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Hãy phát biểu cho Kế hoạch Hành động về Khí hậu của Casey 

Biến đổi khí hậu là một thử thách khẩn cấp cho cả thế giới với những hệ quả lâu dài cho mọi 

cấp độ trong cộng đồng. Khả năng là biến đổi khí hậu sẽ tác động đến cấp độ địa phương khi 

thành phố Casey có những sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm những đợt sóng nhiệt nguy 

hiểm, mùa cháy rừng sẽ dài hơn và xảy ra thường xuyên hơn, hạn hán vì lượng mưa giảm đi, 

các cuộc giông bão và lũ lụt xảy ra nhiều hơn, mực nước biển dân lên và sự thay đổi dần sang 

khí hậu đến từ phía bắc. Những ảnh hưởng này sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng Casey về mặt xã 

hội, kinh tế, môi trường và sức khỏe con người. 

Để đối phó với vấn đề này, Hội đồng thành phố Casey đang phát triển một Kế hoạch Hành 

động về Khí hậu nhằm giảm khí thải và ngăn cản các yếu tố góp phần gây nên biến đổi khí hậu. 

Hội đồng thành phố đặt ra mục tiêu đầy khát vọng nhằm đạt lượng phát thải carbon bằng 

không vào năm 2030 và lượng phát thải carbon bằng không trước 2040 cho cộng đồng. 

Để đạt được mục tiêu, chúng tôi cần sự hỗ trợ của quý vị để lập ra một chuỗi hành động là 

phần quan trọng trong Kế hoạch Hành động về Khí hậu. Bằng cách chứng minh những hành 

động này bằng tư liệu, chúng ta sẽ có một hướng dẫn rõ ràng những việc mà Hội đồng thành 

phố và cộng đồng cần làm để đạt các mục tiêu này. 

Chúng tôi đã thành lập một bản khảo sát đề tìm hiểu những gì là vấn đề ưu tiên đối với cộng 

đồng khi nghĩ đến vai trò của Hội đồng thành phố trong quá trình tiến đến lượng phát thải 

carbon bằng không. 

Biến đổi khí hậu sẽ tác động đến mọi người; vì thế, trách nhiệm là của tất cả chúng ta làm sao 

để giúp giảm lượng phát thải carbon. Bản khảo sát là cơ hội để quý vị có thể giúp xây dựng kế 

hoạch đối phó Biến đổi Khí hậu của Hội đồng thành phố một cách có ý nghĩa. 

Để cho ý kiến phản hồi hãy vào https://conversations.casey.vic.gov.au/climate-action-plan 


