bản 2014b) cho các năm 
dương lịch từ 2022 đến 2024. Hệ số phát thải của USEPA MOVES (phiên bản 2014b) cho các năm 
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dương lịch từ 2023 đến 2025 sẽ thấp hơn các năm dương lịch từ 2022 đến 2024; do đó, lượng phát thải 
xây dựng thực tế sẽ thấp hơn một chút so với lượng phát thải được trình bày trong Bảng 4-2.2  

Bảng 4-3 trình bày lượng phát thải hoạt động hàng năm ước tính, bao gồm các chuyến trực thăng và vận 
tải tàu tiếp liệu, sẽ xảy ra trong khu vực không đạt chuẩn về ozone HGB và phải được xem xét theo Quy 
Định về Sự Tuân Thủ Chung. Những lượng phát thải này sẽ thấp hơn ngưỡng Sự Tuân Thủ Chung. 

Bảng 4-2: Tóm Tắt Lượng Phát Thải Xây Dựng của Dự Án SPOT (từ 2022 đến 2024) 

Khu Vực Không Đạt Chuẩn Lượng Phát Thải (tấn/năm)  

 NOx VOC 

Xây Dựng Trên Bờ - Năm 1 37,5 6,2 

Xây Dựng Ngoài Khơi - Năm 1 0,0 0,0 

Tổng Dự Án Năm 1 (2022 hoặc 2023) 37,5 6,2 

Xây Dựng Trên Bờ - Năm 2 25,9 5,2 

Xây Dựng Ngoài Khơi - Năm 2 75,1 1,3 

Tổng Dự Án Năm 2 (2023 hoặc 2024) 101,0 6,5 

Xây Dựng Trên Bờ - Năm 3 0,0 0,0 

Xây Dựng Ngoài Khơi - Năm 3 0,5 <0,1 

Tổng Dự Án Năm 3 (2024 hoặc 2025) 0,5 <0,1 
Nguồn: SPOT 2020, Phản Hồi Cập Nhật đối với Các Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin #62, #276, #285, #316 và # 331.  
NOx = oxit nitơ; VOC = hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
Lưu ý 1: Tổng lượng phát thải được in nghiêng và đậm cho biết mức vượt quá ngưỡng tối thiểu. 
Lưu ý 2: Những lượng phát thải này được tính toán bằng cách sử dụng phần mềm lập mô hình MOVES 2014b của USEPA 
(USEPA 2014) và Hướng Dẫn Kiểm Kê Lượng Phát Thải Tại Cảng của USEPA: Phương Pháp Ước Tính Lượng Phát Thải Từ 
Nguồn Di Động của Việc Vận Chuyển Hàng Hóa Liên Quan Đến Cảng (USEPA 2020).3  
Lưu ý 3: Do Dự Án có khả năng trì hoãn 12 tháng, cần phải chứng minh sự tuân thủ đối với lượng phát thải của Dự Án Năm 2 
vào năm 2023 và 2024. 

Bảng 4-3: Tóm Tắt Lượng Phát Thải Hoạt Động của Dự Án SPOT 

Khu Vực Không Đạt Chuẩn Lượng Phát Thải (tấn/năm)  

 NOx VOC 

Lượng Phát Thải Hàng Năm 1,2 0,1 
Nguồn: SPOT 2019b, Phản Hồi Đối Với Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin #276.  
NOx = oxit nitơ; VOC = hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

                                                      
2 Nhìn chung, các hệ số phát thải của USEPA MOVES (phiên bản 2014b) giảm trong các năm mô hình sau này do tình trạng luân 
chuyển đội xe giả định, hiệu suất nhiên liệu cao hơn và khả năng kiểm soát phát thải cao hơn trong các thiết bị và mẫu xe mới. 
Phiên bản mới hơn của USEPA MOVES (MOVES3) được phát hành vào tháng 1 năm 2021; tuy nhiên, các dự án đã bắt đầu nộp 
đơn đăng ký trong thời gian ân hạn kết thúc vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 có thể sử dụng MOVES (2014b) hoặc MOVES3. 
3 Thông tin chi tiết về phương pháp tính toán cho từng nguồn phát thải có sẵn trong Đơn Đăng Ký của SPOT, Tập IIa, Phụ lục N 
(SPOT 2019a) và Phản Hồi Cập Nhật của Đơn Vị Nộp Đơn đối với Các Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin #62, #276, #285, #316 và 
#331 (SPOT 2020), tất cả đều có tạiwww.regulation.gov với số theo dõi MARAD-2019-0011. 

http://www.regulations.gov/
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Dựa trên số liệu ước tính lượng phát thải trong Bảng 4-2, lượng phát thải NOX của khu vực không đạt 
chuẩn về ozone HGB vào năm 2023 hoặc 2024 sẽ vượt quá giá trị ngưỡng khả năng áp dụng Sự Tuân Thủ 
Chung là 50 tấn mỗi năm, với vai trò là một chất gây ô nhiễm tiền chất của ozone, tùy thuộc vào việc tiến 
độ Dự Án hiện tại được giữ nguyên hay trì hoãn 12 tháng. Vì lượng phát thải từ Dự Án trong khu vực 
không đạt chuẩn về ozone HGB sẽ vượt quá ngưỡng khả năng áp dụng đối với NOX, cần phải hoàn thành 
bản Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung để đánh giá sự tuân thủ của lượng phát thải từ Dự Án với các yêu 
cầu đã được phê duyệt và hạn ngạch phát thải trong SIP của Texas cho năm 2018 (TCEQ 2018). Trong 
bản xác định này, những lượng phát thải này được gọi là "lượng phát thải của Dự Án theo Sự Tuân Thủ 
Chung." 

5. PHÂN TÍCH SỰ TUÂN THỦ CHUNG 

Theo 40 CFR Phần 93, Phần phụ B, hành động của Liên Bang bắt buộc phải có thủ tục xác định về sự 
tuân thủ đối với một chất ô nhiễm cụ thể sẽ được xác định là tuân thủ SIP nếu đáp ứng một trong một số 
yêu cầu trong 40 CFR § 93.158. 

Quy Trình Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung dựa trên tiêu chuẩn về ozone trong khoảng thời gian 8 giờ 
và ngày đạt chuẩn tương ứng. Đối với Khu Vực Không Đạt Chuẩn về Ozone HGB, bản sửa đổi SIP được 
phê duyệt gần đây nhất là Yêu Cầu Tái Chỉ Định và Kế Hoạch Bảo Trì Houston-Galveston-Brazoria 
(HGB) 2018 cho Tiêu Chuẩn về Ozone Trong Một Giờ và Tám Giờ năm 1997 (TCEQ 2018). Những nội 
dung sửa đổi này đã được TCEQ thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 và bao gồm yêu cầu rằng khu 
vực HGB được tái chỉ định phải đạt chuẩn đối với NAAQS về ozone trong một giờ và tám giờ năm 1997 
đã bị thu hồi. Nội dung sửa đổi cũng bao gồm kế hoạch bảo trì sẽ giúp đảm bảo khu vực này vẫn đạt được 
các tiêu chuẩn về ozone trong một giờ và trong tám giờ năm 1997 đã bị thu hồi đến hết năm 2032. Sự phê 
duyệt của EPA đối với yêu cầu tái chỉ định và kế hoạch bảo trì cho các tiêu chuẩn về ozone đã bị thu hồi 
được công bố trong Sổ Đăng Ký Liên Bang vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. TCEQ đã thông qua các nội 
dung sửa đổi bổ sung cho SIP vào ngày 4 tháng 3 năm 2020 dựa trên quy trình tái phân loại từ trung bình 
đến nghiêm trọng đối với NAAQS về ozone trong 8 giờ năm 2008 (TCEQ 2020). Bản sửa đổi SIP này đã 
được USEPA phê duyệt và đưa ra lần cuối vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 (86 Sổ Đăng Ký Liên Bang 
24717, ngày 10 tháng 5 năm 2021). 

Toàn bộ lượng phát thải xây dựng của Dự Án SPOT trên ngưỡng khả năng áp dụng Tuân Thủ Chung dự 
kiến sẽ xảy ra trong khu vực không đạt chuẩn ozone HGB. Các tiêu chí xác định sự tuân thủ được quy 
định trong 40 CFR § 93.158. Một hành động sẽ được xác định là tuân thủ về một chất ô nhiễm cụ thể nếu 
đáp ứng các yêu cầu của 40 CFR § 93.158 (c) và bất kỳ yêu cầu nào hiện hành trong 40 CFR § 
93.158(a)(1) đến (5). Mục 40 CFR § 93.158(c) yêu cầu tổng lượng phát thải trực tiếp và gián tiếp từ hành 
động phải tuân thủ tất cả các yêu cầu và mốc liên quan có trong SIP hiện hành. Các Mục 40 CFR § 
93.158(a)(1) đến (5) đưa ra một số lựa chọn cụ thể theo chất gây ô nhiễm và theo tiểu bang để chứng 
minh sự tuân thủ. Đơn Vị Nộp Đơn đã chỉ ra rằng họ sẽ chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu trong SIP 
của Texas, theo 40 CFR § 93.158(c), như được thảo luận trong Mục 5.2, Tuân Thủ Kế Hoạch Triển Khai 
của Tiểu Bang. 
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MARAD đã xem xét thông tin do Đơn Vị Nộp Đơn cung cấp và kết luận rằng Dự Án sẽ tuân thủ các yêu 
cầu trong SIP của Texas. MARAD đã đệ trình Bản Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung lên TCEQ và 
USEPA và TCEQ đã đồng ý với quyết định của MARAD (Tệp đính kèm A). 

5.1. Sự Nhất Quán Vớicác Yêu Cầu Trong Kế Hoạch Triển Khai của 
Tiểu Bang Và Biện Pháp Giảm Nhẹ 

Các biện pháp và quy định kiểm soát lượng phát thải NOX trong SIP của Texas có thể áp dụng cho Dự Án 
được liệt kê trong Bảng 5-1. 

Bảng 5-1: Các Biện Pháp Kiểm Soát trong Kế Hoạch Triển Khai của Tiểu Bang Texas 

Biện Pháp Kiểm Soát Phát Thải Loại Hình Khả Năng Áp Dụng Trực Tiếp Tiềm Năng 
cho Dự Án 

Tiêu Chuẩn về Lượng Phát Thải đối với Động 
Cơ Đánh Lửa Lớn 

Liên Bang Thiết bị xây dựng và tàu biển dưới 175 mã lực 

Chương Trình Xăng Cải Tiến Liên Bang Phương tiện chở hàng và chở người đi lại 

Chương Trình Kiểm tra và Bảo Dưỡng Phương 
Tiện 

Tiểu Bang Phương tiện chở hàng và chở người đi lại 

Kế Hoạch Giảm Phát Thải Tiểu Bang Phương tiện chở hàng và chở người đi lại, 
thiết bị xây dựng 

Động Cơ Diesel Phát Thải Thấp của Texas Tiểu Bang Thiết bị xây dựng và hoạt động trên địa hình 
hiểm hóc, cải tiến nhiên liệu diesel 

Các Biện Pháp Kiểm Soát Vận Chuyển Tiểu Bang Phương tiện chở hàng và chở người đi lại 

Chương Trình Giảm Lượng Phát Thải Di Động 
Tự Nguyện 

Tiểu Bang Phương tiện chở hàng và chở người đi lại 

Nguồn: TCEQ 2019 

Một số biện pháp được xác định trong Bảng 5-1 cũng sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến lượng phát thải từ Dự 
Án được đề xuất thông qua việc triển khai các tiêu chuẩn mới của Liên Bang đối với các nhà sản xuất 
(chẳng hạn như nhiên liệu và động cơ cải tiến) có trong chương trình nhiên liệu cải tiến và tiêu chuẩn phát 
thải Bậc 4 của USEPA. Trong quá trình xây dựng các công trình được đề xuất, SPOT sẽ sử dụng thiết bị 
xây dựng chạy bằng động cơ diesel và tùy thuộc vào loại thiết bị và tuổi thọ, các thiết bị đó sẽ tuân theo 
các chương trình này của Liên Bang. Các nhà sản xuất phải triển khai và tuân thủ các chương trình này. 
Do đó, Dự Án sẽ đáp ứng các yêu cầu của 40 CFR § 93.158(c) về việc tuân thủ tất cả các yêu cầu và mốc 
liên quan có trong SIP của Texas. 

5.2. Tuân Thủ Kế Hoạch Thựchiện của Tiểu Bang 

Lượng phát thải liên quan đến hoạt động xây dựng do Dự Án gây ra trong khu vực không đạt chuẩn về 
ozone HGB không được xác định cụ thể trong SIP; tuy nhiên, SIP xác định mức tăng phát thải trong 
không khí cho các hoạt động cụ thể. Các cuộc trao đổi sơ bộ với nhân viên của Ủy Ban Chất Lượng Môi 
Trường Texas chỉ ra rằng lượng phát thải liên quan đến hoạt động xây dựng do Dự Án gây ra, cùng với 
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tất cả lượng phát thải liên quan đến hoạt động xây dựng khác trong khu vực, sẽ không vượt quá mức tăng 
phát thải trong không khí được phép cho năm 2023 hoặc 2024 nếu tiến độ của Dự Án thay đổi và lượng 
phát thải NOX vượt quá 50 tấn mỗi năm vào năm 2024 chứ không phải vào năm 2023 (do sự chậm trễ 
12 tháng). Cụ thể, lượng phát thải từ hành động tuân theo các yêu cầu về sự tuân thủ chung, kết hợp với 
tất cả các lượng phát thải khác trong khu vực không đạt chuẩn, sẽ không vượt quá mức giảm có thể ghi 
nhận về lượng phát thải không thuộc đường bộ vượt mức có trong bản sửa đổi SIP hiện hành sau khi 
chứng minh được sự tiến triển thêm hợp lý và tạo một biên độ an toàn cho các mục đích tuân thủ về vận 
tải. Bản sửa đổi SIP hiện hành cho hành động này là Bản Sửa Đổi Kế Hoạch Triển Khai của Tiểu Bang về 
Sự Tiến Triển Thêm Hợp Lý cho Khu Vực Không Đạt Chuẩn về Ozone Trong 8 giờ Houston-Galveston-
Brazoria 2008, được thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 và được USEPA phê duyệt vào ngày 13 
tháng 2 năm 2019 (84 Sổ Đăng Ký Liên Bang 3708) 

5.3. Tuân Thủ Liên Tục 

Nếu được cấp phép, MARAD sẽ yêu cầu, như một điều kiện của giấy phép, Đơn Vị Nộp Đơn cung cấp 
báo cáo tiến độ xây dựng và hoạt động liên tục. Báo cáo này sẽ giúp MARAD theo dõi sự tiến triển của 
các hoạt động tuân theo Bản Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung, như được nêu trong 40 CFR § 93.157. 
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Ủy ban chấtlượng môi trường Texas 
Bảo Vệ Texas bằng cách Giảm Bớt và Ngăn Ngừa Ô Nhiễm 

Ngày 1 tháng 3 năm 2021 

CDR Myles Greenway 
Trưởng Ban Tiêu Chuẩn Vận Hành Tàu và Cơ Sở 
Sĩ Quan Chỉ Huy (CG-OES-2) 
Ban Tiêu Chuẩn Môi Trường 
Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển Hoa Kỳ STOP 7509 
2703 Martin Luther King Jr. Avenue SE 
Washington, DC 20593-7509 
 
Yvette Fields 
Giám Đốc, Văn Phòng Cấp Phép Cảng Nước Sâu và Vận Tải Cảng 
Sở Giao Thông Vận Tải-Hàng Hải 
Cục Hàng hải (MAR-530) 
1200 New Jersey Ave. SE 
Phòng W21-310 
Washington, DC 20590 
 
Qua Email 
 
Chủ Đề: Đồng Thuận về Sự Tuân Thủ Chung của Dự Án Cảng Nước Sâu của Cảng Dầu Sea Port 
 
Kính gửi CDR Greenway và Yvette Fields: 
 
Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường Texas (TCEQ) đã hoàn thành việc xem xét bản sửa đổi vào tháng 12 năm 2020 đối 
với bản Xác Định về Sự Tuân Thủ Chung cho Dự Án Cảng Nước Sâu của Cảng Dầu Sea Port nhận được ngày 21 
tháng 12 năm 2020 cũng như các bản sửa đổi tiếp theo nhận được ngày 16 tháng 2 năm 2021 và ngày 23 tháng 2 
năm 2021. TCEQ đã xem xét hành động theo các yêu cầu về sự tuân thủ chung được thiết lập trong Quyển 40 Bộ 
Luật Quy Định Liên Bang (CFR) Phần 93 Phần phụ B và đồng thuận với bản chứng minh của Lực Lượng Bảo Vệ 
Bờ Biển Hoa Kỳ (USCG) và Cục Hàng Hải (MARAD) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ rằng dự án tuân thủ 
Kế Hoạch Triển Khai của Tiểu Bang (SIP) của Texas. 

Hành động được đề xuất nằm trong khu vực không đạt chuẩn về ozone Houston-Galveston-Brazoria (HGB), hiện 
được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) phân loại là nghiêm trọng đối với Tiêu Chuẩn Chất Lượng 
Không Khí Toàn Quốc (NAAQS) về ozone trong tám giờ năm 2008 và cận biên đối với NAAQS về ozone trong 8 
giờ năm 2015. Các yêu cầu về sự tuân thủ chung được áp dụng theo mức phân loại "nghiêm trọng" vì đó là tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt hơn. USCG và MARAD đã trình bày dữ liệu chứng minh rằng hành động được đề xuất (kéo dài 
ba năm) sẽ tạo ra lượng phát thải oxit nitơ (NOX) vượt quá ngưỡng tối thiểu của sự tuân thủ chung là 50 tấn mỗi năm 
(tmn) trong năm thứ hai của dự án, với lượng phát thải ước tính là 101,0 tmn. Hành động được đề xuất dự kiến sẽ 
diễn ra từ năm 2022 đến năm 2024; tuy nhiên, do khả năng trì hoãn 12 tháng (từ năm 2023 đến năm 2025), sự tuân 
thủ phải được chứng minh đối với lượng phát thải trong năm thứ hai của dự án vào năm 2023 và 2024. 



Greenway và Fields 
Ngày 1 tháng 3 năm 2021 
Trang 2 
 

 

Việc chứng minh sự tuân thủ chung cho hành động này dựa trên 40 CFR §93.158(a)(5)(i)(a), yêu cầu tiểu bang xác 
định và lập tài liệu rằng tổng lượng phát thải trực tiếp và gián tiếp từ hành động được đề xuất sẽ không vượt quá hạn 
ngạch phát thải được chỉ định trong bản sửa đổi SIP hiện hành. Hạn ngạch phát thải theo sự tuân thủ chung được sử 
dụng cho việc chứng minh này được chỉ định từ Bản Sửa Đổi SIP về Sự Tiến Triển Thêm Hợp Lý cho Khu Vực 
Không Đạt Chuẩn về Ozone Trong Tám Giờ HGB năm 2008 được TCEQ thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2016 và 
được EPA phê duyệt ngày 13 tháng 2 năm 2019 (84 Sổ Đăng Ký Liên Bang 3708). Dựa trên hạn ngạch phát thải 
theo sự tuân thủ chung được chỉ định từ bản sửa đổi SIP hiện hành, TCEQ đồng thuận với phần chứng minh của 
USCG và MARAD. 

Cảm ơn quý vị đã cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá hành động được đề xuất. Chúng tôi trân trọng bất kỳ 
thông tin cập nhật thích hợp nào trong quá trình dự án được triển khai và mong muốn được hợp tác với quý vị trong 
các dự án sắp tới ở Texas. Nếu quý vị cần được hỗ trợ thêm về vấn đề này, vui lòng liên hệ với Jamie Zech của Ban 
Chất Lượng Không Khí theo số 512-239-3935 hoặc jamie.zech@tceq.texas.gov. 

Trân trọng, 

 
Donna F. Huff, Phó Giám Đốc 
Ban Chất Lượng Không Khí 
 
đồng gửi: Guy Donaldson, Giám Đốc Chi Nhánh, Ban Không Khí & Bức Xạ Vùng 6 của EPA 

mailto:jamie.zech@tceq.texas.gov
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