
 
 

Đối Với Các Bên Có Quan Tâm: 
 

CHỦ ĐỀ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 
CỦA CÔNG CHÚNG CHO BẢN DỰ THẢO BÁO CÁO TÁC ĐỘNG 
MÔI TRƯỜNG, DỰ ÁN MỎ ĐÁ SARGENT RANCH  

                             Thời gian đóng góp ý kiến được gia hạn cho đến cuối ngày Thứ Hai,  
                             7 Tháng 11 Năm 2022, lúc 5 giờ chiều 

 
 

Dự Thảo Báo Cáo Tác Động Môi Trường (Dự Thảo EIR) được soạn thảo cho Dự Án Mỏ Đá Sargent 
Ranch, công bố vào Ngày 25 Tháng 7 Năm 2022, đánh giá các tác động môi trường của dự án được đề 
xuất theo như mô tả dưới đây: 

 
Sargent Ranch Partners, LLC (Đương Đơn) đề xuất xây dựng, điều hành trong vòng 30 năm, và 
sau đó sẽ lấy Dự Án Mỏ Đá Sargent Ranch trên một địa điểm rộng khoảng 403 mẫu Anh tại 
Quận Hạt Santa Clara. Dự án là một hoạt động khai thác cát và sỏi bao gồm một cơ sở chế biến 
tổng hợp. Dự Án nằm trong khu đất Sargent Ranch, khoảng 4 dặm về phía nam của Thành phố 
Gilroy và khoảng 1 dặm về phía nam của giao điểm Xa lộ U.S. 101 và Xa lộ 25. Vật liệu khai 
thác (cát và sỏi kết hợp) sẽ được khai thác qua 4 giai đoạn trong vòng 30 năm và sẽ được 
chuyên chở ra khỏi địa điểm bằng phương tiện tổng hợp của xe tải và xe lửa. Việc cải tạo cuối 
cùng của giai đoạn khai thác bề mặt và cơ sở chế biến tổng hợp sau cùng sẽ diễn ra vào giai 
đoạn chót của Dự Án. Dự án đòi hỏi sự thông qua của Kế Hoạch Khai Hoang và Giấy Phép Sử 
Dụng Có Điều Kiện của mỏ đá trong vòng 30 năm. 

 
Dự Thảo EIR kết luận rằng dự án đề xuất sẽ có các tác động đáng kể cho các chủ đề tài nguyên 
sau đây: mỹ quang, chất lượng không khí, tài nguyên sinh vật, tài nguyên văn hóa và văn hóa bộ 
lạc, địa chất và đất, tài nguyên cổ sinh vật, khí thải nhà kính, các mối nguy hiểm và các vật liệu 
độc hại, thủy văn và chất lượng nước, và giao thông. 

 
Thời gian đóng góp ý kiến của công chúng ban đầu được dự trù kết thúc vào Thứ hai, 26 Tháng chín, 
2022, lúc 5 giờ chiều.  Theo lời yêu cầu của một số bên, Hạt Santa Clara chấp thuận gia hạn thời gian 
đóng góp ý kiến của công chúng cho Dự Thảo EIR.  Thời gian đã bắt đầu vào Thứ hai, 25 Tháng bảy, 
2022 và giờ đây sẽ được gia hạn cho đến Thứ hai, 7 Tháng Mười một, 2022. 
 
Ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các tác động đáng kể về môi trường cho dự án được đề 
xuất, các giải pháp thay thế cho dự án được đề xuất, và tính chất đầy đủ của Dự Thảo EIR đều được 
hoan nghênh. Nộp văn bản đóng góp ý kiến về Sở Kế Hoạch và Phát Triển của Hạt Santa Clara 
không quá 5 giờ chiều của Thứ hai, 7 Tháng Mười một, 2022 sẽ được cho vào và trả lời trong Bản 
Chung Cuộc EIR.  Xin gửi các đóng góp ý kiến về: 
 

Rob Salisbury, Senior Planner 
sgtguarry.comments@pln.sccgov.org 

County of Santa Clara 
 

 
San Jose, CA 95110 
Phone: (408) 299-5700 

 

mailto:sgtguarry.comments@pln.sccgov.org
http://www.sccplandev.org/


Một bản sao đầy đủ của Dự Thảo EIR và tất cả các tài liệu liên quan trong Dự Thảo EIR cho dự 
án này có thể được tìm thấy tại các địa điểm sau: 

 
 
 

County of Santa Clara Department of Planning and Development 
70 West Hedding Street, East Wing, 7th Floor 
San Jose, CA 95110 

 
Morgan Hill Public Library 
660 West Main Avenue 
Morgan Hill, CA 95037 

 
Gilroy Public Library 
350 West 6th Street 
Gilroy, CA 95020 

 
Một bản sao đầy đủ của Dự Thảo EIR cũng có thể dược xem trên trang mạng của Quận Hạt, tại: 
https:/ /plandev.sccgov.org/policies-programs/smara/sargent. Quận Hạt đang trong tiến trình phiên 
dịch Bản Tóm Tắt Dự Thảo Điều Hành EIR sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Phi Luật 
Tân, và tiếng Việt và Quận Hạt sẽ cho thông báo khi có các bản phiên dịch cho cộng đồng xem xét. 

 

... 
Trân trọng, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ban Giám Sát: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian County 
Executive: Jeffrey V. Smith 


