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Air District sẽ tổ chức một buổi hội thảo công khai bàn về các sửa
đổi điều lệ về cháy rừng.
Lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng về những thay đổi trong điều lệ nhằm nâng cao nỗ lực
ứng phó và phòng chống cháy rừng
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất
Không Khí Vùng Vịnh) sẽ tổ chức một buổi hội thảo công khai tại San Francisco để thảo luận về hai
sửa đổi điều lệ theo Chương Trình Ứng Phó Tình Trạng Ô Nhiễm Phẩm Chất Không Khí Khi Cháy
Rừng (Wildfire Air Quality Response Program) của Air District.
Tại các buổi hội thảo, người dân, chính quyền địa phương và các ban ngành sẽ có cơ hội để tìm
hiểu về những điều lệ dự thảo, đặt câu hỏi với nhân viên của Air District, cũng như chia sẻ phản hồi
và ý tưởng để thông tin quy trình đưa ra điều lệ chính thức.
Giám đốc điều hành Air District, Ông Broadbent cho biết rằng: “Khói bốc lên từ đám cháy rừng ngày
càng ảnh hưởng đến người dân Vùng Vịnh và khiến những nỗ lực làm giảm ô nhiễm không khí độc
hại mà chúng ta đã gây dựng hàng thập kỷ qua bị tiêu tán.” “Những sửa đổi điều lệ được đề xuất
này sẽ giúp làm giảm nguy cơ cháy rừng và cung cấp thêm công cụ để làm giảm tác động có hại từ
ô nhiễm, và rồi sẽ giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng nếu chẳng may xảy ra cháy rừng. Chúng tôi hy
vọng cộng đồng sẽ tham dự buổi hội thảo này, tìm hiểu xem Air District đang đề xuất điều gì và đóng
góp ý kiến về vấn đề vô cùng quan trọng này."
Lịch Hội Thảo
Thứ Tư, ngày 24 tháng Bảy, 2019
4 - 6 giờ tối
Bay Area Metro Center
Phòng Hội Nghị Yerba Buena, Tầng 1
375 Beale Street, San Francisco
Dưới đây là những sửa đổi điều lệ được đề xuất:
Những dự thảo sửa đổi Quy Định 5 giúp tăng cường nỗ lực phòng chống thảm họa cháy rừng tàn
khốc trên toàn tiểu bang thông qua các quy định về đốt. Theo những sửa đổi này, các cơ quan công
quyền sẽ không phải đóng lệ phí đốt ngoài trời khi thực hiện đốt theo quy định nhằm phòng tránh
cháy rừng.
Những dự thảo sửa đổi Điều Lệ 6-3 nhằm mục đích tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi
khói bốc lên từ đám cháy rừng có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại Vùng Vịnh. Theo
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những sửa đổi này, Air District được phép phát đi Cảnh Báo Spare the Air (Bảo Toàn Không Khí)
quanh năm để thông báo cho công chúng khi nồng độ hạt sắp vượt mức không lành mạnh. Lệnh
Cấm Đốt Bắt Buộc (Mandatory Burn Ban) nghiêm cấm sử dụng các thiết bị đốt gỗ và sẽ được thông
báo qua Cảnh Báo Spare the Air.
Để biết thêm thông tin về các đề xuất sửa đổi điều lệ, vui lòng truy cập: http://www.baaqmd.gov/rulesand-compliance/rule-development/rules-under-development.
Nếu không thể tham dự buổi hội thảo, quý vị có thể theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp qua
mạng vào lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng Bảy hoặc xem video đã lưu trên trang:
http://www.baaqmd.gov/rules-and-compliance/rule-development/rules-under-development.
Để gửi nhận xét hoặc thắc mắc về những sửa đổi này hay về báo cáo hội thảo, vui lòng liên hệ với
Patrick Wenzinger theo số 415-749-4934 hoặc wildfireprogram@baaqmd.gov. Thời hạn gửi nhận
xét là Thứ Hai, ngày 12 tháng Tám, 2019.
Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Aneesh Rana,
arana@baaqmd.gov, 415-749-4914 ít nhất 72 giờ trước khi diễn ra hội thảo.
Para información en español, llame al 415-749-4609
中文聯絡電話 415-749-4609
Nói Tiếng Việt, xin gọi 415-749-4609
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.
###
Văn Phòng Thông Tin của Air District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Trang Chủ của Air District | Thông Cáo Báo Chí
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