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Air District tổ chức hội thảo công khai về sửa đổi quy định
cấp phép
SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng
Không Khí Vùng Vịnh) sẽ tổ chức một buổi hội thảo công khai trực tuyến để trình bày, thảo luận và
tiếp nhận ý kiến đóng góp về nội dung sửa đổi Quy Định 2: Giấy Phép, để bảo vệ các cộng đồng
phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí.
Air District sẽ đánh giá lại chương trình cấp phép của mình để đảm bảo các cộng đồng phải chịu
chất lượng không khí kém và dễ bị tổn hại sức khỏe được bảo vệ tốt hơn khỏi các nguồn ô nhiễm
không khí. Trong buổi hội thảo công khai, nhân viên Air District sẽ cung cấp thông tin tổng quan về
quy định của các chương trình cấp phép và sẽ trình bày nội dung sửa đổi các điều lệ cụ thể trong
quy định. Buổi hội thảo sẽ là một diễn đàn nơi những người tham gia có thể đóng góp ý kiến phản
hồi cho nhân viên về các chủ đề được thảo luận.
Hội thảo sẽ được tiến hành qua Zoom: Tài liệu hội thảo sẽ được đăng tải trên trang web Sửa Đổi
Quy Định 2 của Air District.
NỘI DUNG:

Thảo luận về các phương án tiềm năng để cải thiện quy định cấp phép nhằm
cung cấp thêm các biện pháp bảo vệ theo quy định trong những cộng đồng
chịu ảnh hưởng.

CƠ QUAN:

Bay Area Air Quality Management District

THỜI GIAN:

Thứ Tư, ngày 12 tháng Năm từ 6:00 chiều – 8:00 tối

ĐỊA ĐIỂM:

Để tham gia qua trình duyệt web: https://us02web.zoom.us/j/81476946686
Để tham gia qua điện thoại, vui lòng gọi đến số +1 669 900 6833
Mã ID Cuộc Họp: 814 7694 6686
▪ Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ thông dịch, vui lòng liên hệ Aneesh
Rana theo địa chỉ arana@baaqmd.gov hoặc gọi 415-749-4914 ít nhất
là 72 tiếng trước khi diễn ra hội thảo.
▪ Para información en español, llame al 415-749-4609
▪ 中文聯絡電話 415-749-4609
▪ Nói Tiếng Việt xin gọi 415-749-4609.
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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 Twitter, Facebook và YouTube.
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