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$7 triệu kinh phí tài trợ có sẵn để lắp đặt các trạm sạc xe điện công cộng
mới
Các cơ quan công cộng và doanh nghiệp tư nhân có thể thu lại được tới 85% chi phí
SAN FRANCISCO – Bắt đầu từ ngày 7 tháng Mười Hai, 2021, chương trình Sạc điện! của Cơ Quan
Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký để giúp bù lại một phần
chi phí mua và lắp đặt các trạm sạc xe điện công cộng mới trong toàn khu vực.
Mục tiêu của chương trình Sạc điện! là giúp xây dựng một mạng lưới sạc điện có thể hỗ trợ các mục
tiêu áp dụng xe điện lên tới 90% tổng đội xe vào năm 2050 của Vùng Vịnh.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết, “Việc áp dụng các loại xe điện tiếp
tục mở rộng ở tốc độ nhanh. Việc có nhiều trạm sạc điện hơn ở các địa điểm chính sẽ tăng tốc độ chuyển
đổi năng lượng và việc mua xe điện trở thành lựa chọn thông minh hơn cho nhiều cư dân Vùng Vịnh”.
Khoản tài trợ chương trình Sạc điện! có thể được dùng để lắp đặt các trạm sạc điện công cộng cho xe
điện hạng nhẹ tại nơi làm việc, điểm đến, địa điểm trung chuyển, dọc hành lang vận chuyển và tại các
khu chung cư. Địa Hạt Không Khí sẽ ưu tiên các dự án lắp đặt trạm sạc điện cho xe điện tại các khu
chung cư (đặc biệt là các khu nhà ở giá rẻ và thấp hơn giá thị trường), và các dự án nằm trong các cộng
đồng công bằng môi trường.
Hội thảo qua mạng được lên lịch vào Thứ Ba, ngày 14 tháng Mười Hai, 2021, lúc 10 giờ sáng, để cung
cấp thông tin tổng quan về đợt mời thầu và giải đáp thắc mắc từ các bên quan tâm. Để biết thêm thông
tin, vui lòng truy cập www.baaqmd.gov/charge hoặc liên hệ với Danny Fung theo địa chỉ
dfung@baaqmd.gov. Đơn sẽ được chấp nhận cho đến ngày 1 tháng Ba, 2022, 5 giờ chiều, giờ Thái
Bình Dương.
Chương trình Sạc điện! được tài trợ chủ yếu thông qua Quỹ Vận Chuyển vì Không Khí Sạch
(Transportation Fund for Clean Air) của Quỹ Khu Vực và Quỹ Khuyến Khích Nguồn Di Động của Địa Hạt
Không Khí để cải thiện chất lượng không khí trong phạm vi chín quận Vùng Vịnh bằng cách giảm thiểu
phát thải các chất gây ô nhiễm không khí từ xe lưu thông trên đường và có thể gồm các nguồn tài trợ
bổ sung nếu có.
Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất
lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua Twitter, Facebook
và YouTube.
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