Hội Thảo Cộng Đồng về
Đề Tài Không Khí Sạch
Đặc Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh kính mời quý
vị tham gia buổi Hội Thảo Cộng Đồng để tìm hiểu thêm về tiềm
năng biện pháp và chiến lược kiểm soát mới mà có thể sẽ được
đưa vào trong Kế Hoạch Không Khí Sạch/Chiến Lược Bảo Vệ Khí
Hậu Vùng 2016 (CAP/RCPS) và về những nỗ lực và đề án bảo vệ
khí hậu hiện thời.
Kế Hoạch Không Khí Sạch (CAP) và Chiến Lược Bảo Vệ Khí
Hậu Vùng (RCPS):
CAP/RCPS sẽ là bản đồ hướng dẫn cho những nỗ lực của Đặc Khu
trong vài năm tới để giảm thiểu khí ô nhiểm, bảo vệ sức khoẻ công
chúng và khí hậu toàn cầu. CAP được quy định trong Đạo Luật Không
Khí Sạch của California nhằm xác định những điều lệ, các biện pháp
và chiến lược kiểm soát có thể phải có để Vùng Vịnh thực thi hầu
đáp ứng tuân thủ các tiêu chuẩn tiểu bang về ozon hoặc “sương khói
quang hoá”. CAP cập nhật sẽ gồm có RCPS toàn diện mới nhất của
Vùng Vịnh, mà sẽ xác định những điều lệ, các biện pháp và chiến
lược kiểm soát có thể phải có mà Đặc Khu có thể theo đuổi để làm
giảm lượng khí nhà kính trong Vùng Vịnh.
Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị! Chúng tôi sẽ:

Redwood City

Thứ năm, 28 tháng 1, 5-7 g tối.
Trường TH Sequoia, Phòng Đa Dụng
1201 Brewster Avenue
Redwood City, CA 94062

San Jose

Thứ ba, 2 tháng 2, 6-8 g tối
San Jose Elks Lodge
444 West Alma Avenue
San Jose, CA 95110

Santa Rosa

Thứ tư, 3 tháng 2, 6-8 g tối
Sonoma County Water Agency
404 Aviation Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

• Xin ý kiến và đề nghị của quý vị cho các điều lệ, biện pháp kiểm soát,
và chiến lược để đưa vào CAP/RCPS.
• Cung cấp thông tin về các điều lệ, biện pháp kiểm soát và chiến
lược có tiềm năng đã được xác định để đưa vào CAP/RCPS.
• Thảo luận những bước kế tiếp trong quá trình triển khai CAP/RCPS.
Liên lạc: Christy Riviere, criviere@baaqmd.gov, 415-749-4925 để
biết về Kế Hoạch Không Khí Sạch; Dave Burch, dburch@baaqmd.
gov, 415-749-4641 để biết về Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu Vùng
Nếu quý vị không thể dự Hội Thảo Cộng Đồng, quý vị có thể xem
qua bản thảo về các biện pháp và chiến lược kiểm soát cho CAP/
RCPS và đóng góp bình luận qua điện thư gửi cho Christy Riviere
hoặc Dave Burch hoặc gửi về địa chỉ 939 Ellis Street, San Francisco,
CA 94109. Công chúng có thể phê bình bản thảo về các biện
pháp và chiến lược kiểm soát cho đến ngày 9 tháng 3, 2016. Tuy
vậy, chúng tôi sẽ vẫn xin và nhận ý kiến đóng góp của công chúng khi
có bản thảo Kế Hoạch Không Khí Sạch/Chiến Lược Bảo Vệ Khí Hậu
Vùng 2016 công khai và văn kiện về môi trường được công bố sau
này trong năm 2016.
Để biết thêm thông tin, xin ghé viếng: http://www.baaqmd.gov/plansand-climate/air-quality-plans/plans-under-development

Richmond

Thứ năm, 4 tháng 2, 6-8 g tối
East Bay Center for the Performing Arts
339 11th Street
Richmond, CA 94801

Dublin/Pleasanton

Thứ hai, 8 tháng 2, 6-8 g tối
Sheraton Pleasanton, Salon
5990 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588

Oakland

Thứ ba, 9 tháng 2, 4-6 g tối
Laney College, Bistro
900 Fallon Street
Oakland, CA 94607

Para asistencia en español, llame al 415-749-4609.

如需华语服务，请致电 415-749-4609.
Para sa tulong sa Tagalog, tumawag sa 415-749-4609.
Đặc Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là một cơ quan vùng có
trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong chin quận hạt của Vùng Vịnh.

