
Các Câu Hỏi Thường Gặp: 

1. Sargent Ranch ở đâu? 

Sargent Ranch tọa lạc khoảng bốn (4) dặm về phía nam của Thành phố Gilroy, Tiểu bang 
California, và phía tây của Xa lộ 101 trong Hạt Santa Clara.  Sargent Ranch có khoảng 6.400 
mẫu Anh, và đa số khu đất nằm trong Hạt Santa Clara. 

 
 



2. Đơn về Mỏ Đá Sargent là cho vấn đề gì? 

Mỏ Đá Sargent là một hoạt động khai thác cát và sỏi được đề xuất bao gồm xây dựng và điều 
hành bốn (4) hầm mỏ và phối hợp với các cơ sở chế biến tổng hợp trên khoảng 320 mẫu Anh 
của khu đất Sargent Ranch.  Các nguồn tài nguyên khoáng sản được đề xuất để được khai 
thác bao gồm khoảng 40 triệu tấn cát và sỏi tổng hợp, sẽ được khai thác qua bốn (4) giai 
đoạn trong vòng khoảng 30 năm, sau mỗi giai đoạn của mỏ đá các địa điểm khai thác sẽ 
được lấy lại. 

3. Đất còn lại của khu đất Sargent Ranch được sử dụng như thế nào? 

Đất còn lại khoảng 6.083 mẫu Anh của Sargent Ranch được đề xuất để duy trì trong các điều 
kiện hiện tại, với việc sử dụng diễn ra chủ yếu là chăn nuôi gia súc.  Địa điểm có một cơ sở 
hiện đang khai thác dầu được cấp Giấy Phép Sử Dụng khác, và cơ sở muốn tiếp tục việc hoạt 
động. 

4. Khi nào thì việc khai thác mỏ được đề xuất xảy ra và các giờ làm việc được đề nghị là gì? 

Các hoạt động khai thác được đề xuất xảy ra trọn năm tại địa điểm, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy 
giữa 4:30 giờ sáng and 5:00 giờ chiều. 

5. Điều gì sẽ xảy ra cho địa điểm sau khi các hoạt động khai thác mỏ đã chấm dứt? 

Để phù hợp với Đạo Luật Khai Thác Mỏ và Khai Hoang Bề Mặt và các Sắc lệnh yêu cầu của 
Quận Hạt, việc khai hoang mỏ đá và khu vực chế biến vật liệu sẽ được đảm trách khi việc khai 
thác tại mỗi gia đoạn được kết thúc.  Khai hoang là một tiến trình do bởi các tác động khai 
thác mỏ bề mặt được giảm tối thiểu và đất mỏ được trả lại cho việc sử dụng cuối cùng có lợi. 
Các mảnh đất đã bị đào xới sẽ được khôi phục lại dùng trong nông nghiệp (ví dụ: đất chăn 
nuôi).   

6. Có bất cứ tài nguyên bộ lạc nào trên địa điểm Sargent Ranch hay không? 

Hạt Santa Clara hiện đang đánh giá phạm vi của tài nguyên bộ lạc và văn hóa hiện có trên địa 
điểm Sargent Ranch như là một phần của tiến trình chuẩn bị Bản Báo Cáo Tác Động Môi 
Trường, trong việc tuân thủ Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường của Tiểu Bang California 
(CEQA) và Dự Luật 52 của Hạ Viện Tiểu Bang.  Quận Hạt đã tham khảo với Ban Bộ Lạc  
Amah Mutsun liên quan để xác định các tài nguyên văn hóa bộ lạc trên địa điểm và những 
biện pháp giảm thiểu khả thi đối với các ảnh hưởng từ dự án đề xuất đến bất cứ tài nguyên 
văn hóa bộ lạc nào. 

7. Dự Luật 52 của Hạ Viện Tiểu Bang là gì? 

Dự Luật Số 52 của Hạ Viện Tiểu Bang yêu cầu Quận Hạt tham khảo trước khi phổ biến các 
tuyên cáo phủ định, tuyên cáo phủ định được giảm thiểu, hoặc bản báo cáo tác động môi 
trường đối với một dự án, với một bộ tộc Người Mỹ Bản Địa đó là truyền thống và văn hóa 
được liên kết với khu vực địa lý của dự án đề xuất. 

8. Tình trạng đơn như thế nào rồi? 
Dự Án sẽ trong thời gian được xem xét về môi trường qua sự chuẩn bị của Bản Báo Cáo Tác 
Động Môi Trường (EIR), bao gồm tham khảo vấn đề bộ lạc với Bộ Tộc Amah Mutsun theo 
phù hợp với Dự Luật 52 của Hạ Viện Tiểu Bang (AB52). Dự thảo EIR được dự đoán là sẽ có 
sẵn cho công chúng xem xét vào mùa hè năm 2022 Theo sau tiến trình công chúng xem xét 



Dự thảo EIR, Quận Hạt sẽ chuẩn bị một Báo Cáo Chung Cuộc EIR đáp ứng với các ý kiến 
đóng góp của công chúng về Dự thảo EIR và bao gồm chỉnh sửa và làm sáng tỏ văn bản khi 
cần thiết.  Theo sau phát hành Bản Báo Cáo Chung Cuộc EIR, dự án sẽ được lên lịch cho một 
buổi điều trần trước khi được phê duyệt của Ủy Ban Kế Hoạch. 

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu có tác động đến tài nguyên văn hóa bộ lạc?

Như là một phần của tiến trình chuẩn bị báo cáo môi trường, Quận Hạt sẽ tiết lộ các tác
động đáng kể trên các tài nguyên bộ lạc và xác định các biện pháp giảm thiểu kết hợp.  Nếu 
một tác động đáng kể không thể làm giảm thiểu tới mức độ ít hơn đáng kể, Ủy Ban Kế 
Hoạch của Quận Hạt không thể phê duyệt dự án trừ khi dự án nhận một Tuyên Bố về việc 
Cân Nhắc Đánh Giá Cao giải thích lý do của việc phê duyệt cho dù là các tác động đáng kể 
và không thể tránh được đã được xác định. 

10. Tuổi thọ của hoạt động khai thác mỏ là gì?

Hoạt động khai thác mỏ có thể có một tuổi thọ 50 năm hoặc hơn nữa dựa trên tỷ lệ tiêu thụ.
Tuy nhiên, người điều hành đang yêu cầu được Cấp Giấy Phép Sử Dụng cho một kỳ hạn là 
30 năm. 

11. Ai là cơ quan quyết định việc phê duyệt cho Đề Xuất Mỏ Đá Sargent?

Ủy Ban Kế Hoạch của Hạt Santa Clara là cơ quan phê duyệt.  Quyết định của Ủy Ban Kế
Hoạch có thể được kháng cáo đến Ban Giám Sát bởi bất cứ người nào không thỏa đáng với 
quyết định của Ủy Ban. 

12. Tôi có thể nhận được thông báo cập nhật liên quan đến Đề Xuất Mỏ Đá Sargent như thế
nào?

Phân Ban Kế Hoạch sẽ gửi ra thông báo của các cập nhật cho những người có tên trong 
Danh Sách Bên Có Quan Tâm.  Nếu quý vị muốn gia nhập Danh Sách Bên Có Quan Tâm, 
vui lòng điền đơn tại: https://plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent 

13. Tôi có thể nhận thêm thông tin về Đơn Mỏ Đá Sargent ở đâu?

Thông tin bổ sung về Đơn Mỏ Đá Sargent hiện có tại: https://plandev.sccgov.org/policies-
programs/smara/sargent  
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