
Hội Đồng Phục Hồi Hệ Sinh Thái
vùng Gulf Coast
Kế Hoạch Tổng Thể
Gulf Coast là một kho tàng quốc gia và cũng là yếu tố phát triển nền kinh tế của đất 
nước. Nơi đây có một nguồn năng lượng đáng giá, hải sản phong phú, những bãi biển 
tuyệt đẹp cùng các hoạt động giải trí quy mô, một ngành công nghiệp hàng hải sôi 
động và nhiều di sản văn hóa phong phú. Nơi đây còn là một trong những môi trường 
sinh thái đa dạng nhất thế giới.

Ghi nhận những vấn đề môi trường cũng như tầm quan trọng của sự phục hồi tài 
nguyên thiên nhiên và nền kinh tế của vùng Gulf Coast sau sự cố tràn dầu, Quốc Hội đã 
thông qua Đạo Luật Phát Triển Bền Vững Tài Nguyên và Hệ Sinh Thái, Cơ Hội Du Lịch, 
và Vực Dậy Nền Kinh Tế vùng Gulf Coast (Đạo Luật PHỤC HỒI) vào tháng Bảy năm 2012. 
Đạo luật PHỤC HỒI thành lập Hội Đồng Phục Hồi Hệ Sinh Thái vùng Gulf Coast (Hội 
Đồng). Hội Đồng có trách nhiệm phát triển một Kế Hoạch Tổng Thể để hướng dẫn nỗ 
lực phối hợp toàn vùng để khôi phục, bảo vệ và mang lại sức sống cho vùng Gulf Coast.

Kế Hoạch Tổng Thể Sơ Khởi đã được thông qua hồi tháng 8 năm 2013 và được thiết lập 
dựa trên những công tác trước đây trong vùng Gulf Coast nhằm thực hiện các mục tiêu 
phục hồi và đại diện cho nhiều tiếng nói đóng góp đa dạng trên khắp khu vực. Kế Hoạch 
này sẽ chuyển hoá theo thời gian. Trong vài năm tới, Hội Đồng sẽ triển khai và thực hiện 
Kế Hoạch này qua một quy trình kiểm định được lặp đi lặp lại để đạt đến nỗ lực phục hồi 
toàn diện trên khắp vùng dựa trên những kiến thức khoa học cao nhất hiện có và các 
nhu cầu phục hồi ưu tiên của vùng Gulf Coast.

Mục Đích của
Kế Hoạch Tổng Thể

 ● •   Vạch ra mục tiêu và mục đích tổng 
thể cho việc  phục hồi vùng Gulf 
Coast.

 ●

 ● •   Mô tả quá trình tài trợ cho những 
chương trình và dự án phục hồi hệ 
sinh thái.

 ●

 ● •   Mô tả quy trình phê duyệt Kế Hoạch 

Chi Tiêu của Tiểu Bang.



Bước Kế Tiếp? 
Trong những tháng tới, Hội Đồng sẽ lập bản thảo Danh Sách Ưu Tiên Tài Trợ (FPL) liệt kê các dự 
án và chương trình mà Hội Đồng sẽ tài trợ. Các dự án trong FPL này sẽ được tuyển chọn dựa trên 
nền tảng khoa học tốt nhất hiện có và phù hợp với các quy định của Đạo Luật PHỤC HỒI.

Tháng 7 năm 2014, Hội Đồng đã thông qua quy trình đệ nạp và đánh giá kế hoạch đề xuất nhằm 
tuyển chọn dự án vào bản thảo FPL, và sẽ được bổ sung vào phần phụ lục của Kế Hoạch Tổng 
Thể Sơ Khởi (đã được phê duyệt trong tháng 8 năm 2013). Phụ lục FPL đầu tiên này liệt kê các 
dự án và chương trình được tài trợ qua ngân sách có sẵn từ Transocean Deepwater Inc. Quy trình 
tuyển chọn dự án cũng như phần bổ sung trong bản thảo FPL này sẽ chuyển hoá theo thời gian 
trong tương lai một khi có thêm thông tin mới, hay khi có hoạt động quản lý thích ứng mới, và 
những nguồn tài trợ mới được giải quyết. Hội Đồng dự đoán rằng một khi tổng số tiền sau cùng 
đưa vào Quỹ Tín Thác được biết chính xác, bản FPL trong tương lai sẽ có thêm danh mục và 
nhiều dự án lớn đáng kể hơn, phản ánh được tổng số tiền chi tiêu cho các hoạt động phục hồi.

Sự tham gia của công chúng là yếu tố quan trọng của việc lập kế hoạch, và Hội Đồng tiếp tục 
trưng cầu ý kiến từ cộng đồng và các bên liên hệ trên khắp vùng Vịnh. Các Hội Đồng Viên dự 
kiến sẽ tổ chức vài buổi họp mặt cộng đồng trên khắp vùng Vịnh để cung cấp thông tin về quy 
trình đánh giá và đệ nạp kế hoạch đề xuất cũng như để thu thập ý kiến công chúng cho việc lập 
bản thảo FPL. Bản thảo FPL sẽ được công bố trong suốt thời gian bình luận chính thức để các 
bên liên quan có cơ hội đóng góp ý kiến vào những chương trình hoặc dự án đề xuất trước khi 
tài trợ và đưa vào thực hiện.

Những Sáng Kiến để được Thành Viên Xem Xét
Đạo Luật PHỤC HỒI chỉ đạo Hội Đồng viên trong việc tài trợ và thực hiện các dự án và chương 
trình.  Mỗi thành viên Hội Đồng có thể trưng cầu và sau đó chọn “đỡ đầu” – trình Hội Đồng xem 
xét – dự án và/hoặc chương trình của bất kỳ tổ chức nào, cũng như của công chúng nói chung.  
Hội  Đồng viên (được liệt kê ở www.restorethegulf.gov) có nhiều phương pháp khác nhau 
trong việc thu thập và đệ trình dự án và sáng kiến. Hội Đồng viên sẽ dùng những phương 
pháp sau đây để chọn ra những dự án tiềm năng và đỡ đầu chúng để được cứu xét vào FPL.

Tiểu Bang Texas: www.restorethetexascoast.org  chiếu trực tiếp Tháng 8, 2014

Tiểu Bang Louisiana: www.coastal.la.gov

Tiểu Bang Mississippi: www.restore.ms

Tiểu Bang Alabama: www.alabamacoastalrestoration.org

Tiểu Bang Florida: www.deepwaterhorizonflorida.com

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ: email: restore@doc.gov

Bộ Nội Vụ: đang làm việc với các đối tác hiện tại và các bên liên quan để có thêm nhiều sáng 
kiến cho dự án.

Bộ Nội An Hoa Kỳ: sẽ không đệ nạp dự án.

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ: hợp tác với nhiều đối tác và các bên liên quan để có thêm nhiều sáng 
kiến cho dự án. Để thêm thông tin, vào  trang www.nrcs.usda.gov/Gulf 

Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ: email: restorethegulf@epa.gov

Bộ Lục Quân Hoa Kỳ:  Quận Galveston: janelle.s.stokes@usace.army.mil; 

Quận New Orleans: mark.r.wingate@usace.army.mil;  Quận Mobile: susan.i.rees@usace.army.
mil; Quận Jacksonville  april.n.patterson@usace.army.mil.    

Đệ trình sáng kiến dự án đến Hội Đồng để phân phát cho uỷ viên xem xét: email restorecoun-
cil@restorethegulf.gov

 

Để thêm thông tin
Vào trang restorethegulf.gov

hoặc nhập mã QR dưới đây.

       Kế Hoạch Tổng Thể

Mục Đích của
Kế Hoạch Tổng Thể

Những mục đích này cung cấp một khuôn khổ 
nhằm thực hiện những giải pháp phục hồi tổng 
thể ở cấp địa phương, tiểu bang, bộ lạc và liên 
bang:

 ●  Phục hồi và Bảo Tồn Môi Sinh – Phục hồi 
và bảo tồn tính lành mạnh, tính đa dạng, 
và khả năng phục hồi của môi trường sinh 
thái quan trọng nằm ở cửa sông, ven biển, 
và ngoài biển.

 ● Phục Hồi Chất Lượng Nước – Phục hồi và 
bảo tồn chất lượng nước ngọt, nước mặn, 
và nước lợ của vùng Gulf Coast. 

 ● Bổ Sung và Bảo Vệ Nguồn Tài Nguyên 
Sống Ven Biển và Nước Mặn – Phục hồi 
và bảo vệ tính lành mạnh và đa dạng của 
nguồn tài nguyên sống ven biển và ngoài 
khơi.

 ● Nâng Cao Khả Năng Phục Hồi của Cộng 
Đồng – Xây dựng và duy trì cộng đồng với 
khả năng thích ứng với những thay đổi 
ngắn hạn và dài hạn.

 ● Phục Hồi và Mang Lại Sức Sống cho Kinh 
Tế vùng Gulf Coast –  Nâng cao tính bền 
vững và khả năng phục hồi kinh tế của 
vùng Gulf Coast.


