Hội Thảo về Bản Thảo
Các Quy Tắc Giảm Khí Thải
Quy Tắc 11-18 • Quy Tắc 12-16 • Quy Tắc 13-1

Đặc Khu Quản Trị về Không Khí mời cộng đồng
Vùng Vịnh tham dự hội thảo để tìm hiểu về ba quy
tắc mới đang dự thảo:
Quy Định 11, Quy Tắc 18 nhằm giảm thiểu tiềm năng
nguy cơ cho sức khoẻ từ khí thải độc hại tại hàng trăm
cơ sở hiện tại trong Vùng Vịnh.

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO
Cupertino

Thứ Hai, Tháng Ba 27, 4g30-6 tối
Cupertino Community Hall
10350 Torre Ave.

Quy Định 12, Quy Tắc 16, đề nghị bởi một liên đoàn
các tổ chức chủ trương, sẽ áp đặt con số tối đa về
lượng khí thải nhà kính và những loại khí thải khác từ
các xưởng tinh chế.

Benicia

Quy Định 13, Quy Tắc 1 dẫn đầu trong hàng loạt các
quy tắc khu vực mà sẽ giảm đi lượng khí thải nhà kính
từ các công nghiệp khác nhau. Quy Tắc 13-1 đặt mức
tối đa độ tích tụ car-bon cho mỗi thùng dầu thô được
tinh lọc tại một số xưởng trong Vùng Vịnh.

Hayward

Tại các buổi hội thảo, hãy nói chuyện với nhân viên của Đặc
Khu Quản Trị về Không Khí, nghe thuyết trình về các quy tắc
đã được đề nghị, đặt câu hỏi và cho ý kiến bình luận.

Thứ Năm, 30 Tháng Ba,
6g30-8 tối
Hội Trường Richmond Memorial,
Phòng Bermuda, 2533 Nevin Ave.

Đặc Khu sẽ nhận ý kiến bình luận của công chúng về
những quy tắc này cho đến Thứ Sáu, 7 tháng Tư, 2017.
Nếu có câu hỏi hay ý kiến, xin liên lạc Greg Nudd qua
gnudd@baaqmd.gov. Ngôn từ của các quy tắc dự thảo sẽ
được đăng trên trang mạng Hội Thảo về Quy Định ngay khi
sẵn sàng:
http://www.baaqmd.gov/rules-and-compliance/ruledevelopment/regulatory-workshops
Chúng tôi có thể cung cấp phiên dịch ngoại ngữ nếu yêu
cầu ít nhất 72 tiếng trước sự kiện. Xin liên lạc Azibuike
Akaba qua aakaba@baaqmd.gov, 415-749-8603 để yêu
cầu phiên dịch.

Thứ Ba, 28 Tháng Ba, 6-7g30 tối
Thư Viện Công Cộng Benicia,
Dona Room, 50 East L St.
Thứ Tư, 29 Tháng Ba, 4g30-6 tối
Trung Tâm Cộng Đồng Weekes
27182 Patrick Ave.

Richmond

Hãy liên kết với
chúng tôi:
Đặc Khu Quản Trị về Không Khí là một
cơ quan khu vực có trách nhiệm bảo vệ
chất lượng không khí trong Vùng Vịnh
gồm chín quận hạt.
BAAQMD.gov

