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Tên dự án: Phục hồi Môi trường sống vùng Vịnh Mehico thông qua Hợp tác các Cơ quan Bảo tồn
– Triển khai
Chi phí: Loại 1: $8.000.000
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bộ Thương mại/Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia
(NOAA), Cục Quản lý Phát triển Kinh tế, và Cơ quan Phát triển Thương nghiệp cho Người thiểu số
Các thành viên Hội đồng hợp tác: Bộ Nội vụ, các Bang Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi,
và Texas
Thông tin dự án: Chương trình Hợp tác các Cơ quan Bảo tồn Vùng Gulf Coast (GCCC) thành lập
một chương trình đào tạo lao động khu vực nhằm có lợi cho các cộng đồng địa phương và hỗ trợ
triển khai dự án phục hồi Vùng Gulf Coast trong dài hạn. Các cá nhân được đào tạo trong chương
trình sẽ giúp thực hiện các dự án phục hồi ưu tiên được lựa chọn tài trợ và triển khai nhằm phục
hồi sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, bao gồm các hoạt động khác có thể được tài trợ trong
FPL.
Chương trình GCCC bao gồm công tác tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương có trả lương
để tiến hành một loạt các kỹ thuật phục hồi môi trường sống khác nhau và đem lại kinh nghiệm
làm việc trực tiếp trong các dự án phục hồi tại địa phương. Các công việc này thay đổi tuỳ thuộc
vào phạm vi của dự án, nhưng có thể bao gồm các thợ vận hành, thợ máy, thợ hàn, nhân viên
khảo sát, và một loạt các công nhân, nhà khoa học và nhà quản lý.
Chương trình GCCC sẽ có hai hoạt động chính – hoạt động đầu tiên do Bộ Thương mại (DOC) và
NOAA quản lý và được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và cộng đồng của riêng mỗi Tiểu bang.
Hoạt động thứ hai do Bộ Nội vụ (DOI) và Văn phòng Sự vụ Người Mỹ Da đỏ (BIA) và tập trung vào
các thanh niên bộ lạc. DOI và BIA sẽ làm việc với các Bộ lạc được Liên bang công nhận trong
vùng Vịnh để thu hút các thanh niên da đỏ tham gia hỗ trợ phục hồi môi trường và triển khai các
dự án được Hội đồng PHỤC HỒI lựa chọn.
Chương trình GCCC sẽ tận dụng quan hệ hợp tác sẵn có giữa Liên bang, tiểu bang, các tổ chức
giáo dục và phi chính phủ và mang lại cơ hội cho các công dân địa phương được thu nhận các
kiến thức, kỹ năng và đào tạo cần thiết để triển khai, quản lý các dự án phục hồi. Các lao động
trong chương trình GCCC sẽ chỉ thực hiện các dự án hoặc hoạt động tuân thủ luật pháp và quy
định về môi trường (“tuân thủ”).
Các hoạt động: NOAA, hợp tác với Cơ quan Phát triển Kinh tế, Cơ quan Phát triển Thương
nghiệp cho Người thiểu số, Bộ Nội vụ và các Tiểu bang, sẽ đầu tư 8 triệu đô la để giúp triển khai
các dự án phục hồi môi trường sống ven biển được ưu tiên và tuân thủ trên khắp vùng Vịnh
thông qua Chương trình GCCC.
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Chương trình GCCC sẽ có hai hoạt động chính – hoạt động đầu tiên do DOC và NOAA quản lý và
được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và cộng đồng của riêng mỗi Bang, còn hoạt động thứ hai
do DOI và BIA quản lý, tập trung thu hút các thanh niên bộ lạc da đỏ. DOC và các đối tác sẽ làm
việc với các Loại này để tuyển dụng và đào tạo các thành viên nhiều kỹ năng khác nhau, và cử ra
các đội có trả lương đi đào tạo thực tiễn thông qua làm việc tại các dự án tuân thủ khác.
Lợi ích môi trường: Chương trình GCCC hỗ trợ các hoạt động phục hồi trên khoảng 500 mẫu
Anh môi trường sống ven biển, phụ thuộc vào việc xác định các dự án tuân thủ của Hội đồng
PHỤC HỒI. Các thành viên trong Loại sẽ được đào tạo nhiều kỹ thuật thực hành và nhờ đó học
thêm các kỹ năng mới hữu ích. Khi có thể, các thành viên của đội sẽ được đào tạo kỹ thuật giám
sát nhằm hỗ trợ thu thập dữ liệu chính xác và cung cấp thêm một bộ kỹ năng cứng.
Thời hạn: Công tác triển khai cần tối thiểu ba năm.
Chi tiết về các hoạt động này có thể xem thêm tại Phụ lục K. Toàn vùng Vịnh; Nhận dạng
duy nhất: DOC_RESTORE_003_007_Cat1.

