
Theo đúng Chính sách Đạo Luật Môi Trường Quốc Gia (NEPA), số 42 U.S.C. 4321-
4335, và Hội đồng về Chất Lượng Môi Trường quy đị nh sự thi hành Đạo Luật 
NEPA, số 40 C.F.R., đoạn 1500-1507, Hội đồng đã chuẩn bị  một chương trình 
Đánh Giá Môi trường (PEA) trong Kế Hoạch Khởi đầu Toàn Diện (gọi tắt là Kế 
Hoạch).  Kế hoạch công bố mục tiêu tối cao của Hội đồng Phục Hồi Hệ sinh thái bờ 
biển Vùng Vị nh để phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, ngư 
nghiệp, hàng hải và môi trường sống của sinh vật hoang dã, bờ biển, vùng đất 
duyên hải và kinh tế của khu vực Bờ Biển Vùng Vị nh.  Một dự thảo PEA đã được 
phát hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2013 và đã được mở rộng cho công chúng góp 
ý cho đến ngày 8 tháng 7 năm 2013. 
 
Chương trình Đánh Giá Môi Trường (PEA) tóm lược tình trạng môi trường hiện thời 
của khu vực Bờ biển Vùng Vị nh, mô tả mục đích và nhu cầu của kế hoạch, nhận 
dạng Không Hành Động (không đưa ra Kế hoạch) và đề nghị  Hành động Thay thế 
(đưa ra Kế hoạch), bao gồm cả một sự mô tả tiến trình phát triển Hành Động Đề 
Nghị , và đánh giá hậu quả tiềm tàng về môi trường, cả hai có lợi và bất lợi dựa 
trên những thông tin có sẵn.  Chương trình Đánh giá Môi trường (PEA) cuối cùng 
cũng bao gồm những đáp từ cho ý kiến công chúng đã nhận được trong bản dự 
thảo PEA. 
 
Sau khi hoàn tất Chương Trình Đánh Giá Môi Trường, Hội đồng phát hành một tài 
liệu phát hiện Không có Tác động Đáng chú ý (FONSI) theo đó xác đị nh là không 
có tác động đáng chú ý trực tiếp ngược lại, không trực tiếp, hoặc tích lũy trên môi 
trường của con người từ kết quả của Hành động Đề nghị ; do dó, không cần Bản 
Tuyên bố Tác động Môi trường.  
 
Chương trình Đánh giá Môi trường cuối cùng ngay lúc này đang được phiên dị ch 
sang Tiếng Việt và sẽ có sẵn để dùng sau khi việc phiên dị ch đã hoàn tất. 
 


