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Địa hạt Không khí mở rộng Chương trình Mua Lại Xe
Xe đời 1996 hoặc cũ hơn hiện đủ điều kiện hưởng ưu đãi $1000

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí Vùng Vịnh đã thông báo
mở rộng đời xe đủ điều kiện tham gia Chương trình Mua Lại Xe thành xe đời 1996 hoặc cũ hơn.
Trước đây, chỉ các xe đời 1994 trở về trước mới được chấp nhận.
Những cư dân có xe đăng ký với địa chỉ trong phạm vi khu vực tài phán gồm 9 hạt của Địa hạt
Không khí đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình sẽ đủ điều kiện nhận $1.000 để tự nguyện thải
bỏ xe cũ có mức độ gây ô nhiễm cao.
Theo Jack Broadbent, giám đốc điều hành Địa hạt Không khí cho rằng: “Nguồn ô nhiễm không khí
lớn nhất trong khu vực đến từ ô tô và xe tải nhỏ”. “Ngay cả khi vượt qua kiểm tra khói bụi, việc chạy
các đời xe cũ vẫn gây ô nhiễm hơn so với những động cơ mới và góp phần tạo ra chất lượng không
khí không tốt cho sức khỏe ở khu vực sinh sống của chúng ta.”
Các yêu cầu về tính đủ điều kiện đối với Chương trình Mua Lại bao gồm:
•
•
•
•

Xe phải thuộc đời 1996 hoặc cũ hơn
Xe hiện ở tình trạng đã đăng ký là có thể hoạt động và phải lái được
Xe phải được đăng ký ở Vùng Vịnh trong 24 tháng qua
Xe đang trong giai đoạn 60 ngày kiểm tra khói bụi theo yêu cầu phải thực hiện và vượt qua
cuộc kiểm tra này

Danh sách đầy đủ các yêu cầu về tính đủ điều kiện có tại: www.baaqmd.gov/vbb. Hai cơ sở tháo
dỡ tự động được phê duyệt của chương trình nêu dưới đây cũng có thể giúp xác định tính đủ điều
kiện của xe.
Kể từ năm 1996, Địa hạt Không khí đã thải bỏ hơn 78.000 xe thông qua chương trình này. Các xe
đăng ký ở Vùng Vịnh có thể được đưa đến địa điểm bất kỳ trong số 17 địa điểm cơ sở tháo dỡ của
chương trình trong khu vực hiện do Dịch vụ Kỹ thuật Môi trường hoặc Pick-N-Pull điều hành.
Cơ sở tháo dỡ
Số Điện thoại

Dịch vụ Kỹ thuật Môi trường
1-855-343-7314

Pick-N-Pull
1-800-727-2708

Ôzôn và các hạt mịn (thành phần chính trong khói xe) nằm trong số các tác nhân gây ô nhiễm không
khí đã giảm bớt số lượng nhờ Chương trình Mua Lại Xe. Các tác nhân gây ô nhiễm này góp phần
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gây ra các bệnh về hô hấp và gia tăng tỷ lệ tử vong. Chương trình này cũng làm giảm lượng khí
nhà kính, chủ yếu là CO2, loại khí chính gây ra biến đổi khí hậu.
Bang California cũng thực hiện một chương trình liên quan dành cho xe không vượt qua kiểm tra
khói bụi. Xem thêm thông tin chi tiết tại:
https://www.bar.ca.gov/Consumer/Consumer_Assistance_Program/index.html
Cơ quan Quản lý Chất lượng Không khí Vùng Vịnh là cơ quan quản lý trong khu vực, chịu trách
nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Khu vực vùng Vịnh gồm 9 hạt. Hãy kết nối với Địa hạt
Không khí qua Twitter, Facebook và YouTube.
###
Văn phòng Liên lạc của Địa hạt Không khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
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