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Cuộc họp được tổ chức giữa Air District & Ban Tài Nguyên Không
Khí Tiểu Bang California (California Air Resources Board, CARB) về
công tác phân bổ nguồn vốn tài trợ của California trong Chương
Trình Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường của Volkswagen
SAN FRANCISCO – Các cơ quan Địa Hạt Không Khí tại khu vực Vùng Vịnh, San Joaquin và South Coast,
hợp tác với Ban Tài Nguyên Không Khí Tiểu Bang California, sẽ tổ chức một cuộc họp nhóm với các cơ
quan nhà nước có liên quan về công tác triển khai phân bổ $423 Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động Môi
Trường của Volkswagen vào lúc 10:00 sáng, Thứ Hai, ngày 6 tháng Năm tại San Francisco.
Cuộc họp nhóm làm việc sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan tìm hiểu, đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến về việc
triển khai các khoản vốn tài trợ và danh mục dự án. Các nhân viên sẽ cùng thảo luận về số tiền tài trợ hiện
có, các loại dự án đủ điều kiện, lịch triển khai chương trình, yêu cầu báo cáo và hoạt động cũng như những
thông tin triển khai khác.
Các dự án sẽ tập trung vào việc thải bỏ và thay thế các trang thiết bị di động hạng nặng hiện tại bằng công
nghệ phát thải ít hơn. Trang thiết bị này bao gồm xe tải vận chuyển hàng hóa đường bộ, xe buýt chuyên
chở và xe khách, xe nâng và thiết bị xử lý hàng hóa tại cảng, tàu biển thương mại và đầu máy xe lửa
chuyển hàng hóa. Các khoản vốn tài trợ cũng sẽ được phân bổ cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hỗ trợ
thị trường sử dụng phương tiện không phát thải.
Quỹ Tín Thác là kết quả thỏa thuận một phần với VW (Volkswagen) do hậu quả của việc sử dụng các thiết
bị bất hợp pháp được thiết kế để gian lận trong các cuộc kiểm tra nồng độ khí thải. Quỹ Tín Thác cung cấp
các cơ hội tài trợ để giúp giảm thiểu lượng khí thải dư thừa do các phương tiện của VW gây ra.
Ngày & Giờ tiến hành cuộc họp của Nhóm Làm Việc:
Thứ Hai, ngày 6 tháng Năm, 2019
10:00 sáng

Địa Điểm:
Bay Area Air Quality Management District
Phòng Yerba Buena
375 Beale Street San Francisco, CA 94105

Webcast của Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động
Môi Trường của Volkswagen
(không hoạt động cho đến ngày/giờ tiến hành cuộc họp)
Công chúng có thể tìm thêm thông tin về Chương Trình Quỹ Tín Thác Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường của
Volkswagen tại địa chỉ: https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/volkswagen-environmental-mitigation-trustcalifornia hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin qua email tại địa chỉ: vwmititrust@arb.ca.gov.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí
trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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