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ĐỂ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 20 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI LIÊN LẠC: Ralph Borrmann, 415.760.0285 hoặc rborrmann@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí nỗ lực dừng hoạt động của máy phát điện
chạy bằng điêzen tại các cơ sở trồng cần sa của Green Sage
ở Oakland
Lệnh sẽ dừng hoạt động của máy phát điện chạy bằng điêzen, giúp bảo vệ sức khỏe của
cộng đồng địa phương
SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh đã ra thông
báo rằng họ sẽ yêu cầu Hội Đồng Điều Trần độc lập của cơ quan ban hành lệnh triệt giảm nhằm
dừng hoạt động của chín máy phát điện chạy bằng điêzen tại các cơ sở trồng cần sa của Green
Sage ở East Oakland.
Địa Hạt Không Khí đã đưa ra Thông Báo Vi Phạm đến Green Sage vào ngày 16 tháng 2 năm 2022,
do hoạt động mà không có giấy phép. Địa Hạt Không Khí đang nỗ lực dừng hoạt động của các máy
phát điện chạy bằng điêzen của Green Sage do các vi phạm đang diễn ra tại các cơ sở Oakland
Tinnery và Oakland Cannery của họ.
Damian Breen, phó viên chức điều hành cấp cao về hoạt động/thực thi ở Địa Hạt Không Khí, cho
biết: “Địa Hạt Không Khí đang thực hiện hành động cương quyết nhằm ngăn chặn hoạt động phát
thải dầu điêzen nguy hại và chưa được cấp giấy phép này từ các máy phát điện của Green Sage.
East Oakland phải chịu nhiều gánh nặng ô nhiễm không khí hơn so với các khu vực khác của Vùng
Vịnh và việc phê duyệt lệnh triệt giảm sẽ giúp bảo vệ các cư dân địa phương và cộng đồng.”
Veronica Eady, phó viên chức điều hành cấp cao về chính sách và công bằng ở Địa Hạt Không Khí,
cho biết: “Công chúng xứng đáng nhận được sự minh bạch, ý kiến đóng góp và sự bảo đảm rằng
các cơ sở sẽ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm chất lượng không khí. Địa Hạt Không Khí
khuyến khích công chúng và đặc biệt là cư dân East Oakland tham gia và đóng góp ý kiến cho Hội
Đồng Điều Trần khi chúng tôi nỗ lực buộc Green Sage phải chịu trách nhiệm và ngăn chặn những
hoạt động phát thải nguy hại này trong một cộng đồng vốn đã chịu tác động không cân xứng vì ô
nhiễm không khí.”
Nếu Hội Đồng Điều Trần phê duyệt lệnh triệt giảm, Green Sage sẽ buộc phải dừng hoạt động của
các máy phát điện chạy bằng điêzen ngay lập tức.
Các lệnh triệt giảm và vụ việc được đưa ra trước Hội Đồng Điều Trần giúp tạo ra sự minh bạch vì
các dữ kiện và bằng chứng được trình bày trong một diễn đàn mở, đồng thời tạo cơ hội cho công
chúng tham gia. Chúng tôi khuyến khích công chúng tham gia và đóng góp ý kiến khi lệnh triệt giảm
theo đề xuất được trình lên Hội Đồng Điều Trần. Sau khi phiên điều trần được lên lịch, đường link
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sẽ được đăng trên trang web của Địa Hạt Không Khí tại www.baaqmd.gov. Công chúng cũng có thể
đăng ký nhận thông tin cập nhật của Hội Đồng Điều Trần tại https://www.baaqmd.gov/contactus/sign-up-for-information.
Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực, 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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