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Kính gửi cư dân trong khu phố: 
 
 
Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị rằng Atlanta Gas Light đang đầu tư vào hệ thống dẫn khí đốt tự 
nhiên phục vụ cho một phần khu vực đô thị phía đông bắc thông qua một dự án cải thiện áp suất. Việc 
cải thiện áp suất trong cộng đồng của quý vị có nghĩa là quý vị có thể an tâm vì được sử dụng khí đốt tự 
nhiên sạch, an toàn, đáng tin cậy, có giá cả phải chăng khi quý vị cần khí đốt nhất. Chúng tôi mong quý vị 
biết được những điều dự kiến xảy ra khi chúng tôi nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 
quý vị. 
 
Trong khu vực của quý vị, Dự Án Cải Thiện McGinnis Ferry liên quan đến việc lắp đặt đường ống cấp 
phát cỡ 12” có độ dài khoảng ba dặm. Đường ống mới này sẽ liên kết với hệ thống hiện có của chúng tôi 
ở mỗi đầu cuối. Lộ trình lắp đặt của dự án sẽ bắt đầu từ đường McGinnis Ferry ngay phía đông của 
đường Old Atlanta. Sau đó việc lắp đặt sẽ tiếp tục về phía đông của đường McGinnis Ferry và kết thúc 
tại giao lộ với đường Scales. Đường ống sẽ được lắp đặt chủ yếu ở phần đường được quyền thi công. 
Chúng tôi dự kiến bắt đầu thi công vào đầu mùa thu năm 2022.  
 
Nhà thầu độc lập của chúng tôi Diversified Utility Services, LLC, sẽ bắt đầu bằng cách dọn dẹp công trình 
phụ (nếu cần) trước khi lắp đặt đường ống. Đại diện của Diversified Utility Services, LLC, cũng như các 
chuyên gia của Atlanta Gas Light, sẽ có mặt tại công trình trong suốt quá trình thi công phòng khi các chủ 
sở hữu bất động sản có bất kỳ thắc mắc nào trong khi thi công. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công từ thứ 
Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc khi được phép. 
 
Công trình của dự án sẽ bao gồm cả phương pháp lắp đặt ống cắt mở và một kỹ thuật có tên là khoan 
hoặc doa định hướng. Việc khoan hoặc doa định hướng dưới lòng đất sẽ tránh được việc đào rãnh trên 
đường phố và các khu vực khác. Dự kiến quá trình thi công sẽ được thực hiện từ phía tây sang phía 
đông và có thể sẽ có thi công cùng lúc ở nhiều khu vực khác nhau của dự án.  
 
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm giảm thiểu việc gián đoạn giao thông. Ở một số địa điểm, có thể 
chúng tôi sẽ phải tạm phong tỏa đường hoặc làn đường khi thi công. Bất kỳ hoạt động phong tỏa tạm 
thời đường hoặc làn đường nào đều sẽ được điều phối thông qua cơ quan có thẩm quyền phù hợp, và 
sẽ có áp dụng các biện pháp điều tiết giao thông phù hợp. Atlanta Gas Light cũng sẽ làm việc với các 
chủ sở hữu bất động sản nhằm đảm bảo việc ra vào nhà ở và doanh nghiệp trong thời gian thi công.  
 
Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho nhân viên cảnh sát quản lý an toàn công cộng địa phương về kế hoạch 
thi công của chúng tôi. Vì cũng như tất cả các dự án thi công của chúng tôi, an toàn luôn là ưu tiên hàng 
đầu. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm giảm thiểu sự bất tiện cho các chủ sở hữu bất động sản ở 
dọc tuyến đường thi công. 
 
Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị trước vì đã hiểu và kiên nhẫn với quy trình này. Nếu quý vị có bất kỳ 
thắc mắc nào chưa được giải đáp trong thư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 404-584-3168 hoặc 
gửi email đến McGinnisFerryImprovement@southernco.com. Các thông tin và cập nhật cũng sẽ có sẵn 
trên trang web của dự án là www.McGinnisFerryProject.com và trên Twitter tại @agl_projects.  
 
 
 
Trân trọng, 
 
 
Atlanta Gas Light 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Các Câu Hỏi Thường Gặp về Dự Án Cải Thiện McGinnis Ferry của Atlanta Gas Light  
 
Atlanta Gas Light là tổ chức nào?  
Trong thị trường khí đốt tự nhiên phi điều tiết của tiểu bang này, có nhiều bên lớn có thể gây nhầm lẫn cho khách 
hàng khi vì họ có liên kết với Atlanta Gas Light hoặc một trong 13 Nhà Tiếp Thị khí đốt tự nhiên có chứng nhận 
của Georgia. Atlanta Gas Light và những Nhà Tiếp Thị này làm việc cùng nhau để cung cấp dịch vụ khí đốt tự 
nhiên đẳng cấp thế giới mà khách hàng kỳ vọng và xứng đáng được nhận.  
 
Trong thị trường khí đốt tự nhiên ở Georgia, Atlanta Gas Light sở hữu, vận hành và duy trì cơ sở hạ tầng khí đốt 
tự nhiên, gồm cả các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đến nhà ở và doanh nghiệp ở khắp tiểu bang.  
 
Atlanta Gas Light cũng chịu trách nhiệm sửa chữa các đường ống khí đốt bị hư hỏng, ngắt và phục hồi dịch vụ 
theo yêu cầu của những Nhà Tiếp Thị và giúp đỡ khách hàng của chúng tôi khởi động lại dịch vụ trong trường 
hợp mất điện hiếm khi xảy ra.  
 
Vì sao Atlanta Gas Light làm việc trong cộng đồng của tôi?  
Công trình trong cộng đồng của quý vị là một phần trong nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Công trình 
này sẽ nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khí đốt tự nhiên sạch, an toàn, đáng tin cậy và có giá cả phải chăng 
cho khách hàng chúng tôi khi họ cần khí đốt nhất. Gwinnett, Forsyth và Fulton là ba quận khu vực đô thị sẽ được 
thực hiện cải tiến hệ thống.  
 
Vì sao cần nâng cấp hệ thống đường ống?  
Khu vực đô thị Atlanta đã tăng trưởng nhanh chóng trong 25 năm vừa qua. Phần lớn sự tăng trưởng này đã 
chuyển dời sang những khu vực xa khỏi các điểm cung cấp liên bang hiện có và hệ thống đường ống dẫn truyền 
áp suất cao của Atlanta Gas Light. Hiện tại, mức giá khí đốt tự nhiên thấp, có nghĩa là thời điểm lý tưởng để đầu 
tư vào việc cải tiến toàn hệ thống. Và hoạt động cải thiện này sẽ có ích cho khu vực và các cộng đồng địa 
phương.  
Dự án cơ sở hạ tầng của chúng tôi cũng có thêm nhiều lợi ích:  

 Đầu tư của chúng tôi kích thích kinh tế địa phương.  
o Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng việc đầu tư của chúng tôi dự kiến sẽ thuê mướn 150-200 

công nhân xây dựng mỗi năm — mọi vị trí từ các nhà thầu của phần đường được quyền thi công 
và nhà điều hành thiết bị hạng nặng cho đến thợ lắp ống và thợ hàn.  

o Những công nhân này cũng sử dụng một phần thu nhập của họ trực tiếp vào kinh tế địa phương 
qua việc thuê căn hộ/nhà nghỉ, ăn uống tại nhà hàng, cũng như các giao dịch mua sắm tại các 
doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ khác ở địa phương.  

 Khi kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng, cơ sở hạ tầng được nâng cấp của chúng ta sẽ có thể cung cấp thêm 
lượng khí đốt tự nhiên cần có cho việc phát triển kinh tế liên tục trong cộng đồng của quý vị và khắp khu 
vực đô thị Atlanta.  

 Atlanta Gas Light sẽ tiếp tục cung cấp nhiên liệu sạch nhất và có sản lượng nội địa dồi dào của Hoa Kỳ cho 
các khách hàng hiện tại và trong tương lai.  
 

Điều này có nghĩa như thế nào đối với tôi?  
Trong khu vực của quý vị, các hoạt động trước thi công của dự án Cải Thiện McGinnis Ferry đã được hoàn thành. 
Dự án tổng bao gồm khoảng ba dặm đường ống cấp phát cỡ 12 inch tại các Quận Gwinnett, Forsyth và Fulton. 
Đường ống mới này sẽ liên kết với hệ thống hiện có của chúng tôi ở mỗi đầu cuối. Lộ trình lắp đặt của dự án sẽ bắt 
đầu từ đường McGinnis Ferry ngay phía đông của đường Old Atlanta. Sau đó việc lắp đặt sẽ tiếp tục về phía đông 
của đường McGinnis Ferry và kết thúc tại giao lộ với đường Scales. Đường ống sẽ được lắp đặt chủ yếu ở phần 
đường được quyền thi công.  
 
Nhà thầu của chúng tôi, Diversified Utility Services, LLC, sẽ bắt đầu bằng dọn dẹp khu vực (nếu cần) trước khi lắp 
đặt đường ống. Đại diện của Diversified Utility Services, LLC, cũng như các chuyên gia của Atlanta Gas Light, sẽ 



 

 

có mặt tại công trình xuyên suốt quá trình thi công phòng khi các chủ sở hữu bất động sản có bất kỳ thắc mắc nào 
trong khi thi công. Chúng tôi sẽ tiến hành thi công từ thứ Hai đến thứ Bảy, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc khi 
được phép.  
 
Vì cũng như tất cả các dự án cải thiện của chúng tôi, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Tất cả mọi giai đoạn của 
dự án, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, đều được theo dõi sát sao. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực nhằm giảm 
thiểu sự bất tiện cho các chủ sở hữu bất động sản ở dọc tuyến đường thi công.  
 
Dịch vụ khí đốt của tôi có bị gián đoạn trong khi thi công không?  
Không, dịch vụ khí đốt tự nhiên cung cấp cho nhà ở và doanh nghiệp hiện tại sẽ không bị gián đoạn.  
 
Tôi phải dự kiến điều gì trong khi thi công?  
Nhà thầu độc lập của chúng tôi, Diversified Utility Services, LLC, sẽ bắt đầu bằng cách dọn dẹp công trình phụ 
(nếu cần) trước khi việc thi công đường ống  
 được thực hiện. Công việc đòi hỏi cần có thiết bị nặng và sẽ thuê mướn một lượng lớn nhân công.  
 
Nhìn chung, việc thi công đường ống sẽ liên quan đến các bước sau đây: 1) khảo sát phần đường được quyền 
thi công; 2) dọn dẹp phần đường được quyền thi công; 3) vận chuyển ống đến phần đường được quyền thi 
công; 4) hàn ống; 5) đào rãnh để lắp ống; 6) hạ ống xuống rãnh; 7) lấp rãnh; 8) kiểm tra áp suất của ống; và 9) 
hoàn trả phần đường được quyền thi công về lại tình trạng trước khi thi công.  
 
Công trình của dự án sẽ bao gồm cả phương pháp lắp đặt ống cắt mở và một kỹ thuật có tên là khoan hoặc doa 
định hướng. Việc khoan hoặc doa định hướng dưới lòng đất sẽ tránh được việc đào rãnh trên đường phố và 
các bề mặt khác.  
 
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm giảm thiểu việc gián đoạn giao thông. Tuy nhiên, ở một số địa điểm, có 
thể chúng tôi sẽ phải tạm phong tỏa đường hoặc làn đường khi thi công. Bất kỳ việc phong tỏa tạm thời đường 
hoặc làn đường nào đều sẽ được điều phối thông qua  
cơ quan có thẩm quyền phù hợp. Các biện pháp điều tiết giao thông phù hợp cũng sẽ được áp dụng. Atlanta 
Gas Light cũng sẽ làm việc với các chủ sở hữu và quản lý bất động sản để đảm bảo mọi người có thể tiếp cận 
được các bãi đậu xe trong thời gian thi công hoặc đảm bảo có sẵn các bãi đậu xe thay thế.  
 
Vì sao tuyến đường này được chọn cho Dự Án Cải Thiện McGinnis Ferry?  
Tuyến đường này giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ cung cấp đủ khí đốt tự nhiên một cách hiệu quả để phục vụ 
các khách hàng của chúng tôi vào những ngày lạnh nhất trong năm.  
 
Nếu tôi có câu hỏi về Dự Án Cải Thiện McGinnis Ferry, tôi phải liên hệ với ai?  
Các đại diện của Diversified Utility Services, LLC và Atlanta Gas Light sẽ có mặt tại công trình trong suốt quá 
trình thi công nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc cải thiện hệ thống của chúng tôi. Quý vị cũng có thể 
liên hệ trực tiếp với Atlanta Gas Light qua số điện thoại 404-584-3168 hoặc 
McGinnisFerryImprovement@southernco.com. Các thông tin và cập nhật cũng sẽ có sẵn trên trang web của dự 
án là www.McGinnisFerryProject.com và trên Twitter tại @agl_projects.  
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