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Giải thưởng Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch cho Kế hoạch Toàn diện 

Những Câu hỏi Thường gặp 

 

Câu hỏi: Hội đồng đề xuất gì với Giải thưởng Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch cho Kế hoạch Toàn diện? 

 

Trả lời: Giải thưởng Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch cho Kế hoạch Toàn diện (gọi tắt là CPS) là để cung 

cấp cho các thành viên Hội đồng Phục hồi Hệ sinh thái Vùng Vịnh (gọi tắt là Hội đồng) khoản kinh phí để 

tăng cường hợp tác, điều phối, công chúng tham gia và sử dụng khoa học tốt nhất hiện có cần để tận 

dụng một cách hiệu quả các kinh phí phục hồi vùng Vịnh phát sinh từ sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. 

Các giải thưởng này sẽ hỗ trợ cam kết của Hội đồng về một phương pháp tiếp cận phối hợp đối với công 

tác khôi phục hệ sinh thái, như được đề cập trong Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 2016: Phục hồi Hệ sinh 

thái và Kinh tế vùng Vịnh.  

 

Mỗi thành viên Hội đồng có thể nộp đơn xin tối đa 500.000 đô la một năm trong ba năm đầu tiên, sau 

đó tối đa là 300.000 đô la một năm trong hai năm tiếp theo để hỗ trợ công tác lập kế hoạch phục hồi và 

bảo tồn quy mô lớn. Trong năm thứ tư của đề xuất này là kiến nghị đánh giá các hoạt động được đề cập 

trong giải thưởng CPS và xác định nhu cầu có tiếp tục cấp kinh phí cho những hoạt động như vậy qua giai 

đoạn năm năm ban đầu hay không. Hội đồng đang tìm kiếm ý kiến đóng góp của công chúng cho đề xuất 

này. 

 

Câu hỏi: Tại sao Hội đồng không thể sử dụng các nguồn lực có sẵn để cấp kinh phí cho CPS FPL? 

 

Trả lời: Một thách thức lớn đối với công tác khôi phục hệ sinh thái toàn vùng Vịnh là các nỗ lực điều 

phối bên trong mỗi tiểu bang, giữa các thành viên của Hội đồng, giữa các bên liên quan trong vùng Vịnh 

và giữa các dòng kinh phí. Hiện tại, không có dòng kinh phí chỉ định nào tồn tại để hỗ trợ các nỗ lực của 

Thành Viên Hội Đồng trong việc lập kế hoạch và điều phối các hoạt động phục hồi theo Hợp phần Phục 

hồi do Hội đồng Lựa chọn (hay còn gọi là “Bucket 2”). Về mặt lịch sử, các thành viên của Hội đồng phải 

dựa vào các kinh phí thông thường, phát sinh từ thuế hoặc chiếm được để hỗ trợ cho công việc của họ 

trong Bucket 2, bao gồm xây dựng FPL và cập nhật Kế Hoạch Toàn Diện. Các khoản kinh phí đề xuất 

thông qua trong dự thảo FPL này sẽ cung cấp cho các thành viên Hội đồng khoản kinh phí từ kinh phí 

đền bù sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. Bằng cách hỗ trợ sự hợp tác và tận dụng giữa các chương 

trình này, Hội đồng sẽ có thể tạo ra những kết quả phục hồi lớn nhất có thể cho công chúng. 

 

Câu hỏi: Liệu việc chi tiền cho công tác lập kế hoạch thay vì phục hồi thực sự có làm chệch hướng dòng 

tiền ra khỏi hoạt động khôi phục hệ sinh thái vùng Vịnh Mexico hay không? 

 

Trả lời: Hội đồng cho rằng việc đầu tư một phần tiền vào công tác lập kế hoạch sẽ mang lại lợi ích lớn 

hơn cho hệ sinh thái trong tương lai. Kinh phí từ giải quyết khiếu nại dân sự đối với BP và các bên có 

trách nhiệm khác sẽ được chi trả theo các đợt hàng năm trong vòng 15 năm tới. Đầu tư vào công tác lập 

kế hoạch, hợp tác và các hoạt động liên quan sẽ hỗ trợ Hội đồng trong việc xây dựng một chiến lược 

phối hợp bao quát nhằm cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ khôi phục vùng Vịnh lâu dài. 
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Câu hỏi: Tại sao số tiền này lại được sử dụng cho các hoạt động như hợp tác? 

 

Trả lời: Sau khi Hội đồng thông qua Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí ban đầu vào năm 2015, hội đồng đã 

tham gia vào một cuộc xem xét kỹ lưỡng quy trình được sử dụng để tạo ra FPL đầu tiên. Phản hồi của 

công chúng chủ yếu tập trung vào việc nâng cao sự phối hợp và những nỗ lực tham gia của công chúng. 

Phần lớn các trả lời đều đề nghị Hội đồng cân nhắc lập kế hoạch và hợp tác nhiều hơn nữa với các nguồn 

kinh phí khác, chuyên gia, và công chúng để tận dụng ý tưởng, nguồn lực và chuyên môn (bao gồm, 

nhưng không giới hạn đến khoa học tốt nhất hiện có) trong việc lựa chọn dự án và chương trình tương 

lai. Các giải thưởng dành cho công tác phục hồi bờ Vịnh Mexico được phân bổ cho nhiều chương trình, 

mỗi chương trình lại được điều tiết bởi các điều luật và quy trình khác nhau. Mục đích trọng tâm của giải 

thưởng CPS đề xuất là hỗ trợ sự hợp tác và tận dụng giữa các nỗ lực phục hồi bờ biển. 

    

Câu hỏi: Các bên liên quan trong vùng Vịnh cần hành động chứ không phải lập kế hoạch nhiều hơn. Tại 

sao Hội đồng lại cấp kinh phí cho công tác lập kế hoạch nhiều hơn? 

 

Trả lời: Mặc dù đã có một số công tác lập kế hoạch phục hồi vùng bờ Vịnh, nhưng vẫn còn nhiều việc 

phải hoàn thành trên toàn vùng. Hội đồng sẽ không sao chép hay thay thế các kế hoạch phục hồi bờ biển 

hiện có. Mục tiêu là để đảm bảo các quyết định cấp kinh phí trong tương lai kết hợp được với các kế 

hoạch hiện tại, trong khi đưa vào các khu vực có thể hưởng lợi từ công việc này. Mục đích là để tăng 

cường sự hợp tác và phối hợp giữa các đối tác để xác định và hỗ trợ những ý tưởng phát sinh từ những 

nỗ lực lập kế hoạch. Hội đồng hy vọng xây dựng dựa trên các kế hoạch khôi phục hiện tại và giải quyết 

các khoảng thiếu sót nhằm đạt được các mục tiêu và mục đích đề ra trong Kế hoạch Toàn diện của Hội 

đồng. Khoản tiền đầu tư CPS đề suất này chiếm khoảng 1,4% tổng kinh phí đền bù của BP phân bổ cho 

Bucket 2, không bao gồm phần lãi sẽ phát sinh và phân bổ cho Bucket 2 theo thời gian. 

  

Câu hỏi: Nếu kinh phí lập kế hoạch là cần thiết, tại sao không sử dụng kinh phí từ Hợp phần Trực tiếp 

(Bucket 1) và/hoặc Hợp phần Tác động Tràn dầu (Bucket 3)? 

 

Trả lời: Đạo luật PHỤC HỒI phân bổ kinh phí đền bù của BP cho năm hợp phần khác nhau, hay còn gọi là 

"Bucket". Theo các quy tắc về phân bổ ngân sách của liên bang và Đạo luật PHỤC HỒI, kinh phí trong 

một Bucket phải được sử dụng cho các yêu cầu của Bucket đó. Kinh phí dành cho Bucket 1 và 3 phải 

được sử dụng để thúc đẩy các hoạt động của những Bucket tương ứng đó. Kinh phí lập kế hoạch của 

Bucket 2 phải được sử dụng cho các hoạt động trực tiếp liên quan đến Bucket 2. Tuy nhiên, các quy tắc 

về phân bổ ngân sách của liên bang này không ngăn cản người nhận kinh phí lập kế hoạch của Bucket 2 

tìm hiểu các cách hợp tác và phối hợp với các nguồn kinh phí khác để nâng cao việc xây dựng và hiệu 

quả của các Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí trong tương lai. Người nhận giải thưởng CPS được khuyến 

khích tìm cách tận dụng kinh phí từ các nguồn khác và điều phối dự án, với điều kiện là họ có thể chứng 

minh một cách hợp lý mối quan hệ trực tiếp với các yêu cầu của Bucket 2. Ngoài ra, các thành viên liên 

bang không có quyền động vào kinh phí Bucket 1 và 3 để hỗ trợ cho các hoạt động hợp tác của họ. 

 

Câu hỏi: Tại sao Hội đồng đang xây dựng một Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí để xin phê duyệt kinh phí 

lập kế hoạch của Bucket 2? Tại sao không đơn giản giải ngân những kinh phí đó cho các thành viên của 
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tiểu bang và liên bang? 

 

Trả lời: Đạo luật PHỤC HỒI yêu cầu Hội đồng xây dựng một Kế hoạch Toàn diện và danh sách các dự án 

và chương trình được ưu tiên nhằm đạt mục đích phục hồi vùng Vịnh. Kế hoạch Toàn diện nêu rõ các 

cam kết của Hội đồng đối với việc hợp tác và điều phối trên toàn vùng Vịnh để đạt được sự phục hồi quy 

mô lớn. Thông qua hoạt động này, Hội đồng đưa ra sự hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực hợp tác của các 

thành viên trong nhóm ưu tiên cấp kinh phí, mà Hội đồng cho rằng sẽ mang lại kết quả khôi phục tốt 

hơn. 

 

Các Danh Sách Ưu Tiên Cấp kinh phí (gọi tắt là FPL) là những dự án và hoạt động cụ thể được liệt kê chờ 

phê duyệt và tài trợ. Căn cứ vào Đạo luật PHỤC HỒI, kinh phí phải được chấp thuận trong một FPL trước 

khi Hội đồng có thể trao kinh phí lập kế hoạch của Bucket 2 cho các thành viên. Quy trình FPL cho phép 

Hội đồng kêu gọi các ý kiến đóng góp từ công chúng trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng. 

 

Câu hỏi: Liệu những kinh phí lập kế hoạch này có thể được sử dụng cho hoạt động kỹ thuật, thiết kế và 

cấp phép cho các dự án và chương trình cụ thể không? 

 

Trả lời: Không, hoạt động kỹ thuật, thiết kế và cấp phép cho các dự án cụ thể chỉ có thể được thực hiện 

sau khi kinh phí đã được Hội đồng phê duyệt trong một FPL. Trong quá trình FPL, trước khi kinh phí 

Bucket 2 có thể được phê duyệt cho công tác lập kế hoạch chi tiết của một dự án hoặc chương trình cụ 

thể, thì trước tiên Hội đồng phải xem xét đề xuất và xem xét ý kiến của công chúng. Giải thưởng Hỗ trợ 

Cam kết và Lập kế hoạch đề xuất sẽ trợ giúp các thành viên Hội đồng trong việc phát triển các dự án và 

chương trình có thể được xem xét cấp kinh phí trong các FPL tương lai. Đầu tư vào các giải thưởng CPS 

sẽ dẫn đến việc sử dụng hiệu quả các kinh phí phục hồi nhằm mang lại lợi ích về hệ sinh thái lớn hơn 

trong tương lai. 

 

Câu hỏi: Liệu sự hạn chế về chi phí hành chính sẽ áp dụng cho các giải thưởng Hỗ trợ Cam kết và Lập kế 

hoạch cá nhân không? 

 

Trả lời: Giải thưởng Hỗ trợ Cam kết và Lập kế hoạch sẽ phụ thuộc vào các hạn chế về chi phí hành chính 

theo quy định tại Đạo luật PHỤC HỒI (gọi tắt là Đạo luật) và Luật Ngân khố (31 CFR 34.204(a)). Người 

nhận không được sử dụng quá 3% số tiền nhận được trong số tiền tài trợ cho chi phí hành chính. Chi phí 

hành chính được định nghĩa là những chi phí gián tiếp cho quản lý có thể phân bổ cho các hoạt động 

theo Đạo luật. Chi phí hành chính không bao gồm các chi phí gián tiếp được xác định cụ thể với, hoặc 

sẵn sàng chuyển nhượng cho, các phương tiện nêu trong 2 CFR 200.414 (xem 31 CFR 34.2). 

 

Câu hỏi: Những kinh phí này có thể được sử dụng như thế nào? 

 

Trả lời: Những kinh phí này dự định được sử dụng để cho phép các thành viên của Hội đồng PHỤC HỒI 

hoàn thành các cam kết của Kế Hoạch Toàn Diện năm 2016, bao gồm: 

● Hợp tác và điều phối 
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● Ứng dụng khoa học tốt nhất hiện có 

● Cam kết và minh bạch 
 

Các thành viên của Hội đồng có thể sử dụng những kinh phí này để đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch cho 

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí tiếp theo bằng cách thực hiện các công việc như: 

● Đánh giá tính khả thi của việc sử dụng nhiều dòng kinh phí để tài trợ cho một dự án/chương phục 

hồi và/hoặc bảo tồn riêng lẻ; 

● Đảm bảo rằng các dự án và chương trình trong phạm vi khu vực địa lý xác định kết hợp với nhau 

để đạt được các mục tiêu chung cho khu vực đó; và 

● Phát triển các khái niệm về dự án và chương trình mà có thể theo đuổi xin kinh phí trong Danh 

sách Ưu tiên Cấp kinh phí tương lai (bao gồm xem xét/điều phối tuân thủ môi trường trước khi đệ 

trình và các hỗ trợ kỹ thuật khác) 

 

Các hoạt động này có thể bao gồm các cuộc họp và hội thảo giữa các thành viên của Hội đồng và các đối 

tác tài trợ tiềm năng, các chuyên gia kỹ thuật, các bên liên quan và công chúng nói chung (bao gồm hỗ 

trợ tài chính cho các hoạt động tiếp cận cộng đồng và tài liệu). Đây là bản tóm tắt các hoạt động; để có 

thông tin đầy đủ về các hoạt động được phép, hãy xem trang 4-6 trong FPL. 

 

Câu hỏi: Ai có thể xin kinh phí này và khi nào có thể xin? 

  

Trả lời: Theo Đạo luật PHỤC HỒI, chỉ những thành viên của Hội đồng PHỤC HỒI mới có thể nộp đơn xin 

bất kỳ khoản kinh phí nào thuộc Hợp phần Phục hồi do Hội đồng Lựa chọn. Các thành viên của Hội đồng 

bao gồm 5 tiểu bang vùng Vịnh và 6 cơ quan liên bang (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, 

Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Lục quân Hoa Kỳ và Tuần duyên Hoa Kỳ). Các 

thành viên có thể bắt đầu nộp đơn xin kinh phí vào mùa thu năm 2017. 




