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Tuyên bố của Air District Vùng Vịnh về các chính sách liên
quan đến khí hậu của chính quyền tổng thống Biden
SAN FRANCISCO – Phần trình bày của Jack Broadbent, viên chức điều hành của Cơ Quan Quản
Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management District), về các chính sách
liên quan đến khí hậu của chính quyền tổng thống Biden.
“Tổng thống Biden đã thực hiện những bước táo bạo đầu tiên nhưng cần thiết để giải quyết cuộc
khủng hoảng khí hậu đang gia tăng. Thông qua một loạt các sắc luật trong những ngày đầu tiên làm
việc, Tổng Thống đã cho thấy hành động trái ngược hoàn toàn so với các chính sách của chính
quyền tiền nhiệm về khí hậu. Đầu tiên là để thực hiện lời hứa quan trọng trong cuộc vận động, Hoa
Kỳ đã tham gia lại Hiệp Định Khí Hậu Paris. Sau đó, Biden đã đưa ra phương pháp tiếp cận 'chính
phủ tổng thể', tập trung toàn bộ sự chú ý và năng lực của chính phủ liên bang và tạo ra các chính
sách đầy tham vọng liên quan đến khí hậu thông qua một cơ cấu dày đặc các cơ quan liên bang và
đưa ra các sáng kiến nhằm giải quyết 'mối đe dọa hiện hữu lớn nhất trong thời đại của chúng ta'.
Giờ đây, Quốc Hội phải thực hiện phần việc của mình là thông qua kế hoạch về khí hậu đầy tham
vọng của Chính Quyền Biden. Tuy tốn kém nhưng chúng ta có thể chọn trả tiền ngay hoặc phải trả
giá đắt sau này. Quốc hội đã cạn lý do bào chữa và công chúng thì đã hết kiên nhẫn. Giờ đây, chúng
ta có một cơ hội to lớn để thay đổi quỹ đạo hiện tại của mình và có được không khí sạch, nền kinh
tế năng lượng sạch và sự công bằng môi trường vốn đã bị nhiều người bỏ qua quá lâu rồi. Quốc hội
cần phải thoát khỏi tình trạng bế tắc và ủng hộ hết mình cho những nỗ lực này như thể tương lai của
chúng ta phụ thuộc vào điều đó, bởi vì tất cả đã quá rõ ràng”.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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