
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự Án Cáp Tại Khu Vực Phía Bắc Quincy là gì?  
 
Dự Án Cáp Tại Khu Vực Phía Bắc Quincy là một dự án thay mới đường cáp truyền ngầm. Các đường cáp 
hiện tại nối Trạm Biến Áp Tại Khu Vực Bắc Quincy và Trạm Biến Áp Phố Field của National Grid. Từ Trạm 
Biến Áp Tại Khu Vực Phía Bắc Quincy, các đường cáp hiện tại (được chôn trực tiếp) đi qua tài sản của 
National Grid, trước khi quay về hướng đông nam vào làn đường phía bắc của Đại Lộ Newport. Từ Đại Lộ 
Newport, các đường cáp đi theo hướng đông bắc vào Furnace Brook Parkway, hướng đông nam vào Khu 
Vực Phía Nam Arpet, trước khi quay về hướng đông vào Phố Morrison và Trạm Biến Áp trên Phố Field. 
Nhìn chung, hệ thống cáp mới sẽ được lắp đặt theo hướng của tuyến đường cáp hiện tại.  
 
Tại sao dự án này lại cần thiết?  
 
Trong những năm gần đây, National Grid đã nhiều lần sửa chữa hệ thống cáp này để có thể tiếp tục cung 
cấp điện cho các khách hàng. Được lắp đặt từ năm 1973, các đường cáp này sắp hết thời hạn sử dụng và 
cần được thay mới. National Grid dự kiến sẽ thay thế các đường cáp hiện tại bằng cáp mới và hiện đại 
được lắp đặt trong giàn đường ống bê tông và hệ thống cửa cống. Thay mới các đường cáp sắp hết thời 
hạn sử dụng sẽ giúp cải thiện sự ổn định của dịch vụ điện mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong khu 
vực, cũng như giảm thiểu hoạt động bảo dưỡng và chi phí sửa chữa , từ đó cung cấp đủ công suất để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.  
 
Dự án sẽ diễn ra khi nào?  
 
Trong suốt quá trình lên kế hoạch cho dự án này, National Grid đã phối hợp với các quan chức địa phương 
ở Quincy, Bộ Bảo Tồn và Giải Trí cũng như Bộ Giao Thông Vận Tải để xin ý kiến phản hồi và duy trì đối 
thoại mở về dự án cơ sở hạ tầng quan trọng này. Vào năm 2021, chúng tôi đã thi công xong một phần nhỏ 
của tuyến đường nằm trong dự án Mở Rộng Đại Lộ Newport. Phần còn lại của công trình dự kiến sẽ khởi 
công vào mùa xuân năm 2022. Đường cáp mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Theo kế 
hoạch hiện tại của chúng tôi, việc tháo dỡ các đường cáp hiện tại dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 
2024. 
 
Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách nào?  
 
Nhóm Dự Án của chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo rằng các thành viên trong cộng đồng ở Quincy luôn được 
cập nhật thông tin mới nhất về Dự Án. Chúng tôi đã lập một trang web dành riêng cho Dự Án 
(www.northquincycableproject.com) và cư dân có thể liên hệ trực tiếp nhân viên Dự Án qua đường dây 
nóng miễn cước theo số 1-800-358-3879 hoặc qua email info@northquincycableproject.com. Ngoài ra, cư 
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dân có thể đăng ký nhận thông tin mới nhất và bản tin qua email, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về tiến 
độ của Dự Án và thông tin mới nhất về tình trạng gián đoạn giao thông có thể xảy ra, chỗ đậu xe và tin tức 
quan trọng khác khi bắt đầu thi công 
 
 
 
 


