
 

Dự thảo Khung Quy hoạch Danh sách Tài trợ Ưu 
tiên 
 
Tổng quan về Dự thảo Khung Quy hoạch 

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2019, Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng Vịnh (Hội đồng) sẽ công bố dự 
thảo Khung Quy hoạch của Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng Vịnh (dự thảo Khung Quy hoạch) để công 
chúng xem xét và bình luận công khai vì nó tiếp tục tiến tới tầm nhìn như được đề cập trong bản Cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện 2016: Khôi phục Hệ sinh thái và Kinh tế Vùng Vịnh, vì "Một hệ sinh thái vùng Vịnh khỏe mạnh 
và trù phú đạt được thông qua sự hợp tác trong các dự án và chương trình phục hồi chiến lược." 

Việc giải quyết các khiếu nại và xử phạt dân sự liên quan đến sự cố tràn dầu Deepwater Horizon đã mang đến 
nguồn kinh phí chưa từng có để phục hồi hệ sinh thái ở Vịnh Mexico (gọi tắt là Vùng Vịnh). Hội đồng đóng một 
vai trò quan trọng trong việc phát triển các chiến lược và thực hiện các dự án giúp duy trì nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của Vùng Vịnh cho các thế hệ tương lai. Với suy nghĩ về trách nhiệm này, Hội đồng xây dựng các 
Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (gọi tắt là các FPL) mô tả các dự án và chương trình mà nó sẽ tài trợ. Các dự 
án và chương trình được tài trợ thông qua Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn (thường được gọi là 
"Phần 2",) phải thực hiện các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch toàn diện của Hội đồng và giải quyết ít nhất 
một trong các tiêu chí ưu tiên được xác định trong Đạo luật PHỤC HỒI. Cho đến nay, Hội đồng đã hoàn thiện 
hai FPL và các kế hoạch để hoàn thiện một phần ba vào năm 2020. 

Nhận thấy rằng nhu cầu vượt quá kinh phí hiện có nên mục đích của dự thảo Khung Quy hoạch là để chỉ rõ các 
ưu tiên phục hồi FPL 3 của Hội đồng và để hỗ trợ các cam kết trong Kế hoạch Toàn diện của Hội đồng nhằm: 

• Phát triển cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái khu vực để phục hồi 
• Tận dụng các nguồn lực và quan hệ đối tác thông qua tăng cường hợp tác 
• Tăng cường sự tham gia của công chúng, và tính minh bạch về các quyết định cấp kinh phí trong 

Phần 2 
• Thúc đẩy quá trình ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học 
• Cung cấp kết quả và đo lường tác động 

 
 
 
 
 

Thời gian Công chúng Xem xét và Cho Ý kiến: 26 tháng 4 - 12 tháng 6, 2019 

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2019, dự thảo Khung Quy hoạch sẽ được công bố trong 45 ngày để công 
chúng nhận xét và cho ý kiến, kết thúc vào lúc 11:59 tối MDT vào ngày 12 tháng 6 năm 2019. Trong khoảng 
thời gian này, Hội đồng PHỤC HỒI sẽ cung cấp thông tin tổng quan về dự thảo Khung Quy hoạch thông qua 
các hội thảo trực tuyến và các cuộc họp công chúng trên khắp các tiểu bang vùng Vịnh. Hội đồng sẽ thu thập ý 
kiến công chúng về dự thảo Khung Quy hoạch để đảm bảo các đầu tư phục hồi phù hợp với tầm nhìn bao quát 
cho Vịnh Mexico. Để biết thêm thông tin về ngày tháng, thời gian, và địa điểm họp và cách nhận xét, hãy truy 
cập trang web www.restorethegulf.gov. 

Nếu bạn muốn nhận thông báo về các hội thảo trực tuyến tiếp theo, hãy đăng ký để nhận cập nhật tự động 
bằng email của Hội đồng PHỤC HỒI tại www.restorethegulf.gov/contact-us và chọn mục “Thời gian Họp Công 
chúng và Công chúng Nhận xét” ngoài những mục khác mà bạn quan tâm. 
  



 

Các Phương án Tiếp cận Ưu tiên 

Dự thảo Khung Quy hoạch xác định các ưu tiên liên kết chiến lược với các quyết định cấp kinh phí phục hồi 
trong quá khứ và tương lai. Theo cách này, tài liệu đóng vai trò là "cầu nối" giữa các mục đích và mục tiêu bao 
trùm của Hội đồng và các dự án và chương trình phục hồi cụ thể được phê duyệt trong các FPL tương lai. Vì 
vậy, Hội đồng sẽ xem xét các đầu tư tương lai có thể xây dựng dựa trên những khoản đầu tư đó trong FPL Ban 
đầu như thế nào cũng như các hoạt động phục hồi khác được tài trợ bởi các nỗ lực phục hồi khác trong khu 
vực Vịnh Mexico. 

Mặc dù dự thảo Khung Quy hoạch này được phát triển để hỗ trợ cho việc ra quyết định đối với FPL 3, nhưng 
Hội đồng xem nó như là một tài liệu "sống" đủ rộng để làm nền tảng cho tất cả các FPL tương lai. Hội đồng dự 
đoán rằng họ sẽ xem xét và sửa đổi Khung Quy hoạch này khi cần thiết trước khi phát triển các FPL tương lai. 

Các Phương án Tiếp  
cận Ưu tiên Dự thảo Khung Quy hoạch được tổ chức xung quanh 

các phương án tiếp cận ưu tiên và các kỹ thuật liên 
quan và ứng dụng của chúng trong các khu vực địa lý. 
Các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện 
của Hội đồng PHỤC HỒI có thể được đáp ứng thông 
qua các hành động được gọi là "các phương án tiếp 
cận và kỹ thuật ưu tiên". 

Một phương án tiếp cận ưu tiên có thể được thực hiện 
bằng nhiều kỹ thuật phục hồi liên quan. Kỹ thuật là các 
phương pháp hoặc hoạt động cụ thể được sử dụng để 
thực hiện một phương án tiếp cận. 

Để biết thêm thông tin về các phương án tiếp cận và kỹ 
thuật ưu tiên, vui lòng xem các tờ thông tin khác và tài 
liệu Khung Quy hoạch. 

Tạo, khôi phục và tăng cường các 
vùng đất ngập nước ven biển, đảo, 

tuyến ven bờ, và mũi đất 

Bảo vệ và bảo tồn môi trường sống 
ven biển, cửa sông và ven sông 

Khôi phục thủy văn và các quá trình 
tự nhiên 

Giảm dưỡng chất dư thừa và các 
chất ô nhiễm khác chảy vào lưu vực 

sông 

Phục hồi môi trường sống của hàu 

 

Khu vực địa lý 

Các khu vực địa lý minh họa cho các khu 
vực chung nơi Hội đồng có thể thực hiện 
các phương án tiếp cận và kỹ thuật nhất 
định. Các khu vực địa lý được mô tả trong 
Khung Quy hoạch là một bước tiến xác 
định các lưu vực và / hoặc cửa sông ưu 
tiên cho đầu tư để đáp ứng các mục đích 
và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. 

Cùng với nhau, các phương án tiếp cận, 
kỹ thuật ưu tiên, và khu vực địa lý này chỉ 
dẫn đến các đối tác tài trợ tiềm năng thuộc 
các loại dự án và chương trình mà Hội 
đồng PHỤC HỒI có thể phát triển và xem 
xét để cấp kinh phí FPL 3. 

Khu vực địa lý Phương án Tiếp cận Ưu tiên 

Texas 

 

Chenier Plain, Texas-
Louisiana 

Pontchartrain Basin, 
Louisiana-Mississippi 

Mississippi Sound, 
Mississippi 

Mobile Bay and Mobile-
Tensaw Delta, Alabama 

Perdido River và Bay, 
Alabama-Florida 

Florida 

Toàn Vùng Vịnh 
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