HỘI THẢO CÔNG LUẬN BÀN VỀ NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM
KHÍ HẬU
QUY ĐỊNH 13 và ĐIỀU LỆ 13-2, 13-4 và 8-34
Air District đang tổ chức một chuỗi các hội thảo công về những nỗ lực mới nhằm giảm thiểu các
chất gây ô nhiễm khí hậu và rác thải hữu cơ ở Vùng Vịnh. Quý vị sẽ được tìm hiểu về các điều
lệ được đề xuất, trao đổi với nhân viên Air District, nêu thắc mắc và bày tỏ ý kiến.
MỤC ĐÍCH CỦA CÁC QUY ĐỊNH NÀY*
Quy Định Dự Thảo 13, Các Chất Gây Ô Nhiễm Khí Hậu nhằm mục đích xác định những điều
khoản chung để đảm bảo tính nhất quán đối với các điều lệ cụ thể áp đặt lên một nguồn ô
nhiễm sau này.
Quy Định Dự Thảo 13, Điều Lệ 2, Hoạt Động Ủ Phân và Cách Xử Lý Vật Liệu Hữu Cơ yêu
cầu những cơ sở xử lý vật liệu hữu cơ phải tuân thủ các thực tiễn quản lý tốt nhất, các yêu cầu
báo cáo và chuẩn mực tối thiểu.
Nội dung dự thảo của Quy Định 13, Điều Lệ 4, Quá Trình Phân Hủy Kỵ Khí và Xử Lý Rác
Thải yêu cầu người vận hành cơ sở phân hủy kỵ khí và xử lý rác thải đô thị phải tuân thủ các
yêu cầu về giảm thiểu phát thải chất gây ô nhiễm khí hậu.
Các sửa đổi về nội dung dự thảo Quy Định 8, Điều Lệ 34, Các Cơ Sở Thải Bỏ Chất Thải
Rắn sẽ bổ sung nội dung cho các quy định về hoạt động phát thải tại các cơ sở thải bỏ chất thải
rắn có nguồn phát thải chủ yếu là khí metan.
*Điều Lệ 13-1, điều lệ quy định về Phát Thải Nhiều Khí Metan, sẽ được thảo luận sau và không
nằm trong chuỗi hội thảo này. Điều Lệ 13-2 và 13-3 đã được hợp nhất thành Điều Lệ 13-2.
LỊCH HỘI THẢO
San Francisco
Thứ Năm, ngày 13 tháng 6, vào lúc 2 – 4 giờ chiều
Bay Area Metro Center, Hội trường Yerba Buena,
375 Beale St.
Richmond
Thứ Ba, ngày 18 tháng 6, vào lúc 6 – 8 giờ tối
Richmond Memorial Auditorium, Hội trường Bermuda
403 Civic Center Plaza
Milpitas
Thứ Tư, ngày 19 tháng 6, vào lúc 6 – 8 giờ tối
Embassy Suites
901 E. Calaveras Boulevard
Thời hạn nêu ý kiến sẽ được công bố khi có nội dung về ngôn ngữ điều lệ dự thảo:
http://www.baaqmd.gov/ruledev
Người phụ trách tiếp nhận thắc mắc và ý kiến: Robert Cave, rcave@baaqmd.gov
Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Sonam Shah-Paul,
sshah-paul@baaqmd. gov, 415-749-8438 ít nhất 72 giờ trước khi diễn ra hội thảo.

Para información en español, llame al 415-749-4609
中文聯絡電話 415-749-4609
Nói Tiếng Việt, xin gọi 415-749-4609
Air District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí trong Vùng Vịnh.
Kết nối với chúng tôi:

