
MỘT NỖ LỰC CHUNG SỨC 

GIẢM LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ

CACBON (CARBON FOOTPRINT) 

TRONG KHU VỰC

Ba nội dung của Chương trình chung là:

Báo cáo kỹ thuật về mức phát thải cơ sở 
trong tất cả các lĩnh vực và các chiến lược để đạt 
mức phát thải carbon bằng 0
Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực để 
đảm bảo chúng ta tạo việc làm xanh chất 
lượng cao, hỗ trợ cho các gia đình tham 
gia

• Xây dựng nội dung cho Sổ tay hướng dẫn thực 
hiện các chính sách, chương trình, và dự án 
tình nguyện cùng với các bên liên quan, hướng 
tới một tương lai không phát thải khí carbon

Nhận biết nhu cầu có một cách tiếp cận tùy
địa phương để giải quyết vấn đề biến đổi
khí hậu, vào tháng 1/2021, các nhà lãnh đạo đã đắc cử

của Quận đã bỏ phiếu đồng ý tiếp nhận vai trò lãnh đạo
trong việc điều phối các nỗ lực hành động chống biến đổi
khí hậu trong khu vực của chúng ta. Chương trình này
cung cấp những lộ trình trên cơ sở khoa học để thông tin
về các chính sách do khu vực, quận, và chính quyền thành
phố đề ra để giảm phát thải khí nhà kính trong khu vực
San Diego. Đây là chương trình riêng biệt nhưng bổ sung
cho các kế hoạt hành động chống biến đổi khí hậu cụ thể
của từng chính quyền địa phương.

Chương trình Hoạt động Kết hợp đề cập đến năm lĩnh vực phát lượng khí thải nhiều nhất kết hợp với những vấn
đề về việc làm và công bằng xã hội.

Tháng 11/2021
Dự thảo Báo cáo kỹ thuật

Tháng 3 / 2022 
Dự thảo Nghiên cứu phát 

triển nguồn nhân lực

LỘ TRÌNH DỰ ÁN

Tháng 7/2021 

Phân tích sản xuất
Năng lượng tái tạo

Tháng 1/2021
Chỉ thị của Hội đồng

Tháng 1 / 2023

Dự thảo Sổ tay hướng 
dẫn thực hiện

Mùa xuân/2023
Hoàn thiện Khuôn khổ để 
trình Hội đồng xem xét

Hãy tham gia!
engage.sandiegocounty.gov/rdf 

sdcounty.ca.gov/RDF 

zerocarbon@sdcounty.ca.gov

GIAO THÔNG & VẬN TẢI
HỆ THỐNG THỰC PHẨM
& KINH TẾ TUẦN HOÀNĐIỆN

CÁC GIẢI PHÁP KHÍ HẬU TỰ
NHIÊN & SỬ DỤNG ĐẤTCÁC TÒA NHÀ
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Loại bỏ khí 
carbon thông 
qua việc giảm 
phát thải khí 

nhà kính là khả 
thi về mặt kỹ 

thuật.

Loại bỏ khí 
carbon có thể 
tạo ra những 

việc làm không 
phát thải trong 

khu vực tính đến 
năm 2030.

Chung tay hành 
động mang lại hiệu 

quả cao hơn là 
hành động riêng 

lẻ.

Hợp tác khu vực 

là cần thiết để 

đạt được các mục 

tiêu chống biến 
đổi khí hậu và 

công bằng.

VỀ LOẠI BỎ KHÍ THẢI CACBON
TRONG KHU VỰC SANDIEGO

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÀ GÌ?

Biến đổi khí hậu là sự thay đổi lâu dài của các hình thái thời tiết trung bình như nhiệt độ, lượng

mưa và lượng tuyết rơi. Các hoạt động của con người làm phát thải khí carbon dioxide và các loại 

khí khác vào không khí khiến bầu khí quyển giữ nhiệt là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí 

hậu. Khí trong khí quyển được gọi là “khí nhà kính” vì chúng làm nóng hành tinh giống như nhà 

kính nóng lên.

TẠI SAO VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LẠI QUAN TRỌNG VÀ CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI KHU 

VỰC SAN DIEGO?

Khí hậu thay đổi có nghĩa là các hệ thống tự nhiên sẽ thay đổi. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng 

đến các chỏm băng ở hai cực, rừng, sông, trang trại và thành phố. Các cộng đồng sống ở miền

Nam California của chúng ta có thể sẽ hứng chịu những ảnh hưởng này như mùa hè nóng hơn, 

cháy rừng, hạn hán và những thay đổi trong hoạt động sản xuất lương thực.

CHÚNG TA CẦN HÀNH ĐỘNG GÌ?

Chúng ta cần giảm lượng phát thải. Trong khu vực của chúng ta, những nguồn phát thải nhiều 
nhất là giao thông vận tải, phát điện và sử dụng khí đốt tự nhiên trong các tòa nhà, chiếm 

khoảng 80% tổng lượng phát thải của khu vực, vì vậy giảm lượng phát thải của các nguồn này về 
gần bằng 0 sẽ tạo ra mức giảm đáng kể. Giảm lượng phát thải từ một quy trình hoặc lĩnh vực 

được gọi là “loại bỏ khí cacbon".

Để tiếp tục, sau đây là một số nội dung chính từ các nghiên cứu về 
Chương trình:
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