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Mời nộp đơn xin Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Spare the Air
Air District & Acterra công nhận những nỗ lực giảm bớt tình trạng ô nhiễm không khí
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không
Khí Vùng Vịnh) thông báo mời nộp đơn xin Giải Thưởng Acterra về Môi Trường cho Doanh Nghiệp
2019 kể cả Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Spare the Ai (Bảo Toàn Không Khí)
Với năm thứ ba liên tiếp, Air District tài trợ giải thưởng cùng với Acterra và các Giải Thưởng Acterra
về Môi Trường cho Doanh Nghiệp 2019.
Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Spare the Air sẽ được trao cho bất cứ cơ quan công cộng, doanh
nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận hay trường học nào mà đã cho thấy vai trò lãnh đạo đáng kể
trong một dự án cải thiện chất lượng không khí tại Vùng Vịnh. Những lãnh vực tập trung của dự án
có thể bao gồm việc giảm các chất gây ô nhiễm không khí, khí thải nhà kính, phòng ngừa ô nhiễm
hay đưa ra những phương pháp cải tiến để không khí sạch hơn. Những cơ quan công cộng, doanh
nghiệp tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận hay trường học thuộc khu vực thẩm quyền chín quận của Air
District được khuyến khích đăng ký và nộp đơn xin Giải Thưởng Nhà Lãnh Đạo Spare the Ai.
Giải thưởng sẽ được vinh danh tại lễ trao Giải Thưởng Acterra về Môi Trường cho Doanh Nghiệp
2019 sắp tới, một trong những chương trình công nhận về môi trường thâm niên nhất và uy tín nhất
tại Vùng Vịnh. Các giải thưởng tôn vinh những thành quả của các tổ chức mà có những chương
trình cải tiến bền vững và công nhận những nhà lãnh đạo môi trường bằng việc cung cấp một diễn
đàn giáo dục để nâng cao nhận thức và tiếp nhận các cách thực hành hoạt động bền vững.
Hiện đang tiếp nhận trực tuyến các đơn xin cấp giải thưởng tạiwww.acterra.org/bea. Thời hạn cuối
cùng để nộp đơn là ngày 7 tháng Mười Hai, 2018. Để biết thêm thông tin, xin truy cập
www.acterra.org/bea.
Acterra (www.acterra.org) là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) tại Vùng Vịnh San Francisco có trụ sở
tại Palo Alto giúp tập hợp mọi người để tạo ra những giải pháp địa phương cho một hành tinh lành mạnh.
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. Liên hệ với Air District qua Twitter, Facebook, và
YouTube. Để biết thêm chi tiết về Spare the Air, hãy vào www.sparetheair.org.
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