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Dự thảo  
Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 2017:  

Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch cho Kế hoạch Toàn diện  

Kế hoạch Toàn diện 2016 của Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng vịnh (gọi tắt là Hội đồng) 

cam kết tăng cường hợp tác, phối hợp, sự tham gia của công chúng và sử dụng nguồn khoa học 

tốt nhất hiện có để hỗ trợ phương cách tiếp cận toàn diện đối với công tác phục hồi Vịnh 

Mexico. Cách tiếp cận này phản ánh bản chất liên kết lẫn nhau của các hệ sinh thái trên biển và 

ven biển và tầm quan trọng của việc giải quyết các tác nhân ứng suất trên toàn hệ thống nhằm 

nâng cao chức năng hệ sinh thái. Để đạt được mục đích đó, Kế hoạch Toàn diện đưa ra tầm 

nhìn để hướng dẫn các hành động trong tương lai của Hội đồng: 

Một hệ sinh thái vùng Vịnh khỏe mạnh và sinh trưởng tốt đạt được thông qua hợp tác 
trên các dự án và chương trình phục hồi chiến lược 

. 
Hội đồng đang đề xuất cung cấp nguồn kinh phí có hạn trong năm năm cho các thành viên của 

mình để hỗ trợ các cam kết về Kế Hoạch Toàn Diện đã nêu và xác định các đầu tư trong tương 

lai mà tối đa hóa thành tựu của các mục tiêu phục hồi trên toàn vùng Vịnh. Hội đồng cũng đang 

đề nghị xem xét tính hiệu quả của khoản kinh phí này vào năm thứ tư và xem xét liệu có cần 

tiếp tục mở rộng kế hoạch và các nỗ lực hỗ trợ cam kết vượt ra khỏi giai đoạn năm năm để tiếp 

tục đáp ứng các cam kết của Kế hoạch Toàn diện. 

Hội đồng đề cập đến đề xuất này như là Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch cho Kế hoạch Toàn 

diện (viết tắt là CPS). Căn cứ vào Đạo luật PHỤC HỒI (33 U.S.C. 1321(t)(2)(D)(ii)(V)(bb)), để giải 

ngân kinh phí của Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn cho các thành viên của Hội đồng thì 

trước tiên kinh phí đó phải được chấp thuận thông qua Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (gọi tắt 

là FPL). Do đó, kinh phí CPS đang được đề xuất như dự thảo FPL năm 2017. Quá trình xây dựng 

FPL này cho phép Hội đồng kêu gọi các đóng góp quan trọng từ các bên liên quan chính và sự 

tham gia của công chúng trước khi đưa ra các quyết định cuối liên quan đến kinh phí CPS. 

Cơ sở và Lý do  

Các khoản tiền phạt và bồi thường phát sinh từ sự cố tràn dầu Deepwater Horizon là cơ hội chỉ 

có một lần trong đời để phục hồi quy mô lớn ở Vịnh Mexico. Kinh phí phục hồi liên quan đến sự 

cố tràn dầu Deepwater Horizon được quản lý thông qua nhiều chương trình, mỗi chương trình 

lại bị chi phối bởi các điều luật và / hoặc quy trình khác nhau. Những chương trình này bao gồm 

năm hợp phần là Tính bền vững Tài nguyên và Hệ sinh thái, Cơ hội Du lịch, Tái thiết Nền kinh tế 

các Tiểu bang Vùng Vịnh của Đạo luật 2012 (Đạo luật PHỤC HỒI) (33 U.S.C. 1321(t) và ghi chú), 

Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon (NRDA), Quỹ Phúc lợi 

Môi trường Vùng Vịnh (NFWF) của Tổ chức Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã Quốc gia và các 

nguồn kinh phí khác. 
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Một thách thức lớn đối với công tác khôi phục hệ sinh thái toàn vùng Vịnh là các nỗ lực điều phối 

bên trong mỗi tiểu bang, giữa các thành viên của Hội đồng, giữa các bên liên quan trong vùng 

Vịnh và giữa các dòng kinh phí. Ngoài thách thức nói trên là thực tế rằng không có dòng kinh 

phí chỉ định nào tồn tại để hỗ trợ các nỗ lực của Thành Viên Hội Đồng trong việc lập kế hoạch và 

điều phối các hoạt động phục hồi theo Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn. Về mặt lịch 

sử, các thành viên của Hội đồng phải dựa vào các kinh phí thông thường, phát sinh từ thuế hoặc 

chiếm đoạt được để hỗ trợ cho công việc của họ trong Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa 

chọn, bao gồm xây dựng FPL và cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện. Các khoản kinh phí đề xuất chấp 

thuận trong dự thảo FPL này sẽ cung cấp cho các thành viên Hội đồng khoản kinh phí từ kinh 

phí đền bù sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. Bằng cách hỗ trợ sự hợp tác và tận dụng giữa các 

chương trình này, Hội đồng sẽ có thể tạo ra những kết quả phục hồi lớn nhất có thể cho công 

chúng. 

Để giải quyết hiệu quả các cam kết của Kế hoạch Toàn diện, Hội đồng đề nghị cấp kinh phí cần 

thiết cho các thành viên để: 

● Củng cố các đề xuất phục hồi hệ sinh thái cho các FPL tương lai theo Hợp phần Phục hồi 

do Hội đồng Lựa chọn của Đạo luật PHỤC HỒI. 

○ Các kinh phí này sẽ cho phép hợp tác phát triển việc gửi dự án và / hoặc chương 

trình quy mô lớn xin kinh phí thông qua các FPL tương lai nhằm thúc đẩy các nỗ 

lực đầu nguồn / cửa sông mà FPL Ban đầu của Hội đồng khởi xướng. 

● Tăng cường hiệu quả của các quá trình xây dựng FPL tương lai.   

○ Việc đầu tư vào các hoạt động CPS này sẽ cung cấp cho sự phát triển thông tin 

toàn diện hơn trên các đề xuất dự án / chương trình FPL trong tương lai thông 

qua quá trình hợp tác 

○ Bao gồm trong thông tin này có thể là bất kỳ tham luận cần thiết nào trước khi 

đệ trình về khoa học tốt nhất hiện có và tuân thủ môi trường.  

○ Nói chung, thông tin này có thể dẫn đến sự đánh giá và cấp kinh phí nhanh hơn 

cho các FPL tương lai. 

● Tạo điều kiện cho việc hoạch định lâu dài và tận dụng các nỗ lực giữa các dòng kinh phí. 

○ Vì kinh phí đền bù từ sự cố tràn dầu Deepwater Horizon sẽ đến theo các đợt 

thanh toán hàng năm trong vòng 15 năm tới cho nên việc đầu tư vào công tác 

hoạch địch hợp tác sẽ giúp Hội đồng xây dựng chiến lược kinh phí 10 năm dựa 

trên kế hoạch thanh toán dự kiến của BP. 

○ Chiến lược này sẽ bao gồm việc xác định các cơ hội để tận dụng giữa các dòng 

kinh phí, trái với việc chi tiêu theo từng năm một cho các dự án tương đối nhỏ và 

có thể bị ngắt quãng. 
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Hội đồng tin rằng việc đầu tư một lượng thời gian và nguồn lực tương đối nhỏ vào công tác 

hoạch định có thể đảm bảo rằng các dự án phục hồi đã được chọn cấp kinh phí sẽ mang lại lợi 

ích sinh thái lớn hơn trong tương lai. 

Đảm bảo Trách nhiệm Tài chính 

Nếu được chấp thuận, Hội đồng có ý định khuyến khích tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả 

trong nỗ lực CPS. Theo đó, nếu một thành viên không sử dụng hết khoản kinh phí CPS được 

phân bổ thì dưới sự chấp thuận của Hội đồng và phù hợp với Đạo luật PHỤC HỒI cũng như tất 

cả các luật áp dụng khác, Hội đồng sẽ cân nhắc khoản tiết kiệm này khi xem xét các đề xuất của 

thành viên đó cho các cơ hội cấp kinh phí phục hồi trong tương lai . Nói cách khác, khoản tiết 

kiệm trong kinh phí CPS đã đề xuất có thể được sử dụng để hỗ trợ các dự án và chương trình 

phục hồi cụ thể được tài trợ bởi thành viên Hội đồng lấy được khoản tiết kiệm đó. 

Các hoạt động Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch 

Kinh phí CPS sẽ cung cấp nguồn lực cần thiết cho các thành viên của Hội đồng để kích thích và 

khuyến khích sự phối hợp và hợp tác cần để đạt được các cam kết của Kế hoạch Toàn diện. 

Bằng cách phối hợp chặt chẽ bên trong Hội đồng, và giữa các đối tác phục hồi của chúng tôi và 

công chúng, Hội đồng tin tưởng rằng có thể đạt được những tiến bộ đáng kể theo hướng phục 

hồi toàn diện vùng Vịnh và mang lại những lợi ích về môi trường và kinh tế bền vững cho thế hệ 

hiện tại và tương lai. Ví dụ, Hội đồng dự kiến rằng kinh phí CPS đề xuất sẽ được sử dụng để 

cộng tác với các Ủy viên NRDA Deepwater Horizon, GEBF của NFWF và / hoặc các chương trình 

tài trợ liên quan khác. Cụ thể là, kinh phí CPS sẽ bao gồm các chi phí riêng của các Thành viên 

Hội đồng liên quan đến: 

● Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nhiều dòng kinh phí để tài trợ cho một dự 

án/chương trình phục hồi và/hoặc bảo tồn quy mô lớn đơn lẻ nằm ngoài những gì có 

thể đạt được thông qua một nguồn kinh phí đơn lẻ. 

● Xây dựng các khái niệm của dự án và chương trình mà có thể theo đuổi chờ kinh phí 

trong các FPL tương lai, từ đó có khả năng đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đã được 

lựa chọn cấp kinh phí. Lưu ý rằng kinh phí CPS không được sử dụng để đẩy mạnh các dự 

án và chương trình cụ thể vượt quá mức cần thiết cho gửi hồ sơ xin phê duyệt FPL. 

● Hài hoà các dự án và chương trình bên trong một khu vực địa lý xác định, bao gồm hệ 

thống lưu vực / cửa sông, vốn phù hợp về thời gian và không gian với chức năng hệ sinh 

thái. 

Các hoạt động được tài trợ bởi kinh phí CPS đề xuất sẽ bao gồm công tác lập kế hoạch, điều 

phối, hợp tác, và xem xét tuân thủ môi trường trước khi nộp1 vốn sẽ giúp các thành viên Hội 

đồng hiệu quả hơn trong: 

                                                
1 Kinh phí CPS không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu tuân thủ môi trường (ví dụ như tài liệu NEPA) hoặc chi phí xin 
cấp phép. Các hoạt động này chỉ được cấp kinh phí sau khi dự án hoặc chương trình nói đến được phê duyệt trong 
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● Đáp ứng các yêu cầu của Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn của Đạo luật PHỤC 

HỒI; 

● Đáp ứng các cam kết của bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện (xem Phụ lục 1); và 

● Giải quyết các nhu cầu lập kế hoạch liên quan cho xây dựng các FPL tương lai. 

Các Hoạt động Được phép 

Cụ thể là, các hạng mục hoạt động đề xuất được phép theo FPL CPS này sẽ bao gồm: 

● Công tác lập kế hoạch và phối hợp để xây dựng các bản đệ trình và / hoặc tùy chọn tiền 

đệ trình cho FPL tiếp theo. Các hoạt động lập kế hoạch phải hợp lý và trực tiếp liên quan 

đến việc phát triển FPL của Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn, và có thể bao 

gồm: 

o Công tác lập kế hoạch và phối hợp với các thành viên khác của Hội đồng để nộp 

đề xuất chung; 

o Công tác lập kế hoạch trong và giữa các tiểu bang với nhiều cơ quan và đối tác 

của tiểu bang và/hoặc liên bang để phát triển các đề xuất bao gồm những đề 

xuất yêu cầu phải có nhiều đóng góp từ đối tác (ví dụ: với các đối tác liên bang 

để thực hiện dự án trong một tiểu bang); 

o Công tác lập kế hoạch nội bộ giữa các thành viên để phát triển các đề xuất bao 

gồm những đề xuất yêu cầu phải có nhiều đóng góp từ cơ quan (tiểu bang và liên 

bang); 

o Họp kỹ thuật / nhóm tiêu điểm (ví dụ như với các nỗ lực khác của vùng, chẳng 

hạn nhưng không giới hạn đến các Chương trình Cửa sông Quốc gia, Hệ thống 

Dự trữ Nghiên cứu Cửa sông Quốc gia, các Viện Khoa học Quốc gia, Các Tổ chức 

Phi chính phủ về Môi trường, Chương trình Nghiên cứu Vịnh, Nhóm làm việc 

Theo dõi và Đánh giá của Hội đồng vv.); 

o Các hoạt động tương tác với công chúng nhằm mục đích phát triển các bản đệ 

trình FPL (ví dụ, sự tham gia có định hướng của các bên liên quan, các cuộc họp 

và hội thảo công chúng) để trang trải các chi phí như thuê địa điểm, mời người 

hướng dẫn, diễn giả, dịch giả, vv2;  

o Các hoạt động liên quan đến quá trình để hỗ trợ xây dựng các lựa chọn dự 

án/chương trình (ví dụ, xây dựng kết cấu hỗ trợ quyết định ở các cấp khác nhau 

(ví dụ như dự án, chương trình, lưu vực sông), chuẩn bị tài liệu cho các hoạt 

động hợp tác, rà soát và giải quyết các ý kiến công chúng về các FPL tương lai; 

o Xác định phạm vi dự án, xét duyệt/điều phối và cam kết tuân thủ môi trường 

                                                                                                                                                       
một FPL, và sau khi trao tài trợ riêng hoặc Thỏa thuận Liên ngành. 
2 Công chúng bao gồm một loạt lớn các bên liên quan như Bộ lạc, chính quyền liên bang, tiểu bang, và địa phương, 
doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức học thuật và phi chính phủ (NGOs), và công chúng nói chung.   
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trước khi đệ trình, và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án FPL trong tương lai (bao gồm 

các nhóm làm việc của Hội đồng); và 

o Hợp tác và phối hợp giữa Hội đồng, NRDA, NFWF, cũng như các tổ chức được 

xác định trong Đạo luật PHỤC HỒI với vai trò trong Hợp phần Tác động Tràn dầu 

nhằm hỗ trợ phát triển các ưu tiên phục hồi và/hoặc phát triển các dự án và 

chương trình cùng tài trợ/thực hiện. 

● Bố trí nhân viên hỗ trợ lập kế hoạch, hợp tác, điều phối tuân thủ môi trường trước khi 

đệ trình, và đáp ứng các cam kết khác từ Kế hoạch Toàn diện; 

● Soạn thảo các đề xuất phù hợp với hướng dẫn đệ trình FPL, bao gồm việc đưa đề xuất 

vào Hệ thống Quản lý Trao dự án và Hỗ trợ Phục hồi của Hội đồng (gọi tắt là RAAMS); 

● Các hoạt động đánh giá để xác định tác động của các dự án/chương trình của Hội đồng 

và thông tin việc quản lý thích ứng cho các quyết định cấp kinh phí trong tương lai. Các 

hoạt động cần bổ sung thêm công việc đã thực hiện thông qua Chương trình Giám sát và 

Đánh giá của Hội đồng, và có thể bao gồm: 

o Thiết kế một cấu trúc và quy trình đánh giá gần hạn, 

o Đánh giá định kỳ về tác động tổng thể của dự án/chương trình Bucket 2 ở nhiều 

quy mô, và 

o Xây dựng các kiến nghị cho quản lý thích ứng. 

● Hỗ trợ tài chính cho các cơ chế tiếp cận cộng đồng (in, bảo trì trang web, và các hoạt 

động tương tự khác); 

● Các chi phí đi lại hợp lý và liên quan trực tiếp đến phát triển các chương trình/dự án 

thuộc Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn, bao gồm: 

o Ban Chỉ đạo/Họp Hội đồng; 

o Họp với từng cơ quan thành viên của Hội đồng và các đối tác tiềm năng khác để 

phát triển các khái niệm dự án; 

o Họp để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và hợp tác của dự án/chương trình; 

o Tham gia vào các nhóm làm việc của Hội đồng và các nhóm làm việc và ủy ban 

theo dự án cụ thể của FPL; 

o Tham gia đào tạo, hội nghị, hội thảo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác 

chung giữa những người thực hiện phục hồi và các nhà khoa học và tối đa hóa 

việc sử dụng các chuyên môn hiện có; và 

o Đi thực địa để hỗ trợ phát triển các đệ trình dự án/chương trình khả thi để xin 

kinh phí FPL. 

● Chuẩn bị và thực hiện các Thỏa thuận Liên ngành, các khoản tài trợ và các khoản liên 

quan khác theo yêu cầu của Hội đồng trước khi thực hiện phạm vi công việc thuộc các 

hoạt động liên ngành theo dự án cụ thể. Những kinh phí CPS này sẽ không được sử dụng 

để tiến hành các hoạt động sau khi trao dự án, theo dự án cụ thể. Những chi phí đó sẽ 

do dự án tự chịu. 
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● Các sử dụng kinh phí CPS được phép sẽ không bao gồm các hoạt động kỹ thuật và thiết 

kế và tuân thủ môi trường bên ngoài giai đoạn trước khi đệ trình (xem chú thích 1, ở 

trên). 

 

Với những kinh phí này, các thành viên Hội đồng sẽ có các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ mạnh 

mẽ hơn cho các hoạt động hợp tác, bao gồm: 

● Hợp tác trên nhiều quy mô, bao gồm: 

o Quy mô lưu vực sông để sắp xếp các dự án phù hợp với chức năng hệ sinh thái, 

bao gồm đánh giá tính ứng dụng của nhiều dòng kinh phí Deepwater Horizon và 

các dòng kinh phí khác để tối đa hóa hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn; 

o Khu vực địa lý theo quy mô tiểu bang và/hoặc cảnh quan; và 

o Quy mô toàn vùng để lập kế hoạch khôi phục tập trung vào một nguồn tài 

nguyên cụ thể (ví dụ: hàu, chim) hoặc chiến lược (ví dụ: đường sinh vật bờ biển). 

● Tạo cơ hội để thúc đẩy sự hình thành các quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược trên các 

dự án, chương trình và phương pháp tiếp cận phục hồi hệ sinh thái tiên tiến, bao gồm: 

o Cơ hội cho công chúng tham gia phản ánh sự phong phú và đa dạng của các cộng 

đồng vùng Vịnh để đảm bảo sự tham gia liên tục của công chúng trong những nỗ 

lực phục hồi của Hội đồng; 

o Thảo luận theo tài nguyên trọng tâm và/hoặc theo vùng địa lý  cụ thể với các bên 

liên quan và các chuyên gia kỹ thuật; và 

o Nâng cao khả năng đạt được, đánh giá và báo cáo các kết quả lưu vực sông hoặc 

toàn vùng (chẳng hạn như các biện pháp, xây dựng các chỉ số để đạt được các 

mục tiêu và mục đích của Hội đồng) 

Các thành tố Báo cáo  

Các thành viên Hội đồng mà tận dụng kinh phí CPS theo FPL này sẽ cung cấp thông tin về tiến 

độ công việc tương ứng. Trọng tâm chính của công tác báo cáo là khuyến khích sự cộng tác và 

chia sẻ hơn nữa những kinh nghiệm/bài học thu được. Để đạt được mục tiêu đó, các thành tố 

báo cáo sau đây của phần trao kinh phí CPS sẽ bao gồm: 

● Văn bản báo cáo Tài chính và Chi tiêu nửa năm, và tóm tắt tiến độ hàng năm, gửi thông 

qua RAAMS của Hội đồng theo đúng các yêu cầu hỗ trợ tài chính liên bang (2 CFR phần 

200). Tóm tắt tiến độ hàng năm phải bao gồm (nếu thích hợp): 

o Các hoạt động và đối tác hợp tác, 

o Các hội thảo/hội nghị có sự tham gia của công chúng và các bên liên quan, 

o Công tác lập kế hoạch liên quan đến FPL, 

o Các bài học kinh nghiệm, và 

o Các khái niệm dự án/chương trình tiềm năng, có thể bao gồm các chi tiết như: 
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▪ Lưu vực đầu nguồn, cửa sông hoặc các khu vực địa lý khác; và 

▪ Các Mục đích và Mục tiêu đề ra của Hội đồng 

● Làm việc với các nhân viên của Hội đồng để đưa vào và cập nhật thường xuyên các 

thông tin về khái niệm dự án/chương trình trong công cụ lập bản đồ dự án/chương trình 

trực tuyến nội bộ. Mục đích là để thúc đẩy hợp tác trước khi đệ trình giữa các thành 

viên có thể quan tâm sơ bộ đến các dự án hoặc chương trình tương tự. 

 

Các hoạt động CPS cũng sẽ được thảo luận định kỳ trong các cuộc họp của Ban chỉ đạo nhằm 

tăng cường hợp tác và chia sẻ các bài học kinh nghiệm. Trong các cuộc họp này, các thành viên 

của Hội đồng được khuyến khích nêu bật tiến bộ và thành tựu liên quan đến công việc này. 

Số tiền Kinh phí Đề xuất 

Hội đồng đề xuất cho phép mỗi thành viên trong 11 thành viên của Hội đồng được xin lên tới 

500.000 đô la mỗi năm trong thời gian tối đa là 3 năm và lên tới 300.000 đô la mỗi năm trong 

vòng 2 năm sau đó, tổng cộng là lên tới 23,1 triệu đô la, hay 1,44% tổng kinh phí hiện có (không 

bao gồm lãi suất) trong Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn hỗ trợ các hoạt động này, 

như được mô tả chi tiết trong Bảng 1 (dưới đây). 

Bảng 1.  Kinh phí cho các hoạt động Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch 

Kinh phí hàng năm 

cho mỗi thành viên 

(tối đa) 

Tổng Kinh phí Vốn Hàng 

năm của Hội đồng  

Tổng Đầu tư Tối đa 5-Năm dựa 

trên Vốn Hàng năm 

Phần trăm Tổng Kinh 

phí của Bucket 2 

$500K trong 3 Năm $5.5M/năm trong 3 năm  

$23.1Triệu 

 

1.44%* $300k trong 2 Năm $3.3M/năm trong 2 năm 

* 1,44% được tính dựa trên tổng số tiền do BP và các bên có trách nhiệm khác cung cấp; nó không bao gồm tiền 

lãi. Do đó, tỷ lệ phần trăm này sẽ ít dần đi theo thời gian khi lãi suất được cộng vào. 

Hội đồng cũng đề nghị xem xét hiệu quả của khoản kinh phí này vào năm thứ tư và xem xét nhu 

cầu tiếp tục CPS sau thời gian 5 năm. Dựa trên đánh giá này, Hội đồng sẽ xác định liệu có cần 

phải tiếp tục cấp kinh phí bổ sung để tiếp tục công việc này hay không. Thời gian của đợt đánh 

giá này là trong năm thứ tư nhằm tránh tình trạng mất hiệu lực về kinh phí. Nếu nhu cầu về 

kinh phí CPS kéo dài quá 5 năm, các khoản tiền trao trong tương lai sẽ sử dụng quy trình sửa 

đổi FPL tương tự tức là cần thông báo công khai và bỏ phiếu chính thức của Hội đồng. 

Tóm tắt 

Hội đồng có vai trò then chốt trong việc giúp đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

của vùng Vịnh là bền vững và sẵn sang cho các thế hệ tương lai. Kinh phí phục hồi vùng Vịnh 

hiện có và trong tương lai cho thấy cơ hội và trách nhiệm cực lớn cho Hội đồng và tất cả các 

bên liên quan trong vùng Vịnh. 

Trong những tháng sắp tới, Hội đồng sẽ tập trung nỗ lực vào sự hợp tác giữa các thành viên và với các 

đối tác phục hồi khác để tận dụng tối đa các kinh phí hiện có. Thông qua sự hợp tác trọng tâm như vậy, 

Hội đồng có thể thúc đẩy công tác phục hồi toàn diện, quy mô lớn và có phối hợp. Kinh phí CPS đề xuất 
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trong bản dự thảo FPL này nhằm giúp Hội đồng có thể thực hiện các cam kết cơ bản một cách hiệu quả 

nhất. Hội Đồng mong muốn được lắng nghe ý kiến của công chúng về đề xuất này. 

Phụ lục 1. Các Cam kết cho Kế hoạch Toàn diện của Hội đồng. 

Chủ đề Cam kết Số trang 

Xây dựng các Danh 

sách Ưu tiên Cấp kinh 

phí 

Tiến hành phương pháp tiếp cận toàn diện đối với công tác 

phục hồi 

13, 14 

Tiếp tục cải tiến Hướng dẫn Đệ trình 17 

Hội đồng lấy phương pháp tiếp cận lưu vực/cửa sông làm 

nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược để phát triển FPL trong 

tương lai 

22 

Hệ sinh thái khỏe mạnh và bền vững là điều cần thiết cho 

các cộng đồng ven biển phồn thịnh 

23 

Khuyến khích sự hợp tác và hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của 

khối nhà nước và tư nhân để tối đa hóa kết quả và tác động 

23 

Xác định và tận dụng các nguồn kinh phí mới để hỗ trợ công 

tác phục hồi ở hiện tại và tương lai bằng cách tìm kiếm kinh 

phí bảo tồn sáng tạo 

25 

Hội đồng sẽ tinh chỉnh các quá trình của mình để xem xét 

các ý kiến đóng góp của công chúng cho các dự thảo FPL 

trước khi hoàn tất các thay đổi cho FPL chính thức 

25 

Đánh giá và lựa chọn dự án sẽ được tiến hành một cách cởi 

mở nhất có thể 

25 

Sẽ cập nhật và cải tiến quy trình xin BAS cho các đề xuất FPL, 

bao gồm tìm hiểu cách sử dụng một hoặc nhiều ban thẩm 

định khoa học 

27 

Hợp tác và Điều phối Tài trợ và tham gia các cuộc họp và hội thảo năm 2017 và 

năm 2018 

17 

Thúc đẩy sự tham gia tích cực với nhiều bên liên quan 17 

Tối đa hoá kết quả bằng cách tận dụng kinh phí và chuyên 

môn 

17 

Phối hợp và hợp tác giữa các thành viên và các đối tác phục 

hồi của chúng tôi rất điều rất quan trọng đối với sự thành 

công của công tác khôi phục vùng Vịnh 

24 

Điều phối các nỗ lực điều tiết giữa các thành viên của Hội 

đồng 

26 

Khoa học Các quyết định được đưa ra dựa trên FPL sẽ dựa trên khoa 

học tốt nhất hiện có 

6, 17, 27 

Hội đồng công nhận tầm quan trọng của công tác đo lường 

kết quả và tác động nhằm đạt được kết quả hữu hình và 

đảm bảo rằng kinh phí được đầu tư một cách có ý nghĩa 

27 

 




