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Thông báo của Air District ở Bay Area (Vùng Vịnh) về việc
Chính Quyền Trump ban hành Điều Lệ Phương Tiện AN TOÀN
SAN FRANCISCO – Phần trình bày của Jack Broadbent, viên chức điều hành của Bay Area Air
Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh):
“Chính quyền Trump ban hành Điều Lệ Phương Tiện AN TOÀN giữa thời điểm xảy ra cuộc khủng
hoảng quốc gia cho thấy sự thiếu minh bạch, lòng trắc ẩn và nhận thức căn bản. Điều lệ này không
đáp ứng được các biện pháp bảo vệ chất lượng không khí cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
và giảm lượng khí thải độc hại gây ra biến đổi khí hậu. Việc cho phép các phương tiện kém hiệu quả
chạy trên đường và tăng mức tiêu thụ nhiên liệu gây tổn hại cho chất lượng không khí và tiến bộ y
tế khó đạt được trong nhiều thập kỷ - việc giảm các tiêu chuẩn phát thải sẽ gây ra hậu quả tàn phá
thực sự cho California và Bay Area. Việc lợi dụng tình trạng khẩn cấp toàn thế giới hiện nay để làm
cho chính sách tồi tệ này không được chú ý trong khi chính quyền ở tất cả các cấp đều đang bị
nhấn chìm trong cuộc khủng hoảng COVID-19 là điều không thể chấp nhận được. Air District sẽ
không công nhận Điều Lệ Phương Tiện AN TOÀN và sẽ tuyệt đối không từ bỏ đấu tranh bảo vệ các
tiêu chuẩn xe hơi sạch của chúng ta và bảo vệ chất lượng cuộc sống của tất cả cư dân Bay Area.”
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí ở Bay Area bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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