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Kế hoạch hành động của cộng đồng Tây Oakland để cải thiện phẩm
chất không khí do Ban Tài Nguyên Không Khí California phê duyệt
SAN FRANCISCO – Tuần trước, Ban tài nguyên không khí California đã bỏ phiếu nhất trí phê duyệt
chương trình Owning Our Air: The West Oakland Community Action Planning (Owning Our Air: Kế Hoạch
Hành Động Của Cộng Đồng Tây Oakland, cùng hợp tác với Bay Area Air Quality Management District (Cơ
Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh) và Dự Án Chỉ Số Môi Trường Tại Tây Oakland.
Chương trình Owning Our Air đưa ra một số chiến lược và biện pháp cần được thực hiện trong năm năm
tới bởi các cơ quan địa phương, khu vực và tiểu bang nhằm giảm thiểu hơn nữa tình trạng ô nhiễm không
khí tại Tây Oakland. Hội Đồng Quản Trị của Air District đã thông qua kế hoạch này vào ngày 2 tháng Mười,
2019.
“Quyết định phê chuẩn đối với kế hoạch hành động cộng đồng táo bạo này của tiểu bang sẽ giúp làm cho
không khí tại West Oakland trở nên trong lành hơn và cải thiện sức khỏe cộng đồng cho cư dân của khu
vực”, Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District, cho biết. “Công tác triển khai kế hoạch toàn
diện này sẽ tiếp tục nhiều thập kỷ nỗ lực cải thiện phẩm chất không khí tại Tây Oakland và giảm thiểu
những rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài của cộng đồng với tình trạng ô nhiễm không khí.”
“Chương trình Owning Our Air là một nguồn lực to lớn cho các thành viên cộng đồng để cải thiện các điều
kiện của nơi mà họ gọi là nhà”, Bà Margaret Gordon, đồng giám đốc của Dự Án Chỉ Số Môi Trường Tại Tây
Oakland, cho biết. “Ngày hôm nay chính là một chiến thắng đạt được nhờ sự nỗ lực lâu dài để đạt được
mức giảm phát thải và loại bỏ sự chênh lệch về tình trạng ô nhiễm không khí đối với những cư dân bị ảnh
hưởng và dễ bị tổn thương nhất của chúng ta.”
"Việc thực hiện kế hoạch đầy tham vọng này sẽ giúp mang lại những cải thiện có ý nghĩa về sức khỏe và
phẩm chất cuộc sống của chúng ta tại Tây Oakland”, Brian Beveridge, đồng giám đốc Dự Án Chỉ Số Môi
Trường tại Tây Oakland, cho biết. “Dự Luật Quốc Hội (Assembly Bill, AB) 617 giải quyết những vấn đề bất
bình đẳng và trao quyền cho các cộng đồng nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cao về phẩm chất không khí và
sức khỏe. Chương trình Owning Our Air cung cấp các giải pháp mang lại những cải thiện phẩm chất không
khí đáng kểvà có khả năng sẽ đóng vai trò như một mô hình trong các kế hoạch giảm thiểu phát thải trong
tương lai trên toàn Tiểu Bang California."
Khu vực Tây Oakland giáp ranh với Cảng Oakland, sân ga đường sắt Union Pacific và đường cao tốc I580, I-880 và I-980. Mức độ ô nhiễm không khí gia tăng ở Tây Oakland là kết quả của hoạt động công
nghiệp tập trung bao gồm vận tải hàng hải, ga đường sắt và đường sắt, các trung tâm phân phối lớn, nhà
máy xi măng và nhựa đường, nhà máy điện, cơ sở sản xuất kim loại, và các hoạt động sản xuất và công
nghiệp vừa và nhỏ. Xe tải, xe hơi và bụi đường phố mà các loại phương tiện này thải ra cũng góp phần
làm tăng mức phát thải.
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Kế hoạch này được xây dựng theo yêu cầu của Dự luật AB 617, một luật tiểu bang đã được thông qua
đồng thời cùng với quyết định tái phê chuẩn chương trình hạn chế lượng khí thải của California, trọng tâm
nỗ lực của tiểu bang nhằm giảm bớt sự thay đổi khí hậu. Dự luật AB 617 công nhận rằng mặc dù California
đã chứng kiến những cải thiện to lớn về phẩm chất không khí, nhưng không phải tất cả các cộng đồng đều
được hưởng lợi như nhau, và một số cộng đồng nằm gần xa lộ, cảng, khu công nghiệp hoặc các nguồn ô
nhiễm lớn khác cần tập trung và các nguồn lực bổ sung để giảm mức độ ô nhiễm.
Có thể xem và tải về bản sao chương trình Owning Our Air, bản tóm tắt chương trình và phụ lục trực tuyến
tại đường dẫn liên kết dưới đây: http://www.baaqmd.gov/ab617woak.
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 Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.
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