
Sự Tham Gia Công 
Chúng và Tính Minh 

Bạch
Sự tham gia của công chúng là yếu tố quan 
trọng của việc lập kế hoạch, và Hội Đồng sẽ 
tiếp tục trưng cầu ý kiến từ cộng đồng. 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. Ngày và địa điểm sẽ được thông 
báo trên trang mạng của Hội Đồng.

Tất cả các dự án đề xuất nộp cho thành viên 
Hội Đồng để cứu xét cho việc nhận tài trợ 
sẽ được đăng tải trực tuyến cho công chúng 
xem. 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.

Một trong những trách nhiệm chính của Hội Đồng Phục Hồi Hệ Sinh Thái vùng Gulf 
Coast (Hội Đồng) là phác thảo Kế Hoạch Tổng Thể (Kế Hoạch) nhằm phục hồi hệ sinh thái 
và nền kinh tế của vùng Gulf Coast. Hội đồng đã thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Sơ Khởi 
tháng 8 năm 2013, trong đó liệt kê các mục đích và mục tiêu cho việc phục hồi tổng thể. 
Vài tháng sau khi Kế Hoạch được phê duyệt, Hội Đồng đã phác thảo quy trình đệ nạp và 
đánh giá nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá và lựa chọn dự án để đưa vào danh sách 
các dự án và chương trình được ưu tiên. Danh sách này được gọi là Danh Sách Ưu Tiên 
Tài Trợ (FPL).

Hội Đồng nhận định rằng một quy trình thống nhất, minh bạch và khách quan là phương 
pháp hiệu quả nhất để đáp ứng các đòi hỏi của Đạo Luật PHỤC HỒI và cũng để tài trợ 
cho các dự án mang lại hiệu quả tích cực đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng 
Gulf Coast.

Tháng Bảy năm 2014, Hội Đồng đã hoàn tất quy trình đệ nạp và đánh giá mà qua đó 
sẽ đạt được những điều như sau:

1. Đề xuất những điểm trọng tâm của Môi Trường Sống và Chất Lượng Nước cho 
các dự án và chương trình mà sẽ được liệt kê trong phần phụ lục FPL của Kế Hoạch 
Tổng Thể Sơ Khởi. Hội Đồng dự kiến rằng nhiều dự án đệ nạp sẽ giải quyết được nhiều 
mục đích và mục tiêu (có tính rất rộng và bao quát do tính chất của từng dự án), đồng 
thời thừa nhận rằng tập trung nỗ lực vào phụ lục đầu tiên này sẽ tối đa hóa hiệu quả 
trong việc sử dụng kinh phí giới hạn hiện có và khuyến khích các thành viên tạo được 
sức mạnh phối hợp giữa các dự án và các thẩm quyền tài phán.

2. Khuyến khích những dự án đệ nạp nên đặt trọng tâm vào những điều sau đây:

-      Làm sao dự án trở thành nền tảng chính mà qua đó tạo được bước tiến cốt lõi ban              
đầu trong việc giải quyết vấn đề nghiêm trọng của hệ sinh thái và làm thế nào các dự án 
khác trong tương lai có thể bổ sung để tăng lợi ích đáng kể;

-      Làm sao những lợi ích của dự án sẽ tồn tại theo thời gian; 

-      Lý do tại sao dự án có khả năng thành công; và 

-      Dự án mang lại lợi ích ra sao đối với người dân sinh sống nơi dự án được thực hiện.

3. Tạo điều kiện cho việc đánh giá khoa học được thực hiện độc lập từ bên ngoài cho 
từng dự án đề xuất. Mỗi dự án đề xuất sẽ được xem xét bởi ba chuyên gia bên trong lẫn 
bên ngoài vùng Gulf Coast để đánh giá xem dự án có áp dụng nền khoa học tiên tiến 
hiện có hay không, thuật ngữ khoa học được định nghĩa trong Đạo Luật PHỤC HỒI là “tối 
đa hóa chất lượng, tính khách quan, và tính tổng thể của thông tin, kể cả những thông 
tin thống kê; sử dụng các dữ liệu hiện có đã được công bố; và lập biên bản và truyền đạt 
rõ ràng về những rủi ro hay bất ổn dựa trên nền tảng khoa học đối với từng dự án.”

4. Bảo đảm giải quyết được các ràng buộc và đòi hỏi pháp lý về môi trường. 

5. Bảo đảm các dự án đáp ứng được các yêu cầu luật định và cả những gì Hội Đồng 
cam kết được nêu trong Kế Hoạch Tổng Thể. 

Hội đồng dự kiến sẽ bắt đầu cho phép thành viên nhận dự án vào tháng Tám năm 2014, 
và sẽ công bố bản thảo FPL vào năm 2015.

Quy Trình Đệ Nạp và Đánh Giá Kế Hoạch Đề Xuất 

Thành Phần Phục Hồi do Hội Đồng Tuyển Chọ

Để Thêm Thông Tin  

Vào trang restorethegulf.gov hoặc 
nhập mã QR bên dưới.



 

 

       The  Kế Hoạch Tổng Thể

Lập Bản Thảo Danh Sách Ưu Tiên Tài Trợ (FPL)

Rà Soát Dự ÁnA

Đánh Giá Khoa Học 
Đánh Giá Khoa Học để bảo đảm 
từng kế hoạch đề xuất:  

1. Áp dụng nền khoa học tiên 
tiến hiện có. 

2. Mô tả cơ sở khoa học của 
từng hoạt động đề xuất. 
 
Dự án sẽ được xem xét bởi tổ 
chuyên gia có chuyên môn 
trong lãnh vực phục hồi.

Sẵn Sàng Tuân 
Thủ Luật Pháp về 

Môi Trường 

1. Kế hoạch đề xuất phải 
tuân theo các đòi hỏi 
của luật bảo vệ môi 
trường.

2. Tình trạng tuân thủ luật 
bảo vệ môi trường.

Những Ưu Tiên và 
Cam Kết trong việc 
Đánh Giá Kế Hoạch 

1. Dự án phải giải quyết ít 
nhất một tiêu chí ưu tiên 
được nêu trong Đạo Luật 
PHỤC HỒI. 

2. Dự án phải đáp ứng các 
cam kết được nêu trong 
Kế Hoạch Tổng Thể Sơ 
Khởi (trg. 8,9).

Những kết quả có được sau khi đệ nạp và đánh giá sẽ được biên soạn thành một văn bản và 

đính kèm với kế hoạch đề xuất để hỗ trợ cho việc lập bản thảo Danh Sách Ưu Tiên Tài Trợ.

Phụ lục FPL đầu tiên này liệt kê các dự án và chương trình được tài trợ qua ngân sách hiện có 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. Phương pháp này cho phép Hội Đồng sớm đầu tư vào những công trình cụ thể, như các dự án và chương 

trình có thể được đưa vào thực hiện trong thời gian ngắn với nguồn ngân sách đã được biết chắc nhằm gặt được kết quả 

trên bề mặt trong khi vẫn duy trì tập trung vào công tác phục hồi lâu dài của vùng Gulf Coast.

Những dự án đệ nạp. Dự án có thể tập trung vào các mục tiêu về môi trường 

sống và chất lượng nước, với trọng tâm là các dự án phải có nền tảng, có tính 

bền, có xác suất thành công cao, và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Xác Minh Tiểu Chuẩn và Tính Hợp Lý của Ngân Sách, Những Nhận Xét Phối Hợp
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