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Hội đồng quản trị của Air District phê duyệt tài trợ cho
nghiên cứu toàn diện về mùi tại Milpitas
Nghiên cứu nhằm mục đích xác định các nguồn gây mùi ảnh hưởng đến Milpitas
SAN FRANCISCO – Hội đồng quản trị của Air District Vùng Vịnh gần đây vừa biểu quyết phê duyệt tài
trợ cho một nghiên cứu toàn diện về mùi trong khu vực Milpitas.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District cho biết: “Mặc dù trong những năm qua có nhiều
cải thiện nhờ sự hợp tác giữa Air District và các tổ chức và cộng đồng địa phương, nhưng các loại mùi
vẫn tồn tại trong khu vực Milpitas. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp có cơ sở khoa học để xác định
chính xác thành phần và nguồn gây mùi nhằm xác định những điều cần cải thiện để kiểm soát tốt hơn
nữa và loại bỏ những tác động này”.
Cùng với lịch sử lâu đời về các loại mùi, các mục tiêu chuyển rác thải hữu cơ trên toàn tiểu bang để
chuyển rác thải khỏi các bãi chôn lấp và áp dụng các phương án bền vững với môi trường làm giảm tác
động đến khí hậu làm thay đổi đáng kể ngành công nghiệp rác thải, bao gồm cả các mùi bắt nguồn từ
các cơ sở xử lý rác thải ảnh hưởng đến khu vực Milpitas.
Năm 2015, Nhóm Các Bên Có Quyền Lợi Liên Đới về Mùi ở Vịnh Nam được thành lập như một diễn
đàn dành cho các lãnh đạo thành phố, các cơ quan quản lý ngành, tiểu bang và địa phương, trong đó
có Air District, và các thành viên trong cộng đồng để hợp tác trong việc xác định và giải quyết các vấn
đề về mùi ở Vịnh Nam. Nhóm hợp tác chặt chẽ với Nghị Sĩ Ro Khanna và Ủy Viên Hội Đồng Lập Pháp
Kansen Chu để xây dựng các chiến lược giảm thiểu mùi nhằm giải quyết những lo ngại của cộng đồng.
Những người có quyền lợi liên đới bày tỏ quan điểm cần phải nghiên cứu và hiểu rõ hơn các thành phần
mùi cụ thể và lượng mùi từ các cơ sở rác thải trong khu vực với mục tiêu xây dựng các chiến lược trước
mắt và dài hạn mà có thể góp phần giải quyết các vấn đề về mùi trong cộng đồng.
Nghiên cứu bao gồm việc sử dụng các công nghệ mới sẵn có để giúp xác định số lượng các thành phần
mùi và thu thập dữ liệu trong khoảng thời gian một năm trở lên để nắm bắt những thay đổi theo mùa và
hoạt động trong ngành công nghiệp rác thải. Air District cam kết thực hiện sứ mệnh giúp cộng đồng
Milpitas giải quyết các vấn đề về mùi ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng không khí của họ.
Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) là cơ
quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong khu vực Vùng Vịnh
bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.
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