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Dành $20 triệu tài trợ cho các dự án giảm thiểu tình trạng ô
nhiễm không khí từ thiết bị vận chuyển hàng hóa
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng
Không Khí Vùng Vịnh) đang thông báo về việc dành $20 triệu đô-la để tài trợ cho các dự án cơ sở
hạ tầng hỗ trợ và thay thế trang thiết bị cho Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa theo Dự Luật 1B.
Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chủ sở hữu thiết bị chạy bằng nhiên liệu diesel vận
chuyển hàng hóa trên các hành lang thương mại chính của California. Thời hạn nộp đơn là ngày
15 tháng 1 năm 2021.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: "Mặc dù hệ thống vận chuyển hàng
hóa tại Vùng Vịnh đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ một nền kinh tế sôi động nhưng đó
cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí lớn có hại cho khu vực và đặc biệt là đối với những cộng đồng
còn khó khăn gần các cơ sở vận chuyển hàng hóa. Những ưu đãi này sẽ hỗ trợ cho các dự án giúp
giảm lượng khí thải và cho phép chúng tôi giảm hơn nữa gánh nặng ô nhiễm không khí tại các cộng
đồng cần chúng tôi giúp đỡ nhất”.
Các thiết bị đủ điều kiện tham gia chương trình này bao gồm:
• Xe tải có tổng trọng lượng xe được nhà sản xuất ấn định từ 16.001 pound trở lên;
• Các thiết bị xếp dỡ hàng hóa như xe nâng hàng, xe tải bãi và cần trục lốp cao su;
• Các thiết bị vận chuyển đông lạnh và rơ-moóc bảo quản lạnh cách nhiệt tại các cửa hàng tạp
hóa bán lẻ;
• Thiết bị điện khí hóa cầu cảng và thiết bị thu giữ và kiểm soát phát thải tại cảng; và
• Đầu máy xe lửa chở hàng.
Chương trình cũng tài trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng nạp nhiên liệu hyđrô, sạc pin và cắm điện
để hỗ trợ chủ sở hữu thiết bị vận chuyển hàng hóa chuyển sang các thiết bị không phát thải hoặc
gần như không phát thải.
Dự Luật 1B đã được cử tri California chấp thuận vào năm 2006 và cho phép sử dụng trái phiếu
nghĩa vụ chung của tiểu bang cho các mục đích đã quy định, bao gồm cải thiện hành lang vận
chuyển có mức độ ưu tiên cao và các dự án giao thông mang tính hợp tác giữa tiểu bang và địa
phương. Chương Trình Dịch Chuyển Hàng Hóa là sự hợp tác giữa Hội Đồng Tài Nguyên Không
Khí California và các cơ quan địa phương, địa hạt không khí và cảng biển để nhanh chóng giảm
thiểu phát thải ô nhiễm không khí và rủi ro sức khỏe từ việc vận chuyển hàng hóa dọc theo các hành
lang thương mại của California.
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Nhân viên của Air District luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc về quy trình nộp đơn và yêu cầu
tài trợ. Để biết thêm thông tin về chương trình này hoặc bắt đầu nộp đơn đăng ký trực tuyến, vui
lòng truy cập trang web tại www.baaqmd.gov/goods.
Bay Area Air Quality Management District 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.
###
Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
Trang Chủ của Air District | Thông Cáo Báo Chí

Trang 2 / 2
2020-085

