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Air District tổ chức những hội thảo công cộng về các điều lệ dự thảo
mang tính đột phá về chất lượng không khí để giảm khí thải nhà kính
Air District tìm kiếm ý kiến đóng góp cho những điều lệ về hoạt động ủ phân, xử lý nước thải và kiểm
soát chất gây ô nhiễm khí hậu
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh) sẽ tổ chức một loạt hội thảo mà tập trung vào việc phát triển sáu điều lệ mới để bảo vệ
chất lượng không khí và khí hậu.
Tại các hội thảo, người dân, chính quyền địa phương và các ngành công nghiệp sẽ có cơ hội để tìm
hiểu về những điều lệ dự thảo, đặt câu hỏi với nhân viên của Air District, và chia sẻ phản hồi và ý tưởng
để thông tin quy trình đưa ra điều lệ cuối cùng.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, "Chúng tôi biết có quan ngại về những vấn đề
khí hậu quan trọng như khí mê-tan, vì vậy chúng tôi khuyến khích người dân đến xem xét và đưa ra
nhận xét về những điều lệ mà sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến khí hậu của chúng ta trong tương lai. Những
hội thảo này là một cơ hội để người dân tìm hiểu Air District đang kiến nghị điều gì để làm giảm khí mêtan, và cân nhắc và đưa ra nhận xét về những điều lệ chất lượng không khí mà quan trọng với họ."
Lịch Hội Thảo
San Francisco
Thứ Năm, ngày 1 tháng Mười Một
2 - 4 giờ chiều
Bay Area Metro Center
Yerba Buena Conference Rm (Phòng Hội Nghị
Yerba Buena), Tầng 1
375 Beale Street
Martinez
Thứ Hai, ngày 5 tháng Mười Một
6 giờ chiều - 8 giờ tối
Martinez Council Chambers
(Phòng Hội Đồng Martinez)
525 Henrietta Street

Dublin
Thứ Tư, ngày 7 tháng Mười Một
6 giờ chiều - 8 giờ tối
Shannon Community Center
11600 Shannon Avenue
San Jose
Thứ Năm, ngày 8 tháng Mười Một
6 giờ chiều - 8 giờ tối
Berryessa Public Library Meeting Room (Phòng
Họp Thư Viện Công Cộng Berryessa
3355 Noble Avenue

Những điều lệ được kiến nghị bao gồm:
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Quy định 13: Chất Gây Ô Nhiễm Khí Hậu sẽ thiết lập những định nghĩa và yêu cầu đồng bộ trong việc
quản lý khí thải nhà kính và chất gây ô nhiễm có liên quan.
Điều lệ 13-1: Lượng Phát Thải Lớn Khí Mêtan sẽ là điều lệ đầu tiên của Air District được tập trung cụ
thể vào việc quản lý khí mêtan, một khí thải nhà kính có tác động lớn. Mục đích của điều lệ này là giải
quyết lượng phát thải lớn khí mêtan từ bất cứ nguồn nào tại Vùng Vịnh.
Điều lệ 13-2: Quản Lý Vật Liệu Hữu Cơ nhằm hạn chế tối thiểu lượng khí thải mêtan và mùi từ tất cả
những cơ sở xử lý vật liệu hữu cơ thông qua việc ứng dụng những cách thực hành quản lý tốt nhất,
giám sát tác động của mùi, và củng cố các tiêu chuẩn kiểm soát mùi.
Điều lệ 13-3: Hoạt Động Ủ Phân nhằm hạn chế tối thiểu và kiểm soát lượng khí thải của hợp chất hữu
cơ dễ bay hơi, khí mêtan và mùi từ hoạt động ủ phân bằng cách cung cấp tính nhất quán trong việc cho
phép và việc tuân thủ tại các cơ sở ủ phân.
Điều lệ 13-4: Hoạt Động Phân Hủy Kỵ Khí và Xử Lý Nước Thải nhằm hạn chế tối thiểu lượng phát
thải chất gây ô nhiễm khí hậu, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và hợp chất có mùi bằng cách yêu cầu cách
thực hành quản lý tốt nhất, tiêu chuẩn phát thải, phương pháp kiểm tra, yêu cầu lưu giữ hồ sơ và báo
cáo tại những cơ sở xử lý nước thải và các cơ sở khác mà vận hành bể phân hủy kỵ khí.
Điều lệ 8-34: Phần sửa đổi về Địa Điểm Vứt Bỏ Chất Thải Rắn sẽ làm giảm lượng phát thải khí mêtan và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ những bãi rác bằng cách tăng cường tính nghiêm ngặt của những
tiêu chuẩn đối với thiết bị kiểm soát việc thu khí tại bãi rác và những rò rỉ ngẫu nhiên, và cũng sẽ cải
thiện tính nhất quán với các điều lệ của tiểu bang và liên bang mà chi phối các địa điểm vứt bỏ chất thải
rắn.
Để biết thêm thông tin về những điều lệ được kiến nghị, xin truy cập http://www.baaqmd.gov/ruledev.
Nếu có thắc mắc và ý kiến về những điều lệ cụ thể được kiến nghị, xin liên lạc những người sau đây:
Quy định 13: Jacob Finkle, jfinkle@baaqmd.gov
Điều lệ 13-1: William Saltz, wsaltz@baaqmd.gov
Điều lệ 13-2 & 13-3: Robert Cave, rcave@baaqmd.gov
Điều lệ 13-4: Misha Nishiki, mnishiki@baaqmd.gov
Điều lệ 8-34: Victor Douglas, vdouglas@baaqmd.gov
Nếu quý vị không thể tham dự, hãy xem bản tin truyền hình trực tiếp qua mạng lúc 2 giờ chiều, ngày 1
tháng Mười Một hoặc sau đó, xem video lưu trữ tại: http://www.baaqmd.gov/.
Để yêu cầu dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, xin liên lạc với Christine Q. Nguyen, cqnguyen@baaqmd.gov
hoặc 415-749-8751, ít nhất 72 giờ trước sự kiện.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không
khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
###
Văn Phòng Thông Tin của Air District
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