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Luật sư Brian Bunger của Air District được bầu làm chủ tịch
của A&WMA
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ quan quản lý phẩm chất không khí
Vùng vịnh) hôm nay thông báo việc bầu luật sư cơ quan là Brian Bunger làm chủ tịch tân cử năm 2020
của Hiệp hội quản lý không khí và rác thải (Air & Waste Management Association, A&WMA).
Air District từ lâu vẫn là một thành viên tích cực của A&WMA. Các tổ chức cung cấp các chuyên gia về
môi trường cùng thông tin cập nhật về kỹ thuật, quản lý và quy định về các vấn đề không khí và rác thải.
Viên chức điều hành của Air District là Jack Broadbent cho biết: "Sự hiệp lực giữa A&WMA và các
tổ chức thành viên thúc đẩy các cách tiếp cận sáng tạo cho những vấn đề khó khăn nhất về phẩm
chất không khí và khí hậu của chúng ta". "Vai trò lãnh đạo của Brian cùng với tổ chức quốc tế uy tín
đảm bảo các vấn đề phẩm chất không khí và khí hậu tiếp tục giữ phần chủ đạo trong những nỗ lực
của A&WMA cho năm 2020 và giúp kích thích các cách tiếp cận sáng tạo để xử lý các vấn đề phẩm
chất không khí và khí hậu của Vùng vịnh."
Luật sư cơ quan của Air District là Brian Bunger cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được các thành viên
của A&WMA bầu làm chủ tịch tân cử của Hiệp hội năm 2020." "Tôi rất mong chờ được đảm nhận
vai trò lãnh đạo này trong Năm mới và tiếp tục hỗ trợ A&WMA trong sứ mệnh tăng cường trao đổi
kiến thức và thông tin giữa các chuyên gia để giải quyết những vấn đề môi trường và khí hậu cấp
bách nhất của thế giới."
Ông Bunger gia nhập Air District năm 2000 với vai trò là luật sư phụ tá cao cấp và được Hội đồng
quản trị bổ nhiệm làm luật sư cơ quan năm 2002. Ông Bunger từng là thành viên trong Hội đồng
quản trị của A&WMA trước khi được bầu làm chủ tịch tân cử.
A&WMA được thành lập năm 1907, là tổ chức chuyên môn phi lợi nhuận, không theo đảng phái
nào, với mục đích nâng cao kiến thức và chuyên môn thông qua cung cấp diễn đàn trao đổi thông
tin, phát triển chuyên môn, tạo cơ hội kết nối, giáo dục công chúng và tiếp cận hơn 5,000 chuyên
gia môi trường tại 65 quốc gia.
Bay Area Air Quality Management District 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
Facebook, Twitter, Instagram và YouTube.
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