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Air District mở rộng chương trình tài trợ Clean Cars for All
Cư dân có mức thu nhập đủ điều kiện có thể nhận khoản trợ cấp lên tới $9,500 để mua xe giữ sạch
không khí
SAN FRANCISCO – Air District Vùng Vịnh thông báo mở rộng phạm vi chương trình tài trợ Clean Cars
for All (Xe Sạch cho Mọi Người), qua đó cung cấp các khoản ưu đãi lên đến $9,500 cho cư dân Vùng
Vịnh có mức thu nhập đủ điều kiện để thải bỏ ô tô cũ và thay thế bằng xe lai, xe lai sạc điện hoặc xe
điện hoặc nhận Thẻ Clipper trả trước để đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng.
Trước đây, chương trình chỉ giới hạn triển khai tại các cộng đồng được chỉ định, nhưng nay được áp
dụng cho những cư dân hiện đang sinh sống tại mọi khu vực trong khu vực thẩm quyền gồm chín quận
của Air District. Hơn 100 gia đình được hưởng lợi từ chương trình và hơn $1 triệu tiền tài trợ đã được
cấp kể từ khi triển khai chương trình vào tháng Ba năm 2019.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: “Việc mở rộng phạm vi chương trình
Clean Cars for All giúp những chiếc xe giữ sạch không khí trở thành một lựa chọn hợp lý cho nhiều
người trên khắp Vùng Vịnh. Việc chuyển sang sử dụng xe giữ sạch không khí trên đường phố đồng
nghĩa với cải thiện chất lượng không khí và giảm phát thải khí nhà kính để tất cả chúng ta có thể hít thở
thoải mái hơn.”
Air District đã phát động chương trình Clean Cars for All như là một phần nỗ lực to lớn nhằm đảm bảo
rằng các loại xe giữ sạch không khí sẽ là lựa chọn hợp lý cho toàn bộ cư dân trên khắp Vùng Vịnh.
Quyền tiếp cận công bằng với các xe giữ sạch không khí cũng đảm bảo rằng tất cả cư dân Vùng Vịnh
đều được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng thấp hơn cũng như cải thiện trải nghiệm lái xe.
Nhiều cư dân mà nhận toàn bộ khoản trợ cấp $9,500 có thể mua xe điện cũ chỉ bằng khoản trợ cấp
này. Số tiền nhận được từ chương trình Clean Cars for All dựa trên số lượng người trong hộ gia đình,
mức thu nhập và lựa chọn phương tiện thay thế. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp một khoản tài trợ
lên đến $2,000 dành cho thiết bị sạc tại nhà và việc lắp đặt.
Người nộp đơn phải sống trong khu vực thẩm quyền của Air District và mức thu nhập hộ gia đình phải
nằm trong một mức giới hạn xác định dựa trên số lượng người trong hộ gia đình. Thêm vào đó, phương
tiện cần loại bỏ phải được sử dụng tối thiểu 15 năm, còn hoạt động và hiện được đăng ký dưới tên của
người đăng ký chương trình. Cư dân Vùng Vịnh có thể kiểm tra trên trang web của chương trình hoặc
hoàn thành đơn đăng ký tham gia để xác minh tình trạng hội đủ điều kiện tham gia chương trình.
Để biết thêm thông tin hoặc để đăng ký tham gia chương trình Clean Cars for All, hãy truy cập
www.baaqmd.gov/cleancarsforall.
Chương trình Clean Cars for All là một phần trong dự án Đầu Tư Chống Biến Đổi
Khí Hậu California, một chương trình toàn tiểu bang cung cấp hàng tỷ đô-la cho
hoạt động Hạn Chế Mức Phát Thải để giúp làm giảm phát thải khí nhà kính, củng
cố nền kinh tế và cải thiện sức khỏe cộng đồng và môi trường — đặc biệt là tại các
cộng đồng còn khó khăn.
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Bay Area Air Quality Management District (Cơ quan quản lý phẩm chất không khí Vùng Vịnh) là cơ quan
vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí và khí hậu toàn cầu trong khu vực Vùng Vịnh bao
gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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