
  Làm sạch môi trường Nhà máy lọc dầu Philly 
 

Làm sạch môi trường Nhà máy lọc dầu Philadelphia là gì? 
• Evergreen đang hoàn thành điều tra và làm sạch môi trường 

tại Nhà máy lọc dầu Philadelphia cũ thuộc Chương trình Tái 
chế đất đai (Act 2) của Bộ Bảo vệ Môi trường Pennsylvania 
(PADEP).   

• Evergreen sẽ tiếp tục các hoạt động điều tra và làm sạch môi 
trường phối hợp với việc tái phát triển cơ sở được đề xuất. 

• Thông tin này đang được cung cấp cho các cư dân/doanh 
nghiệp/tổ chức nằm trong phạm vi gần Nhà máy lọc dầu như 
là một phần của Kế hoạch Tham gia của Công chúng của 
Evergreen. 

 
Việc làm sạch môi trường đã đạt được những tiến triển nào? 
• Evergreen đã thực hiện các cuộc điều tra môi trường trên toàn bộ cơ sở.  Những cuộc điều 

tra này cung cấp thông tin về các điều kiện môi trường tại cơ sở. 
• Các hoạt động dọn dẹp tạm thời bao gồm loại bỏ và xử lý nước ngầm, dầu, đất và hơi từ 

đất. 
• Tất cả các hoạt động điều tra và khắc phục được thực hiện phối hợp với PADEP và EPA.  

Bạn có thể tìm các báo cáo môi trường ghi lại tiến độ tại www.phillyreferycleanup.info.  
Cũng có các bản sao báo cáo điện tử tại các chi nhánh thư viện Eastwick và Shunk St. 

(thông tin thêm ở mặt sau) 
 

 
 
 
 

https://phillyrefinerycleanup.info/


  Làm sạch môi trường Nhà máy lọc dầu Philly 
Vai trò của cộng đồng trong quá trình này là gì? 

• Các hoạt động điều tra và làm sạch của Evergreen được cung cấp để cộng đồng xem xét và 
nhận xét trong quy trình Act 2. 

• Evergreen đã tạo ra một trang web tóm tắt các hoạt động làm sạch tại trang web và cung 
cấp quyền truy cập vào các báo cáo môi trường.   

• Công chúng được khuyến khích đưa ra phản hồi trong quy trình Act 2.  Có nhiều cách để 
đưa ra thông tin phản hồi: 

 Trang web tại www.phillyrefinerycleanup.info, 
 Gửi email cho Evergreen tại phillyrefinerycleanup@ghd.com, 
 Gửi thư tại Hoa Kỳ đến (PO Box 7275, Wilmington, DE 19803), và 
 Trực tiếp tham gia các cuộc họp công khai. 

• Mọi người được khuyến khích chia sẻ thông tin với những người khác mà cũng có thể quan tâm. 
Tất cả các ý kiến của công chúng sẽ được xem xét như nhau, bất kể phương pháp trả lời được sử 
dụng. 

• Evergreen hiện đang lên kế hoạch cho các cuộc họp công khai.  Thông tin thêm về các 
cuộc họp trong tương lai sẽ được đăng lên trang web.  Với những người không thể 
tham dự các cuộc họp công khai, bản ghi về các bài thuyết trình được đưa ra tại cuộc 
họp sẽ được đăng trên trang web. Ý kiến bằng văn bản hoặc gửi qua email sẽ được xử lý 
tương tự như ý kiến được cung cấp trực tiếp tại các cuộc họp. 

•       Bạn có thể tìm các nhận xét và câu hỏi đã được cung cấp trên trang web tại trang Hỏi 
Đáp (https://phillyrefinerycleanup.info/q-a/).    

• Nếu bạn muốn nhận thông báo trong tương lai, vui lòng gửi email đến           
phillyrefinerycleanup@ghd.com hoặc gửi thư đến PO Box 7275, Wilmington, DE 19803.  
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