
Nhóm Tư vấn Cộng đồng
Hội thảo số 1
Ngày 29/4, 7:00 - 9:30 tối

Kế hoạch Hành động Khí 
hậu Burien



Người dự thính và 
người tham gia = 
Người tham dự

Cách sử dụng Zoom Webinar

Quý vị có thể đổi tên nếu cần.
Cách đổi tên:
• Nhấp vào "Participants" (Người tham gia)  Di chuột đến tên của 

Quý vị Nhấp vào "More" (Danh sách mở rộng) rồi nhấp vào 
"Rename" (Đổi tên)

Sử dụng máy tính của Quý vị để kết nối 
với Zoom.

Chia sẻ phản hồi qua tính năng trò chuyện
• Trong các phím điều khiển ở cửa sổ dưới cùng, hãy nhấp vào "Chat" (Trò 

chuyện), cửa sổ trò chuyện sẽ xuất hiện 
• Nhập nội dung tin nhắn và nhấn "Enter" để gửi 

Luôn tắt tiếng điện thoại hoặc tai nghe trừ khi 
đang trao đổi với nhóm.Vai trò của Quý vị 

tối nay:
Thành viên Nhóm Hành 
động Cộng đồng = 
Người tham gia hội 
thảo



1
Làm quen với 
Kế hoạch 
Hành động 
Khí hậu 
Burien.

Mục tiêu của Hội thảo số 1 

2
Xác định tầm 
nhìn cho Kế 
hoạch Hành 
động Khí hậu 
Burien.

3
Xác định mục 
tiêu cho Kế 
hoạch Hành 
động Khí hậu 
Burien, đặc 
biệt khi các 
mục tiêu này 
có liên quan 
đến các lĩnh 
vực trọng 



• Giới thiệu
• Tổng quan về Kế hoạch Hành động Khí hậu Burien
• Thảo luận số 1: Thỏa thuận Hợp tác Nhóm Tư vấn Cộng 

đồng
• Thảo luận số 2: Tầm nhìn của Kế hoạch Hành động Khí hậu
• Thảo luận số 3: Các lĩnh vực và mục tiêu trọng tâm của Kế 

hoạch Hành động Khí hậu 
• Thời gian đóng góp ý kiến công khai 
• Các bước tiếp theo + Kết thúc hội thảo 

Chương trình 



Nhóm Dự án 

Paige Morris
Alex Hunt

Mike Chang
Addie Bash
Alejandro 

Paredes 
P.J. Tillmann

 Amrit Singh
 Arun Jhaveri
 Austin Sita
 Daija Tramble
 Elly Hien-Trinh
 Joan Lacrom
 Joanna Stodden
 John Feeney
 Josh Wilmot
 Megan Walker
 Norma Ortiz
 Olga Rodríguez
 Omaha Sternberg

Viên chức thành 
phố Burien Nhóm Cascadia Thành viên Nhóm 

Tư vấn Cộng đồng

Tình nguyện viên 
thành phố

Justin Arkills-
McLain
Julia Swortz



• Sử dụng Mural –
Quý vị có thể theo 
dõi buổi thảo luận 
của chúng tôi và 
thêm bình luận 
công khai trong 
suốt thời gian trình 
bày

Bình luận công khai - 3 cách để chia sẻ

• Nhập bình 
luận công khai 
vào mục trò 
chuyện

• Chờ đến phần 
đóng góp ý 
kiến công khai 
và giơ tay để 
phát biểu ý 
kiến

1 2 3



• Sử dụng chức năng thu 
phóng ở góc dưới cùng 
bên phải để phóng to và 
thu nhỏ

• Nhấp đúp vào bất kỳ 
đâu để thêm ghi chú và 
viết phản hồi của Quý vị

• Bình luận sẽ ở trạng thái 
ẩn danh 

Làm quen bằng MURAL
Cách sử dụng MURAL

Một trong những 
hoạt động Quý vị 
thích làm trong 
mùa xuân là gì? 



Kế hoạch Hành 
động Cộng đồng là 

gì?
• Các kế hoạch 

chiến lược của 
chính quyền 
nhằm giảm dần 
phát thải khí nhà 
kính (KNK).  

Kế hoạch Hành động Khí hậu — Tổng 
quan

Mục tiêu là gì?
• Giảm thiểu biến đổi 

khí hậu
• Góp phần tăng 

cường sức khỏe và 
sự thịnh vượng của 
cộng đồng

• Xây dựng nền kinh 
tế có khả năng 
chống chịu tốt



Kiểm kê KNK

Xác định mục 
đích và mục tiêu

Chọn chiến lược 
và hành động

Triển khai các 
hành động

Theo dõi, đánh 
giá và quản lý 
cho phù hợp

Các phần của Kế hoạch Hành động Khí 
hậu



• Mùa đông 
2020/2021: Kiểm 

kê khí nhà kính

Lịch trình triển khai Kế hoạch Hành 
động Khí hậu Burien

• Xuân – Hè 2021: Phát 
triển chiến lược và 

hành động

• Mùa đông 
2021/2022: Hoàn 
thiện và áp dụng 
Kế hoạch Hành 
động Khí hậu 

Burien • Mùa thu 2021: 
Dự thảo Kế hoạch 

Hành động Khí hậu 
Burien và đưa vào 

các ý kiến đóng góp



• Nghị quyết số 408 – Giám sát 
Đánh giá Tác động Sức khỏe 
của Sân bay Seatac

• Nghị quyết số 419 – Hỗ trợ áp 
dụng tiêu chuẩn nhiên liệu sạch

• Nghị quyết số 420 – Thông qua 
Thư Cam kết chung K4C và 
khẳng định cam kết của Thành 
phố trong việc thực hiện kế 
hoạch hành động khí hậu trong 
năm 2020

• Nghị quyết số 441 – Phê duyệt 
Kế hoạch Quản lý Rừng đô thị 
của Green Burien Partnership

Các chỉ thị và nghị quyết liên quan của 
thành Phố

Các chính sách và chiến lược của Kế hoạch 
Phát triển Đô thị Toàn diện:
• Chiến lược 6.2.1: Yêu cầu phát triển mới và 

tái phát triển ở Trung tâm Đô thị nhằm tích 
hợp các giải pháp hỗ trợ người đi bộ và xe 
đạp

• Chính sách 8.3: Xây dựng chính sách về thiết 
kế bền vững, khuyến khích tu bổ các tòa nhà, 
chứng nhận LEED và các kỹ thuật tiết kiệm 
năng lượng khác.

Các sắc lệnh:
• Sắc lệnh 690 - Hạn chế sử dụng và bán túi 

nhựa dùng một lần
• Sắc lệnh 709 - Hạn chế sử dụng và bán các 

sản phẩm dịch vụ thực phẩm không phân hủy 
được



Kiểm kê phát thải khí nhà kính



• Mục tiêu ngắn hạn: giảm 25% lượng phát thải đến năm 2025
• Mục tiêu trung hạn: giảm 50% lượng phát thải đến năm 

2030
• Mục tiêu dài hạn: giảm 80% lượng phát thải đến năm 2050

Mục tiêu giảm phát thải



• Xác tầm nhìn cho Kế 
hoạch Hành động Khí hậu 
Burien

Nhóm Tư vấn Cộng đồng - Mục tiêu

• Xác nhận các mục tiêu
của năm (5) lĩnh vực 
trọng tâm



Mục tiêu số 1: 
• Xác nhận các 

thỏa thuận và kỳ 
vọng hợp tác 
cộng đồng 

Thảo luận số 1: 
Thỏa thuận và kỳ vọng hợp tác

Mục tiêu số 2: 
• Xác định mô hình 

ra quyết định cho 
Nhóm Tư vấn 
Cộng đồng



Thỏa thuận hợp 
tác cộng đồng

Hoạt động sử dụng MURAL số 1

Ra quyết định

Tôn trọng

Gạt bỏ 
nghi ngờ

Đóng góp 
ý kiến dựa 
trên kinh 
nghiệm 

bản thân

Chúng ta 
định nghĩa 
sự đồng 

thuận như 
thế nào?

Ai đại diện 
cho nhóm 
phát biểu 
ý kiến? 
Làm thế 
nào để 

phối hợp 
hiệu quả 

nhất?

Hãy thảo 
luận…



Các tuyên bố về tầm 
nhìn vạch ra những 
mục tiêu chúng ta muốn 
Kế hoạch Hành động 
Khí hậu đạt được hoặc 
tương lai mong muốn
cho Burien và cư dân 
thành phố. 

Thảo luận số 2: Tầm nhìn

"Con người sống 
một cách bền vững 
trên Trái đất và duy 
trì quan hệ lâu bền 

với nhau." 

Tuyên bố tầm nhìn là 
gì?



Xác định tầm 
nhìn

Hoạt động sử dụng MURAL số 2



• Tòa nhà & Năng lượng
• Giao thông vận tải & Sử 

dụng đất
• Nguyên vật liệu & Tiêu 

thụ
• Hệ thống cấp & thoát 

nước tự nhiên:
• Khả năng phục hồi & sự 

thịnh vượng của cộng 

Thảo luận số 3: Lĩnh vực & Mục tiêu 
trọng tâm

Lĩnh 
vực 

trọng 
tâm



Tòa nhà & Năng lượng

Mục tiêu theo lĩnh 
vực:

Tăng cường hiệu quả 
năng lượng trong các 

tòa nhà



Giao thông vận tải & 
Sử dụng đất

Mục tiêu theo lĩnh 
vực:

Giảm phát thải giao 
thông và tăng cường 
di chuyển bằng cách 
đi bộ, đi xe đạp và 
phương tiện công 

cộng



Nguyên vật liệu & 
Mức tiêu thụ

Mục tiêu theo lĩnh 
vực:

Tăng cường phân loại 
chất thải cộng đồng và 
tiến tới mục tiêu không 

rác thải



Hệ thống cấp & 
thoát nước tự nhiên

Mục tiêu theo lĩnh 
vực:

Bảo vệ sức khỏe của 
môi trường sống bản 
địa và tăng cường hệ 
thống thoát nước tự 

nhiên



Khả năng phục hồi & Sự thịnh vượng 
của cộng đồng

Mục tiêu theo lĩnh 
vực:

Tăng cường năng lực 
hỗ trợ hành động vì 

khí hậu



Hoạt động sử dụng MURAL số 1
Tinh chỉnh 
mục tiêu và 
chiến lược

Chúng ta muốn 
đạt được điều 
gì trong từng 
lĩnh vực trọng 

tâm?

Còn thiếu sót 
nội dung gì 

không? 

Ấn tượng về 
các lĩnh vực 

trọng tâm này



Giơ tay để xin phát 
biểu 

Để truy cập chức năng giơ 
tay:
• Nhấp vào "Participants" (Người 

tham gia) 
• Nút "Raise hand" (Giơ tay) ở cuối 

danh sách người tham gia.
Để truy cập ô trò chuyện:
• Chọn nút "Chat" (Trò chuyện) ở 

cuối màn hình

Phát biểu 
chia sẻ phản 

hồi

Chia sẻ 
phản hồi 
qua tính 
năng trò 
chuyện 

Các tùy chọn để chia sẻ 
phản hồi: 

Thời gian đóng góp ý kiến công khai

Chia sẻ 
phản hồi 

qua MURAL



Hội thảo số 
2 vào đầu 
mùa hè 

Các bước tiếp theo

Khảo sát 
cộng đồng 

lần đầu

Các sự kiện 
thu hút cộng 
đồng đang 
diễn ra và 

xây dựng tài 
liệu



Câu hỏi?
environment@burienwa.gov

mailto:environment@burienwa.gov
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