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Hội Đồng Air District bổ nhiệm các thành viên Ban Chỉ Đạo
Cộng Đồng Richmond-North Richmond-San Pablo
Các thành viên cộng đồng sẽ hỗ trợ hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch giảm thiểu phát thải trong
cộng đồng
SAN FRANCISCO – Vào ngày hôm nay, Hội Đồng Quản Trị của Bay Area Air Quality Management
District (Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã ra thông báo thành lập một ban
chỉ đạo cộng đồng để hỗ trợ hướng dẫn việc xây dựng Kế Hoạch Giảm Thiểu Phát Thải trong Cộng
Đồng cho khu vực Richmond-North Richmond-San Pablo.
Theo Chương Trình Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng của Air District, khu vực Richmond-North
Richmond-San Pablo đã được chọn làm cộng đồng ưu tiên bởi đây là khu vực chịu gánh nặng phơi
nhiễm tích lũy cao do ô nhiễm không khí. Theo Dự Luật Hạ Viện California 617, tiểu bang chỉ đạo
các địa hạt phụ trách về không khí ở địa phương làm việc với các cộng đồng bị tác động nặng nề
trong các chương trình giảm thiểu phát thải và/hoặc các chiến dịch giám sát chất lượng không khí.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Air District, phát biểu: "Chúng tôi mong muốn được hợp
tác với ban chỉ đạo nhằm tận dụng sức mạnh cộng đồng để giải quyết những cách biệt về sức khỏe
ở Richmond và San Pablo." "Công việc này sẽ phát triển thành hành động chung tay của cộng đồng
được nhân rộng tại địa phương nhằm cải thiện chất lượng không khí cho các thế hệ sau."
Cindy Chavez, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Air District, phát biểu: "Hiện chúng tôi có một ban
chỉ đạo gồm các thành viên có những nền tảng khác nhau, họ sẽ là những người tạo ảnh hưởng
trong công tác giúp chúng ta giảm thiểu những cách biệt về sức khỏe trong một khu vực đã phải
hứng chịu mức độ phơi nhiễm cao bất thường do ô nhiễm không khí từ trước tới nay."
Các thành viên được bổ nhiệm vào Ban Chỉ Đạo Cộng Đồng bao gồm:
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Vào tháng Chín, Air District cùng một ủy ban gồm các nhà tổ chức trong cộng đồng, những người ủng
hộ công lý môi trường và các nhóm khu dân cư, cũng như những người có quyền lợi liên đới trong
các lĩnh vực giáo dục, y tế công cộng, chính quyền và công nghiệp tại khu vực Richmond-North
Richmond-San Pablo đã đề xuất Lộ Trình hướng đến Không Khí Sạch, kế hoạch giám sát không khí
đầu tiên xác định ranh giới địa lý để giám sát không khí, các nguồn gây ô nhiễm không khí đáng quan
ngại và các mục đích của hoạt động giám sát không khí. Việc giám sát liên tục và các kết quả thu
được từ kế hoạch này sẽ hỗ trợ việc cung cấp thông tin về kế hoạch giảm thiểu phát thải mới, cũng
như các nỗ lực cải thiện chất lượng không khí khác đang diễn ra bên ngoài quy trình AB 617.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực 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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