THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG
ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 22 tháng Một năm 2021
NGƯỜI LIÊN LẠC: Ralph Borrmann, 415.760.0285

Nhân viên Air District kêu gọi công chúng gửi ý kiến phản hồi về nỗ
lực giảm phát thải dạng hạt từ các thiết bị cracking xúc tác tầng sôi
của nhà máy tinh chế tại hội thảo trực tuyến.
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 cộng trực tuyến vào ngày 4 tháng Hai năm
2021, từ 6 giờ chiều – 8 giờ tối, tập trung vào chủ đề xây dựng dự thảo sửa đổi Quy Định 6 Điều Lệ
5: Phát Thải Dạng Hạt từ Các Thiết Bị Cracking Xúc Tác Tầng Sôi của Nhà Máy Tinh Chế; nhằm
giảm hơn nữa lượng phát thải dạng hạt từ các nhà máy tinh chế dầu.
Tại buổi hội thảo, người dân, người ủng hộ cộng đồng, chính quyền địa phương và các ban ngành
sẽ có cơ hội để tìm hiểu về điều lệ dự thảo, đặt câu hỏi với nhân viên của Air District, cũng như chia
sẻ ý kiến phản hồi và ý tưởng để thông tin quy trình đưa ra điều lệ chính thức.
Lịch Trình Hội Thảo
Thứ Năm, ngày 4 tháng Hai năm 2021
6 giờ chiều – 8 giờ tối
Để tham gia qua trình duyệt web, vui lòng truy cập https://us02web.zoom.us/j/85296925189
Để tham gia qua điện thoại, vui lòng gọi đến số +1 669 900 6833
Mã Cuộc Họp: 852 9692 5189
▪ Nếu quý vị muốn sử dụng dịch vụ thông dịch ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Aneesh Rana tại
arana@baaqmd.gov, hoặc gọi điện thoại theo số 415-749-4914 ít nhất 72 giờ trước khi bắt đầu 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.
Thông Tin & Ý Kiến Đóng Góp
Tài liệu hội thảo có sẵn tại: https://www.baaqmd.gov/reg6rule5
Các bên quan tâm xin mời gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về dự thảo sửa đổi điều lệ và Báo
Cáo Hội Thảo. Ý kiến đóng góp về tài liệu sẽ được tiếp nhận trong suốt thời gian diễn ra hội thảo
hoặc có thể được gửi bằng văn bản cho Air District. Hạn chót để gửi ý kiến đóng góp về những tài
liệu này là Thứ Sáu, ngày 12 tháng Hai năm 2021, lúc 5 giờ chiều
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Nếu có câu hỏi hoặc cần gửi ý kiến đóng góp về dự thảo sửa đổi quy định, vui lòng liên hệ với
David Joe, Trợ Lý Giám Đốc của Bộ Phận Phát Triển Điều Lệ, theo địa chỉ djoe@baaqmd.gov.
Sau khi kết thúc hội thảo và giai đoạn góp ý công cộng, nhân viên sẽ đánh giá nhu cầu thay đổi dự
thảo sửa đổi điều lệ. Nhân viên có thể xem xét kêu gọi thêm ý kiến đóng góp hoặc có thể tổ chức
một buổi điều trần công khai trước Hội Đồng Quản Trị của Air District để họ xem xét đề xuất của
nhân viên.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook
và YouTube.
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