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Lời mở đầu 
Hội đồng Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh (Hội đồng RESTORE hoặc Hội đồng) có trách 
nhiệm xây dựng một Kế hoạch Toàn diện nhằm dẫn hướng nỗ lực phối hợp trên toàn vùng 
nhằm khôi phục, bảo vệ và tiếp sức sống cho vùng Vịnh. Hội đồng đã lấy ý kiến góp ý từ công 
chúng về dự thảo Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022: Khôi phục Hệ sinh thái và Nền 
kinh tế vùng Vịnh (Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022) từ ngày 21 tháng Tư, 2022 
đến ngày 6 tháng Sáu, 2022. Đây là bản cập nhật thứ hai của Kế hoạch Toàn diện Ban đầu 
năm 2013: Khôi phục Hệ sinh thái và Nền kinh tế vùng Vịnh.  

Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 cung cấp cho công chúng thông tin cập nhật 
hướng dẫn chiến lược do Hội đồng lập ra để quản lý hiệu quả các vai trò và trách nhiệm của 
Hội đồng. Ngoài ra, bản cập nhật này còn tổng hợp tiến độ Hội đồng đã thực hiện tính đến hiện 
tại để đạt mục đích, mục tiêu và cam kết đã vạch ra trong bản cập nhật đầu tiên, Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2016: Khôi phục Hệ sinh thái & Nền kinh tế vùng Vịnh (Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2016), bao gồm thông tin về hiệu quả sử dụng kinh phí quy hoạch 
chung trong việc đáp ứng các cam kết đã nêu. Nếu được Hội đồng phê chuẩn, Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2022 sẽ thay thế Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. 

Hội đồng đã cung cấp cái nhìn tổng quan về dự thảo Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 
2022 qua hai hội thảo trực tuyến phát trực tiếp dành cho công chúng vào ngày mở đầu thời hạn 
lấy ý kiến góp ý từ công chúng. Những buổi hội thảo trực tuyến này được ghi lại và đăng trên 
trang mạng của Hội đồng. Hội đồng đã chấp nhận các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi qua email; 
đường bưu điện; và qua trang mạng Quy hoạch, Môi trường và Góp ý của Công chúng (PEPC). 
Hội đồng đã xem xét tất cả các ý kiến góp ý nhận được trước hạn chót.  
  
Hội đồng đã nhận được tổng cộng 134 ý kiến chung quan điểm từ 2460 cá nhân công dân, 
thương gia và các tổ chức chính quyền (chẳng hạn như tiểu bang, giáo xứ/quận hạt và chính 
quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các bên hữu quan khác tại vùng Vịnh. 
Tổng số lượng ý kiến góp ý bao gồm 2454 đơn thư. Số lượng bên hữu quan đã tham gia trong 
thời hạn lấy ý kiến góp ý từ công chúng thể hiện sự hiểu biết liên tục về công tác khôi phục 
vùng Vịnh và quan tâm đến các hành động và quyết định do Hội đồng đưa ra, hơn mười hai 
năm sau vụ tràn dầu Deepwater Horizon. Sự tham gia liên tục của các bên hữu quan sống, làm 
việc và vui chơi trong khu vực vùng Vịnh là điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo khoản tiền 
phạt từ vụ tràn dầu được sử dụng hiệu quả. Hội đồng đánh giá cao những người đã tham gia 
vào quá trình lấy ý kiến đánh giá và góp ý từ công chúng, cũng như những người đã hỗ trợ cho 
các hoạt động khôi phục vùng Vịnh trong nhiều năm qua.  
  
Sau khi đánh giá và xem xét ý kiến góp ý từ công chúng đã nhận, Hội đồng đã quyết định tiến 
hành bỏ phiếu thông qua Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022. Phiên bản cuối cùng 
của Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022, bản ghi tất cả ý kiến góp ý đã nhận và văn 
bản phản hồi cho ý kiến góp ý đó sẽ được đăng trên trang mạng của Hội đồng. Công chúng sẽ 
được thông báo về cuộc bỏ phiếu của Hội đồng và khi phiên bản cuối cùng của Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2022 có sẵn qua tin cập nhật qua email. Nếu quý vị muốn nhận tin 
cập nhật qua email của Hội đồng, vui lòng truy cập trang mạng của RESTORE 

https://restorethegulf.gov/comprehensive-plan
https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/CO-PL_20161208_CompPlanUpdate_English.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/CO-PL_20161208_CompPlanUpdate_English.pdf
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(www.restorethegulf.gov). Tại đó, quý vị có thể đăng ký nhận RESTORE Eblasts được gửi định 
kỳ để cập nhật thông tin về các hoạt động mới và sắp tới của Hội đồng cho các bên hữu quan. 

Quy trình Phân tích Ý kiến 
Hội đồng đã hoàn thành một bước quan trọng trong việc hoàn tất Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn 
diện năm 2022 bằng cách phân tích và phản hồi tất cả ý kiến góp ý nhận được trong thời hạn 
lấy ý kiến góp ý từ công chúng. Hội đồng đã sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu PEPC của Sở Nội 
vụ Hoa Kỳ để quản lý và phản hồi ý kiến đóng góp của công chúng. Để hồi đáp những quan sát 
và đề xuất của các bên hữu quan tại vùng Vịnh, Hội đồng đã xắp xếp các ý kiến và phản hồi 
theo từng nhóm chủ đề. Trong các nhóm chủ đề đó, các ý kiến đơn lẻ được kết hợp lại khi đề 
tài hoặc đề xuất có liên quan đến chủ đề chung. Trong những trường hợp khác, Hội đồng đã 
phản hồi các ý kiến riêng lẻ để đảm bảo phù hợp với tính chất của các ý kiến. Ý kiến nhận 
được không liên quan trực tiếp đến Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 đều được lưu 
ý lại nhưng không được đề cập đến trong tài liệu này. 

Thay đổi trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 
Hội đồng cũng đã xem xét các sửa đổi cần thiết đối với Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 
2022 như một phần của công tác phản hồi các ý kiến. Các sửa đổi trong tài liệu chủ yếu mang 
tính chất xuất bản (ví dụ như sửa đổi câu văn cho rõ ràng, cập nhật số trong phần ‘Các khoản 
đầu tư tính đến hiện tại’). Trong mọi trường hợp, Hội đồng đã tìm cách đảm bảo rằng các sửa 
đổi đều cải thiện độ chính xác và rõ ràng của tài liệu này.  
  

http://www.restorethegulf.gov/
http://www.restorethegulf.gov/
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Ý kiến Chung về Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm ủng hộ chung cho Bản 
Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022. Nhiều người gửi ý kiến này cũng bày bỏ rằng 
họ muốn sống và/hoặc làm việc ở khu vực vùng Vịnh và nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các nỗ lực của Hội đồng để tiếp tục đà khôi phục và xây dựng dựa trên tiến độ khôi 
phục Vịnh Mễ Tây Cơ.  
 
Một người đóng góp ý kiến đã bày tỏ quan điểm ủng hộ các nội dung cập nhật mang 
tính chủ động của Hội đồng trong Bản Kế hoạch Toàn diện theo yêu cầu của Đạo luật 
RESTORE và khi công tác khôi phục hệ sinh thái vùng Vịnh tiếp tục được tiến hành. Một 
người đóng góp ý kiến khác đã nhấn mạnh lối tư duy rộng theo chương trình trong Bản 
Cập nhật năm 2022, biểu lộ rằng cần phải có kiểu phương án tiếp cận này để tiếp tục 
tiến độ Khôi phục Vịnh Mễ Tây Cơ. Người đóng góp ý kiến này cũng bày tỏ quan điểm 
ủng hộ việc tiếp tục dựa vào Khung Quy hoạch năm 2019 để bổ sung nội dung và định 
hướng cho Kế hoạch Toàn diện. Khi bày tỏ quan điểm ủng hộ chung đối với Bản Cập 
nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022, một người đóng góp ý kiến khác bày tỏ rằng Bản 
Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 hành động đúng khi ưu tiên bảo vệ các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên của hệ sinh thái vùng Vịnh. Những người khác ủng hộ việc Hội 
đồng tái khẳng định các cam kết trong Kế hoạch Toàn diện, nâng cam kết tuân thủ môi 
trường lên vị trí thứ sáu và sử dụng Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 để 
truyền đạt lợi ích và kết quả của các quyết định tài trợ trong quá khứ và các bài học kinh 
nghiệm.  
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự đón nhận tích cực nói chung đối với Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2022 và cảm kích công chúng đã ghi nhận những nỗ lực của 
Hội đồng nhằm thiết lập các cơ chế hợp lý phục vụ cho công tác khôi phục và giám sát 
hệ sinh thái vùng Vịnh dựa trên cơ sở khoa học. Quý vị có thể tìm thấy phản hồi cho các 
ý kiến cụ thể về các chủ đề liên quan đến các quy trình hình thành quyết định và các 
khoản đầu tư tính đến hiện tại của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng 
trong các phần bên dưới. Hội đồng khuyến khích các bên hữu quan tiếp tục tham gia 
tích cực vào các vấn đề của Hội đồng. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã bày tỏ ý kiến đánh giá cao đối với những mô tả 
chi tiết về lịch sử của Hội đồng RESTORE, phương án triển khai Đạo luật RESTORE và 
Thỏa thuận giải quyết vụ Tràn Dầu Deepwater Horizon của BP, bao gồm vai trò của 
nhiều chương trình và cơ quan liên quan đến việc thực hiện công tác khôi phục vùng 
Vịnh, biểu lộ rằng phần giải thích này cho phép công chúng hiểu rõ ràng về vị trí hiện tại 
của công tác khôi phục và nền tảng chương trình cho phép công tác khôi phục tiến xa 
hơn nữa.  
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao phản hồi về mức độ chi tiết của Bản Cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện năm 2022 đối với lịch sử của Hội đồng, phương án triển khai Đạo luật 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf


 

4 
 

RESTORE và bản thỏa thuận. Hội đồng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội dung hợp mức độ 
chi tiết này vào nội dung trình bày về công việc của mình. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã lưu ý đến tầm quan trọng của các khu vực ven 
sông đối với sự lành mạnh và chức năng của các hệ sinh thái ven sông, đồng thời yêu 
cầu bổ sung môi trường sống này vào danh sách các ví dụ trong Mục tiêu 1 của Kế 
hoạch Toàn diện: Khôi phục, Cải thiện và Bảo vệ Môi trường sống.  
 
Phản hồi: Hội đồng thừa nhận tầm quan trọng của môi trường sống này đối với sự 
khỏe mạnh tổng thể và chức năng của hệ sinh thái ven sông. Như đã lưu ý trong ý kiến, 
danh sách các môi trường sống được đưa vào mục tiêu này chỉ nhằm mục đích đưa ví 
dụ và danh sách này không bao hàm đầy đủ hay hạn chế các môi trường sống mà Hội 
đồng sẽ xem xét khi hình thành quyết định tài trợ.  
 
Mặc dù không được nêu rõ ràng trong Mục tiêu 1, nhưng Hội đồng đánh giá cao môi 
trường sống này và đã phê duyệt các khoản kinh phí hỗ trợ cho các nỗ lực khôi phục và 
bảo tồn. Ví dụ về các khoản đầu tư như vậy trong Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 
(FPL) trước đây bao gồm: 

● Dự án Chuyển hướng Sông vào Đầm lầy Maurepas trong Danh sách FPL 3a 
nhằm tìm cách chuyển hướng Sông Mississippi vào đầm lầy để cải thiện tính 
bền vững lâu dài 

● Dự án Cải thiện Môi trường sống và Bảo tồn Đất đai Sông Perdido trong Danh 
sách FPL 3a gần đây đã hoàn thành công tác thâu đạt 2,644 mẫu đất thuộc môi 
trường sống ở Lưu vực sông Perdido. Dự án góp phần cải thiện và bảo vệ cả 
phẩm chất nước và môi trường sống trên cạn thông qua phương án bảo vệ vĩnh 
viễn vùng đất này tránh khỏi sự phát triển trong tương lai vì mục đích bảo tồn. 

● Dự án Tăng cường các Vùng nước ở vùng Vịnh thông qua Khôi phục Rừng đầu 
nguồn trong Danh sách FPL 3b tìm cách bảo vệ rừng và khôi phục vùng đất 
ngập nước có rừng, vùng đồng bằng ngập lũ và khu vực ven sông. 

 
Hội đồng đánh giá cao ý kiến này và sẽ tiếp tục xem xét môi trường sống quan trọng 
này khi hình thành các quyết định tài trợ trong tương lai. 

 
 
Ý kiến về Quy trình Hình thành Quyết định cho Hợp phần Khôi phục 
theo Lựa chọn của Hội đồng  

Các ý kiến bao trùm về quy trình hình thành quyết định 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được các ý kiến bày tỏ ý tiếp tục ủng hộ Hướng dẫn Đệ trình 
Đề xuất và Quy trình Đánh giá Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL) 3 trong Hợp phần 
Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng năm 2019 (Hướng dẫn Đệ trình năm 2019), 
mong muốn Hội đồng tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn này với các đề xuất dự án và 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/LA_FPL3a_RevisedProposal__20191115.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3a_AL_RevisedProposal_20200122_SubmittedtoPIPER.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_USDA_FWR_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_USDA_FWR_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
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chương trình. Một người đóng góp ý kiến khác yêu cầu Hội đồng làm rõ rằng sẽ không 
cấp kinh phí cho các dự án thành viên ít hoặc không liên quan đến công tác quản lý 
hoặc khôi phục môi trường ven biển. Người đóng góp ý kiến này cũng yêu cầu Hội đồng 
không cấp kinh phí cho các nhu cầu cơ sở hạ tầng địa phương không liên quan đến các 
hoạt động hỗ trợ phẩm chất môi trường ven biển, ví dụ như sửa chữa đê điều chống 
bão, cải thiện hệ thống thoát nước, công viên, cầu nghiêng hạ thuỷ tàu, phòng vệ sinh, 
cầu tàu, nuôi dưỡng bãi biển phục vụ hoàn toàn cho du lịch, v.v. 

Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự ủng hộ của công chúng đối với Hướng dẫn Đệ 
trình năm 2019. Mặc dù vẫn chưa xác định chắc chắn sẽ áp dụng các nội dung cập nhật 
trong hướng dẫn này cho các quy trình hình thành Danh sách FPL trong tương lai, 
nhưng Hội đồng đảm bảo sẽ chỉ xây dựng mọi dung cập nhật như vậy dựa trên các tiêu 
chuẩn và tiêu chí hiện có trong tài liệu năm 2019. 

Hội đồng quản lý hai khoản phân bổ kinh phí của Đạo luật RESTORE, có các tiêu chí 
lựa chọn khác nhau nhưng chồng chéo và có liên quan ở một mức độ nào đó. Khoản 
phân bổ thứ nhất, Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng, cấp kinh phí cho 
các chương trình và dự án khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái vùng Vịnh. Hướng dẫn Đệ 
trình năm 2019 nói trên tóm lược các tiêu chí theo luật định về ưu tiên các khoản đầu tư 
theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng, cũng như các mục tiêu và mục 
đích khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái của Hội đồng. Chiểu theo các tiêu chí theo luật 
định và chính sách liên quan hiện đang áp dụng, Hội đồng sẽ tìm cách xác định và phê 
duyệt khoản kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho các 
chương trình và dự án bảo vệ khôi phục hệ sinh thái quy mô lớn mang lại lợi ích có tính 
hệ thống trên toàn vùng Vịnh. Khoản phân bổ thứ hai, Hợp phần Tác động Tràn dầu, 
cấp kinh phí cho một loạt các chương trình và dự án, bao gồm khôi phục và bảo vệ hệ 
sinh thái, xúc tiến hoạt động du lịch, phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng hữu hạn. Cơ 
quan tiểu bang được xác định trong Đạo luật RESTORE sẽ lựa chọn và chủ tịch Hội 
đồng sẽ phê duyệt các chương trình và dự án trong khoản phân bổ này. Công chúng có 
thể tìm thấy các tiêu chí hội đủ điều kiện theo luật định cho Hợp phần Tác động Tràn 
dầu và thông tin liên quan trong Hợp phần Tác động Tràn dầu: Hướng dẫn Kế hoạch Chi 
tiêu của Tiểu bang (SEP) năm 2016 của Hội đồng. 

Ý kiến: Một số người đóng góp ý kiến bày tỏ quan điểm ủng hộ Hội đồng tiếp tục cam 
kết sử dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS) và quy trình đánh giá BAS 
cập nhật bao gồm cả đánh giá BAS bên ngoài và nội bộ của Hội đồng.  

Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự ủng hộ của công chúng đối với việc Hội đồng tiếp 
tục cam kết sử dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS), bao gồm quy trình 
đánh giá BAS bên ngoài và nội bộ cho các đề xuất được đệ trình. 
 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được các ý kiến yêu cầu Hội đồng chia sẻ cách phát triển các 
mục tiêu cũng như cung cấp thêm chi tiết về cách đo lường mức độ thành công của 
công tác khôi phục. 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
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Phản hồi: Hội đồng hiểu rằng các yếu tố gây căng thẳng và nhu cầu khôi phục trên toàn 
Vịnh Mễ Tây Cơ có phạm vi và quy mô khác nhau nên đã thiết lập các mục tiêu theo 
cấp độ của các hoạt động đã được phê duyệt, cho dù là được cấp kinh phí thông qua 
Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng hay Hợp phần Tác động Tràn dầu. 
Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 giúp Hội đồng lựa chọn các khoản đầu tư 
khôi phục theo những nhu cầu khác nhau trên toàn vùng Vịnh. Khung Quy hoạch năm 
2019 và Hướng dẫn Đệ trình năm 2019 hỗ trợ Hội đồng trong quy trình hình thành quyết 
định đối với Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng.  
 
Mỗi hoạt động được cấp kinh phí phải xác định các mục tiêu và chỉ số liên quan để Hội 
đồng đánh giá mức độ thành công của chương trình hoặc dự án. Các chỉ số xác định 
phải phù hợp với (các) mục đích và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện đã xác định trong 
chương trình hoặc dự án đề xuất, cũng như mọi lợi ích môi trường có thể định lượng đã 
dự kiến. Kế hoạch Dữ liệu Quan trắc (ODP) được đệ trình lên Hội đồng như một phần 
trong quy trình nhận khoản kinh phí liên bang cho mỗi hoạt động được phê duyệt. Các 
ODP mô tả công tác thu thập và biên soạn dữ liệu giám sát sẽ tiến hành để Hội đồng 
đánh giá khả năng đáp ứng mục tiêu khôi phục đã đề ra của các chương trình và dự án 
được cấp kinh phí. ODP cũng chứa thông tin về cách thức quản lý và cung cấp dữ liệu 
của chương trình hoặc dự án, đồng thời giúp đảm bảo dữ liệu nhất quán và có thể so 
sánh với các nỗ lực thu thập dữ liệu của Hội đồng trong toàn khu vực vùng Vịnh. 
 
Vào năm 2021, Hội đồng đã cập nhật Hướng dẫn Kế hoạch Dữ liệu Quan trắc năm 2021 
(Hướng dẫn ODP) để đưa vào hướng dẫn giám sát cho từng kỹ thuật khôi phục ưu tiên 
(như được nêu trong Khung Quy hoạch năm 2019), liên kết các chỉ số và thông số được 
đề xuất với các mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện để có thể theo dõi và hỗ trợ. Hướng 
dẫn ODP nhấn mạnh việc Hội đồng công nhận tầm quan trọng của quy hoạch toàn diện 
khi thu thập và biên soạn dữ liệu có thể so sánh giữa các dự án. Dữ liệu có thể so sánh 
cho phép Hội đồng tiến hành báo cáo ở nhiều quy mô, bao gồm quy mô dự án và 
chương trình cụ thể, cũng như cho phép Hội đồng đưa ra các đánh giá tiềm năng trong 
tương lai với quy mô lớn hơn trên toàn khu vực vùng Vịnh. Hiểu được các kết quả và 
tác động sẽ giúp Hội đồng đạt được các thành quả cụ thể và đảm bảo rằng các quỹ 
được đầu tư một cách có ý nghĩa. Hội đồng tiếp tục cải thiện khả năng áp dụng kiến 
thức khoa học hệ sinh thái, giám sát và quản lý dữ liệu để báo cáo về thành công tổng 
thể của công tác khôi phục. Tìm hiểu thêm thông tin trong Tờ Thông tin Phát hành về 
Hướng dẫn Kế hoạch Dữ liệu Quan trắc năm 2021. 
 
Ý kiến: Một số người đóng góp ý kiến bày tỏ quan điểm ủng hộ Hội đồng tiếp tục cam 
kết áp dụng Tiêu chí Ưu tiên của Đạo luật RESTORE và đặc biệt là cam kết ưu tiên các 
dự án quy mô lớn.  
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự ủng hộ của những người đóng góp ý kiến đối với 
việc Hội đồng tiếp tục áp dụng Tiêu chí Ưu tiên khi hình thành quyết định tài trợ, bao 
gồm cả khi tài trợ cho các chương trình bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái quy mô lớn. 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://restorethegulf.gov/files/observationaldataplanguidance
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/files/odp-guidelines-fact-sheetupdate-20211018508pdf#overlay-context=users/kealadrupal
https://www.restorethegulf.gov/files/odp-guidelines-fact-sheetupdate-20211018508pdf#overlay-context=users/kealadrupal
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Ý kiến: Một số người đóng góp ý kiến bày tỏ đánh giá cao Nhóm Công tác Giám sát và 
Đánh giá của Hội đồng (CMAWG) và khuyến khích Hội đồng tiếp tục cố gắng điều chỉnh 
công tác quản lý dữ liệu và theo dõi dự án cho phù hợp nhất có thể với quy trình Đánh 
giá Tài nguyên Thiên nhiên và Thiệt hại (NRDA) để theo dõi toàn diện tiến độ khôi phục, 
hỗ trợ quản lý thích ứng hiệu quả và để kể chuyện gắn kết hơn đối với những thành 
công đạt được trong công tác khôi phục.  
 
Phản hồi: Hội đồng công nhận tầm quan trọng của việc quy hoạch toàn diện khi thu 
thập và biên soạn dữ liệu ở cả quy mô dự án cụ thể và khu vực. Cần thu thập và quản lý 
dữ liệu một cách nhất quán giữa các dự án để đảm bảo khả năng so sánh của các dữ 
liệu nền tảng này nhằm cho phép Hội đồng thực hiện báo cáo ở cả quy mô dự án và 
chương trình cụ thể, cũng như cho phép Hội đồng đưa ra đánh giá trong tương lai trên 
toàn vùng Vịnh. Nhóm công tác Giám sát và Đánh giá của Hội đồng (CMAWG) tập hợp 
các đại diện đến từ tất cả các cơ quan Thành viên Hội đồng và hỗ trợ Hội đồng bằng 
cách đưa ra các đề xuất về hướng dẫn thông số giám sát, định dạng kế hoạch giám sát, 
yêu cầu báo cáo, v.v. theo yêu cầu của Hội đồng. Ví dụ như Hướng dẫn ODP đã cập 
nhật gần gây có hướng dẫn giám sát cho từng kỹ thuật khôi phục ưu tiên (như được 
nêu trong Khung Quy hoạch năm 2019), liên kết các đề xuất chỉ số và thông số với các 
mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện để có thể theo dõi và hỗ trợ. Các đề xuất trong hướng 
dẫn này được xây dựng dựa trên các tài liệu và báo cáo hướng dẫn giám sát hiện có, 
bao gồm Hướng dẫn Giám sát và Quản lý Thích ứng cho NRDA, cũng như các Báo cáo 
của Chương trình Giám sát và Đánh giá của Hội đồng. Các đề xuất giám sát được phát 
triển có chú ý đến tính nhất quán của các chỉ số và dữ liệu hỗ trợ giữa các chương trình, 
xây dựng dựa trên cơ sở trước đây của công tác điều chỉnh việc phân loại các phương 
án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục khác nhau. Liên quan đến ý tưởng kể chuyện về 
những thành công đạt được trong công tác khôi phục, CMAWG đang tham gia thảo luận 
liên tục về phương án tiếp cận tốt nhất với những đánh giá về mức độ thành công của 
công tác khôi phục ngoài quy mô trao kinh phí riêng lẻ.  
 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được các ý kiến bày tỏ quan điểm ủng hộ Hội đồng tiếp tục 
phối hợp cùng các chương trình khoa học và khôi phục khác ở Vịnh Mễ Tây Cơ nhận 
kinh phí từ khoản tiền phạt của vụ tràn dầu Deepwater Horizon. Một người đóng góp ý 
kiến đã lưu ý rằng việc Hội đồng tiếp tục sử dụng phương án tiếp cận lưu vực sông để 
quy hoạch khôi phục có thể trở thành phương tiện quan trọng giúp Hội đồng điều phối 
các nguồn kinh phí cấp cho công tác khôi phục lâu dài trên quy mô thực hiện. Một người 
đóng góp ý kiến cũng đã lưu ý đến các nguồn kinh phí mới (không liên quan đến 
Deepwater Horizon) ở vùng Vịnh và muốn hội đồng tìm cách tăng cường khả năng phối 
hợp với các khoản đầu tư mới này. 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự ủng hộ của công chúng với việc Hội đồng tiếp tục 
phối hợp cùng các nguồn tài trợ. Hội đồng công nhận rằng sự phối hợp và cộng tác 
giữa các thành viên và các đối tác khôi phục đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự 
thành công của công tác khôi phục vùng Vịnh, đồng thời tiếp tục khuyến khích các mối 

https://restorethegulf.gov/files/observationaldataplanguidance
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
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quan hệ đối tác, hoan nghênh sự hỗ trợ thêm về tài chính và kỹ thuật của khu vực công 
và tư nhân để tối đa hóa các kết quả và tác động. Để tối đa hóa lợi ích của hệ sinh thái, 
Hội đồng tiếp tục theo đuổi các cơ hội điều chỉnh và tận dụng các hoạt động được Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cấp kinh phí cùng với các khoản đầu tư do 
các chương trình khôi phục ven biển khác thực hiện, cũng như chính công việc của Hội 
đồng bằng cách sử dụng khoản kinh phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu. Khi tiếp tục 
triển khai các hoạt động, Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét lợi ích tổng hợp của các khoản 
đầu tư của mình với các khoản đầu tư của các chương trình khác, bao gồm Đánh giá 
Tài nguyên Thiên nhiên và Thiệt hại (NRDA), Tổ chức Quốc gia về Cá và Động vật 
hoang dã (NFWF) và các chương trình khôi phục (bao gồm cơ sở hạ tầng tự nhiên), bảo 
tồn và khoa học khác tại vùng Vịnh. Hội đồng nhất trí rằng phương án tiếp cận lưu vực 
sông để quy hoạch có thể trở thành một công cụ hữu ích cho các nỗ lực này. 
 
Liên quan đến nguồn kinh phí mới ở vùng Vịnh, như đã nêu ra trong Bản Cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện năm 2022, Hội đồng cam kết tối đa hóa hiệu quả của các khoản kinh 
phí trong phạm vi hoạt động của mình đồng thời tiếp tục xác định và tận dụng các nguồn 
kinh phí mới để hỗ trợ công việc khôi phục hiện tại và tương lai. Với những hạn chế 
riêng liên quan đến quy mô và phạm vi của thách thức khôi phục vùng Vịnh, Hội đồng 
hoan nghênh các đối tác tiềm năng và mong muốn khám phá cách thức để các nỗ lực 
đó có thể giúp Hội đồng thúc đẩy sứ mệnh của mình. 

Ý kiến về thứ tự ưu tiên trong quy trình hình thành quyết định 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã đề xuất để Cục Công viên Quốc gia (NPS) thuộc 
Bộ Nội vụ Hoa Kỳ chỉ tập trung vào công tác bảo vệ và bảo tồn môi trường, đồng thời 
cũng đề xuất các hoạt động kinh tế cần dừng lại trên các vùng đất của NPS, bao gồm di 
dời tất cả cơ sở khỏi vùng đất của NPS trừ các cơ sở lịch sử. 
 
Phản hồi: Theo luật, Hội đồng không có thẩm quyền đề xuất hay đưa ý kiến về cách 
NPS quản lý các vùng đất thuộc thẩm quyền của NPS. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã bày tỏ thái độ ủng hộ với việc Hội đồng thừa 
nhận quan điểm rằng tương lai kinh tế của khu vực vùng Vịnh phụ thuộc vào hệ sinh 
thái vùng Vịnh lành mạnh, và đã khuyến khích Hội đồng tiếp tục tham gia các hoạt động 
khôi phục môi trường theo cơ sở lập luận rằng một vùng Vịnh có khả năng tồn tại lâu dài 
sẽ giúp duy trì nền kinh tế vùng Vịnh vững mạnh. 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao ý kiến này vì đã nêu bật mối quan hệ giữa các hệ sinh 
thái vùng Vịnh và các nền kinh tế gắn liền với các hệ sinh thái này. Chiến lược của Hội 
đồng về một vùng Vịnh lành mạnh được lập ra dựa trên năm mục đích của Kế hoạch 
Toàn diện nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường sống, phẩm chất và 
sản lượng nước, các nguồn tài nguyên biển và ven biển, sự tồn tại lâu dài của cộng 
đồng và nền kinh tế vùng Vịnh. Nguồn kinh phí của Hội đồng trong Hợp phần Khôi phục 
theo Lựa chọn của Hội đồng sẽ trực tiếp hỗ trợ bốn mục tiêu đầu tiên, đồng thời gián 
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tiếp hỗ trợ nền kinh tế vùng Vịnh thông qua việc cải thiện ngư nhiệp có giá trị giải trí và 
thương mại, du lịch và các lợi ích khác sinh ra từ công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh 
thái. Trong Hợp phần Tác động Tràn dầu, Hội đồng trực tiếp cấp kinh phí cho các hoạt 
động phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và du lịch, cũng như các chương trình và dự án 
khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái mang lại các lợi ích kinh tế gián tiếp.  

Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã đề xuất rằng Hội đồng nên ưu tiên cấp một phần 
kinh phí dựa trên mức độ phù hợp của hoạt động được đề xuất với các tác động thực tế 
của sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, bao gồm ưu tiên hành động ở những môi 
trường sống gần vùng Vịnh hơn như môi trường sống trên đảo chắn. Người đóng góp ý 
kiến đã nêu rõ ràng rằng nên ưu tiên công tác khôi phục và bảo vệ môi trường sống trên 
đảo chắn trong “...chương trình RESTORE Texas”. 
 
Phản hồi: Hội đồng đồng ý với nhu cầu cần đầu tư trực tiếp vào công tác khôi phục 
nguồn tài nguyên ven biển nằm trong phạm vi gần vùng Vịnh, đồng thời cũng công nhận 
rằng đôi khi cần đầu tư cho công tác khôi phục thượng nguồn để giải quyết các vấn đề 
về môi trường ở ven biển, cửa sông và biển. Việc này phù hợp với phương án tiếp cận 
toàn diện trong công tác khôi phục hệ sinh thái của Hội đồng.  
 
Liên quan đến việc ưu tiên cấp kinh phí dựa trên mức độ phù hợp với các tác động của 
vụ tràn dầu Deepwater Horizon, Hội đồng RESTORE có quyền linh hoạt giải quyết các 
yếu tố gây căng thẳng tăng thêm tới hệ sinh thái vùng Vịnh. Trong Khung Quy hoạch 
năm 2019, Hội đồng cũng đã xem xét những yếu tố gây căng thẳng này như đã mô tả 
trong các phương án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục ưu tiên có thể được áp dụng để đáp 
ứng nhu cầu trên khắp các khu vực địa lý khác nhau của vùng Vịnh. Hội đồng chưa áp 
dụng phương án ưu tiên công tác khôi phục và bảo vệ môi trường sống trên đảo chắn 
hơn các môi trường sống và nguồn tài nguyên sinh thể quan trọng khác dựa trên 
khoảng cách đến bờ biển vùng Vịnh. Ngoài ra, Hội đồng đã làm theo cam kết triển khai 
phương án tiếp cận khôi phục vùng Vịnh dựa trên hệ sinh thái vùng trong Kế hoạch 
Toàn diện của mình, trong đó Hội đồng công nhận rằng các môi trường sống vùng cao, 
cửa sông và trên biển có mối liên hệ nội tại và cùng hoạt động trong một cảnh quan có 
mối liên hệ với nhau.  
 
Liên quan đến đề xuất cụ thể rằng chương trình RESTORE Texas nên ưu tiên môi 
trường sống trên đảo chắn, trong thực tế, Hội đồng đã thực hiện các khoản đầu tư ưu 
tiên để thâu đạt môi trường sống quan trọng trên đảo chắn tại Bán đảo Matagorda. Dự 
án Thí điểm Khôi phục Bãi lộ do Gió-Thuỷ triều của Danh sách FPL 3b cũng sẽ đầu tư 
kinh phí để thử nghiệm nhiều kỹ thuật khôi phục khác nhau nhằm tìm hiểu cách khôi 
phục thành công bãi lộ do thuỷ triều ở bờ biển Texas nằm trong môi trường sống trên 
đảo chắn tại Bờ biển Quốc gia Đảo Padre. Ngoài ra, dù không được ưu tiên rõ ràng 
nhưng không một loại môi trường sống nào bị loại khỏi công tác thâu đạt có thể có theo 
Chương trình Thâu đạt Đất đai để Bảo tồn Bờ biển Texas đã phê chuẩn hoặc loại khỏi 
công tác khôi phục theo chương trình Bảo vệ Bờ biển Texas Thông qua Bờ biển Sinh 
thể.  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_DOI_NPS_WindTFP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_LAP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_SPLS_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_SPLS_Activity_Description_FINAL.pdf
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Ý kiến về Chiến lược Tài trợ của Hội đồng 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được ý kiến ủng hộ phương án tiếp cận theo tần suất ban 
hành Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL) trong tương lai để cho phép tích luỹ kinh 
phí để hỗ trợ cấp kinh phí cho các dự án khôi phục quy mô lớn. Ngoài ra, một người 
đóng góp ý kiến đã bày tỏ ý kiến đánh giá cao đối với việc Hội đồng phát triển quy trình 
đánh giá môi trường hiệu quả có tôn trọng bản chất của các luật liên quan trong khi tiếp 
tục thúc đẩy hiệu quả các dự án khôi phục. Một người đóng góp ý kiến đã bày tỏ quan 
ngại rằng quy trình mất quá nhiều thời gian.  

Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao các ý kiến ủng hộ quy trình của Hội đồng, đồng thời 
cũng có cảm giác cấp thiết với công tác khôi phục vùng Vịnh như cộng đồng. Phần lớn 
tốc độ giải ngân kinh phí của Hội đồng được quy định qua các điều khoản thỏa thuận 
pháp lý giải quyết các khiếu nại dân sự chống lại BP đến từ vụ tràn dầu Deepwater 
Horizon. Theo thỏa thuận này, hàng năm BP phải nộp tiền vào Quỹ Tín thác Khôi phục 
vùng Vịnh (Quỹ Tín thác) trong khoảng thời gian 15 năm, kéo dài đến năm 2031. Hội 
đồng không thể cấp kinh phí cho hoạt động cho đến Quỹ Tín thác nhận được các khoản 
kinh phí đó.  
 
Hội đồng nỗ lực thúc đẩy các dự án khôi phục bờ biển đã được phê duyệt trong thời 
gian ngắn nhất với những ràng buộc về kinh phí này. Hội đồng phải cân bằng lợi ích của 
việc tiến hành nhanh với nhu cầu quan trọng tương đương là để công chúng tham gia 
vào quy trình, đồng thời đảm bảo quản lý thích đáng tất cả các khoản kinh phí. Công tác 
quản lý thích đáng bao gồm đảm bảo rằng tất cả hoạt động đều tuân thủ các yêu cầu 
cấp kinh phí liên bang và luật môi trường hiện hành. Hội đồng sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc 
để trao nguồn kinh phí này đến các dự án khôi phục thực địa một cách hiệu quả nhất có 
thể mà không gây tổn hại tới cam kết minh bạch với công chúng và quản lý tài chính 
hợp lý của Hội đồng. 
 
Ý kiến: Một số người đóng góp ý kiến đã bày tỏ quan điểm tiếp tục ủng hộ phương án 
tiếp cận lưu vực sông với công tác quy hoạch khôi phục của Hội đồng, nhiều người chia 
sẻ rằng phương án này có thể là một công cụ hữu ích để hỗ trợ quy hoạch và phân tích 
lợi ích của các khoản đầu tư khôi phục trong Hội đồng và rộng hơn là giữa các nguồn 
kinh phí. Những người đóng góp ý kiến khác đã kêu gọi Hội đồng đảm bảo rằng sẽ lựa 
chọn các lưu vực sông ưu tiên và sau cùng là lựa chọn dự án dựa trên các yếu tố gây 
căng thẳng và nhu cầu của hệ sinh thái có mức ưu tiên cao. 

Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao những ý kiến ủng hộ phương án tiếp cận lưu vực 
sông với công tác quy hoạch khôi phục này. Chiểu theo tiêu chí lựa chọn dự án trong 
Đạo luật RESTORE, Hội đồng đồng ý rằng phương án này có thể là công cụ hữu ích 
cho nhiều nội dung khác trong công việc của Hội đồng, bao gồm nỗ lực điều phối các 
nguồn kinh phí. 

Ý kiến: Nhiều người đóng góp ý kiến đã bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ quyết định 
nâng cam kết tuân thủ môi trường lên vị trí cam kết tổng thể thứ sáu trong Bản Cập nhật 
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Kế hoạch Toàn diện năm 2022 của Hội đồng và tán dương Hội đồng vì đã chứng minh 
vai trò lãnh đạo trong việc tuân thủ môi trường bằng cách xúc tiến quy trình cấp phép 
cho các dự án khôi phục vùng Vịnh. Một người đóng góp ý kiến đã thể hiện quan điểm 
ủng hộ này bằng cách nhấn mạnh nỗ lực của Hội đồng với quy trình đánh giá môi 
trường hiệu quả mà vẫn tôn trọng bản chất và tinh thần của Đạo luật Chính sách Môi 
trường Quốc gia (NEPA). 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao phản hồi tích cực ủng hộ cam kết tuân thủ môi trường 
hiệu quả và minh bạch được ưu tiên của Hội đồng và mong muốn có thể mang lại các 
kết quả sáng tạo và mang tính hợp tác sẽ thúc đẩy công tác khôi phục vùng Vịnh.  
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã công nhận việc đưa khả năng tồn tại lâu dài vào 
thành một hợp phần trong cam kết về một phương án tiếp cận khôi phục dựa trên hệ 
sinh thái vùng của Hội đồng. Người đóng góp ý kiến cũng đã nhận thấy mối liên hệ giữa 
cam kết này và cam kết áp dụng quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa 
học không được mô tả rõ ràng trong Kế hoạch Toàn diện. Ngoài ra, người đóng góp ý 
kiến cũng đã công nhận rằng việc khôi phục các yếu tố về nguyên trạng có thể không 
phải là một đích tham chiếu có giá trị. 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao những ý kiến này và đồng ý rằng chỉ ra mối liên hệ 
giữa việc áp dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất (BAS) và mục đích mong muốn của 
hành động khôi phục, bao gồm cả khả năng tồn tại lâu dài, là việc quan trọng. Trong khi 
Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 không đi sâu vào chi tiết về mối liên hệ 
giữa hai Cam kết này, Hướng dẫn Đệ trình Đề xuất và Quy trình Đánh giá Danh sách 
FPL 3 cho Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng năm 2019 của Hội đồng 
(Hướng dẫn Đệ trình năm 2019) đã chỉ ra cách trình bày việc áp dụng BAS trong các đề 
xuất đang được xem xét để cấp kinh phí theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của 
Hội đồng. Bao gồm “xem xét tất cả các rủi ro và bất ổn liên quan đến đề xuất, bao gồm 
tính bền vững ngắn hạn và dài hạn và các tác động liên quan đến công tác thực hiện”, 
cũng như thảo luận về các chiến lược giám sát và quản lý thích ứng. Quy trình đánh giá 
BAS bên ngoài sẽ xem xét rõ ràng yêu cầu bao gồm thông tin này. Hướng dẫn Đệ trình 
năm 2019 khuyến khích đưa phần trình bày các lợi ích môi trường dự kiến vào tất cả đề 
xuất, có tham chiếu đến một hoặc nhiều yếu tố gây căng thẳng môi trường cơ bản được 
xác định theo BAS, bao gồm cả cách các hoạt động đề xuất có thể tăng khả năng tồn tại 
lâu dài nếu có liên quan. Ngoài ra, cũng cần đưa nội dung thảo luận về cơ sở lý luận 
của thời hạn dự kiến/tính bền vững của những lợi ích đó vào phần trình bày này. 
 
Ý kiến: Một số người đóng góp ý kiến đã chia sẻ mối quan ngại liên quan đến biến đổi 
khí hậu vì yếu tố này liên quan đến các khoản đầu tư cho công tác khôi phục của Hội 
đồng. Những người đóng góp ý kiến đã kêu gọi Hội đồng xem xét các tác động tiềm ẩn 
của biến đổi khí hậu đối với tính bền vững và khả năng tồn tại lâu dài đạt được qua các 
chương trình và dự án của Hội đồng, bao gồm các yếu tố như tần suất và cường độ 
mưa ngày càng tăng và những thay đổi liên quan đến cơ chế độ mặn ở các cửa sông 
vùng Vịnh. Những người đóng góp ý kiến khác đã lưu ý về tầm quan trọng của công tác 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
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khôi phục hệ sinh thái trong kết quả giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với các 
hệ sinh thái và loài động vật hoang dã tại vùng Vịnh. 
 
Phản hồi: Hội đồng đồng ý rằng công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái là vô cùng 
cần thiết để giảm nhẹ rủi ro về mặt khí hậu đối với các hệ sinh thái và loài động vật 
hoang dã tại vùng Vịnh. Hội đồng đề cập đến các rủi ro về mặt khí hậu trong phần 
hướng dẫn dành cho các thành viên của Hội đồng đối với nội dung của các đề xuất cấp 
kinh phí theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng. Cụ thể, các đề xuất yêu 
cầu nhận kinh phí từ Hội đồng cần đưa ra phần thảo luận về việc liệu rằng chương trình 
hoặc dự án theo đề xuất có sẵn sàng đối phó với các rủi ro về mặt khí hậu như nước 
biển dâng, thay đổi kiểu mưa và/hoặc sự gia tăng cường độ của những cơn bão có khả 
năng xảy ra hay không. Đặc biệt, các đề xuất cần đưa ra phần thảo luận về mức độ ảnh 
hưởng của những rủi ro như thế đối với lợi ích và thời hạn của chương trình hoặc dự 
án. Nếu có thể, các đề xuất cũng nên đưa ra phần thảo luận về cách chương trình hoặc 
dự án có thể giảm nhẹ các rủi ro gắn liền với tình trạng nước biển dâng, sụt lún và/hoặc 
các cơn bão trong tương lai. Hướng dẫn này, gọi là “Hướng dẫn Đệ trình Đề xuất và 
Quy trình Đánh giá Danh sách FPL 3 cho Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng”, có sẵn trên trang mạng của Hội đồng. Tại thời điểm này, Hội đồng chưa xác định 
xem có áp dụng các nội dung cập nhật trong hướng dẫn này cho các đề xuất Danh sách 
FPL trong tương lai hay không. Trong mọi trường hợp, Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét cẩn 
thận mức độ ảnh hưởng của các điều kiện môi trường thay đổi đến hiệu quả, tính bền 
vững và khả năng tồn tại lâu dài của các khoản đầu tư vào công tác khôi phục trong 
tương lai. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã chia sẻ mối quan ngại về những tác động liên tục 
của dầu lên hệ sinh thái Đảo Nam Padre. Người này đã đề xuất tăng quy định áp dụng 
cho hoạt động sản xuất năng lượng đang diễn ra trong khu vực. Một người đóng góp ý 
kiến khác đã chia sẻ mối quan ngại về cơ sở hạ tầng dầu khí ngoài khơi được đề xuất 
tại vùng lân cận Corpus Christi và đã khuyến khích Hội đồng tham gia vào quy trình cấp 
phép dự án này. 
 
Phản hồi: Hội đồng công nhận những mối quan ngại được bày tỏ liên quan đến những 
tác động tiềm ẩn của dầu đối với các hệ sinh thái vùng Vịnh. Tuy nhiên, Hội đồng không 
có cơ quan quản lý tham gia vào quy trình đánh giá cơ sở hạ tầng năng lượng được đề 
xuất, cũng như Hội đồng không có chức năng quản lý hay giám sát các cơ sở sản xuất 
dầu đang hoạt động. Một số cơ quan thành viên của Hội đồng có các cơ quan quản lý 
độc lập liên quan đến những mối quan ngại này. Mỗi cơ quan quản lý sẽ giải quyết thích 
hợp các mối quan ngại này qua quy trình cấp phép do cơ quan thiết lập. Hội đồng có 
quyền cấp kinh phí cho công tác khôi phục hệ sinh thái và Đạo luật RESTORE cho phép 
Hội đồng sử dụng một phần khoản tiền phạt dân sự thu được từ vụ tràn dầu Deepwater 
Horizon để khôi phục và bảo vệ các hệ sinh thái vùng Vịnh sau vụ tràn dầu đó. Hội đồng 
cũng thừa nhận rằng các sự kiện cấp bách (ví dụ như bão, lũ trên các sông lớn hoặc vụ 
tràn dầu) có thể xảy ra trong suốt vòng đời của chương trình này và Hội đồng dự định 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
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sẽ thích nghi để giải quyết các sự kiện đó theo mức độ như thể các sự kiện này ảnh 
hưởng đến sứ mệnh khôi phục hệ sinh thái của Hội đồng. 
 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được nhiều ý kiến góp ý về khả năng tham gia của công 
chúng. Một người đóng góp ý kiến đã bày tỏ ý kiến đánh giá cao việc gần đây Hội đồng 
đã nêu rõ các dự án khôi phục cụ thể và khuyến khích Hội đồng tiếp tục cập nhật thông 
tin cho công chúng thường xuyên hơn. Các người đóng góp ý kiến khác đã khuyến 
khích Hội đồng nỗ lực hơn để tăng tính minh bạch và khả năng gắn kết với các bên hữu 
quan. Cụ thể, một số người đóng góp ý kiến đã đề cập đến đơn thư ngày 5 tháng Mười 
Một, 2019 của nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó những người ký tên đã đề xuất các 
phương pháp tốt nhất để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá 
trình thực hiện các chương trình đã được phê duyệt mà không có các dự án cụ thể.  
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao sự ghi nhận của công chúng đối với những nỗ lực gần 
đây của Hội đồng trong việc tăng cường khả năng trao đổi với công chúng về tiến độ và 
những thành công đạt được trong công tác khôi phục của Hội đồng. Đối với các chương 
trình khôi phục đã phê duyệt trước khi lựa chọn các dự án cụ thể, Hội đồng đang thực 
hiện các chương trình này tại các Tiểu bang vùng Vịnh khác nhau, trên các khu vực địa 
lý rộng lớn và điều chỉnh chương trình sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện liên 
quan đến các vấn đề thách thức hệ sinh thái đang đề cập. Vì những lý do này, công tác 
quản lý chương trình sẽ khác nhau tùy theo địa điểm. Tuy nhiên, Hội đồng sẽ thực hiện 
các chương trình theo các cam kết của Hội đồng, bao gồm cả những cam kết liên quan 
đến khả năng tham gia của công chúng. Nhà tài trợ của mỗi chương trình đã trình bày 
quy trình hình thành quyết định lựa chọn các dự án trong phần mô tả hoạt động của mỗi 
chương trình. Trong phần quy trình hình thành quyết định này, nhà tài trợ sẽ trình bày 
cách kết hợp cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS) và cách công chúng tham 
gia vào quá trình lựa chọn các dự án. Phần lớn các chương trình này, như đã trình bày 
trong Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL), hiện chỉ được phê duyệt để quy hoạch. Để 
các chương trình này có thể nhận kinh phí thực hiện, nhà tài trợ của hoạt động phải đệ 
trình các tài liệu bổ sung (ví dụ: giấy phép liên bang, bản kê chi tiết công việc) trước khi 
Hội đồng xem xét phê duyệt chính thức khoản kinh phí bổ sung. Hội đồng sẽ tiến hành 
phê duyệt thông qua cuộc bỏ phiếu của Hội đồng nhằm tu chính Danh sách FPL sau khi 
nhận được tài liệu cần thiết, công chúng đã đưa ý kiến góp ý về hành động đề xuất và 
Hội đồng đã tuân thủ tất cả các luật hiện hành về môi trường. Hội đồng đánh giá cao sự 
quan tâm liên tục của công chúng đối với công việc của Hội đồng, và sẽ tiếp tục tìm 
cách để có thể thường xuyên truyền đạt công việc và phối hợp thực hiện với công 
chúng. 
 
Ý kiến: Nhiều người đóng góp ý kiến đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tiếp 
cận cộng đồng rộng khắp và đặc biệt là việc tăng cường nỗ lực để thu hút tối đa các 
cộng đồng chưa được phục vụ tham gia vào công việc của Hội đồng. Một số người 
đóng góp ý kiến đã đề xuất Hội đồng nên sử dụng một phần nguồn kinh phí của Danh 
sách FPL Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch (CPS) để tăng cường khả năng phối hợp với 
công chúng và các bên hữu quan chủ chốt khác, đặc biệt là các cộng đồng chưa được 
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phục vụ. Những người khác đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động giáo dục môi 
trường và yêu cầu Hội đồng cân nhắc kỹ về tính công bằng của các dự án giáo dục và 
khôi phục do các cộng đồng đa dạng đóng vai trò quan trọng trong môi trường địa 
phương và khu vực. 
 
Phản hồi: Hội đồng đồng ý rằng tính minh bạch và khả năng gắn kết liên tục với tất cả 
các bên hữu quan, bao gồm cả các cộng đồng vùng Vịnh chưa được phục vụ/chưa 
được đại diện chính là nhân tố quan trọng trong công việc của mình. Hội đồng công 
nhận giá trị nhận được khi tăng khả năng tiếp cận của công chúng với các tài liệu và 
chương trình của Hội đồng thông qua mở rộng cơ hội tham gia vào các cuộc họp công 
khai và tăng khả năng tiếp cận thông tin về công việc của Hội đồng. Ở cấp độ Hội đồng, 
công chúng chủ yếu tham gia trong thời gian phát triển các tài liệu chính của Hội đồng, 
bao gồm các bản cập nhật Kế hoạch Toàn diện và Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí. Hội 
đồng sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để giải quyết các thách thức khác nhau đang gặp phải, 
bao gồm cả những thách thức liên quan đến rào cản ngôn ngữ và rào cản đối với sự 
tham gia của các bên hữu quan trong các cuộc họp công khai và thời hạn lấy ý kiến góp 
ý từ công chúng. Bao gồm cung cấp thông dịch viên Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ tại các cuộc 
họp của Hội đồng và đáp ứng các yêu cầu Tuân thủ 508 đối với các bên hữu quan sử 
dụng công nghệ hỗ trợ để đọc tài liệu.  

Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022, Hội đồng đã trình bày các cách mở 
rộng hoạt động để tăng cường các cam kết về khả năng tham gia của công chúng và 
tính minh bạch. Ví dụ như dịch các tài liệu chính của Hội đồng sang tiếng Việt ngay từ 
đầu. Kể từ năm 2021, Hội đồng cũng dịch các tài liệu này sang tiếng Tây Ban Nha. Hiện 
tại Hội đồng cũng dịch các hội thảo trực tuyến dành cho công chúng được ghi lại sang 
tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, đồng thời đăng các bản ghi lên trang mạng của mình 
(www.restorethegulf.gov) để có thể tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn và để các bên hữu 
quan không thể đến tham dự cuộc họp trực tiếp truy cập dễ dàng hơn. Hội đồng đã tăng 
cường sử dụng các thông cáo báo chí, eBlasts và bản cập nhật dự án định kỳ để nâng 
cao nhận thức của công chúng trên cơ sở liên tục. Đồng thời, Hội đồng cũng đang cập 
nhật danh sách các ấn phẩm và nội dung đa phương tiện để mở rộng phạm vi tiếp cận 
của những nỗ lực này đến các cộng đồng chưa được phục vụ.  

Ở cấp độ xây dựng và thực hiện các chương trình và dự án cụ thể, nhà tài trợ hoạt 
động sẽ tiến hành các phương án tăng khả năng tiếp cận và tham gia của công chúng, 
được điều chỉnh phù hợp với các cộng đồng địa phương nhằm đảm bảo thực hiện thành 
công hoạt động. Hội đồng đã hỗ trợ các cá nhân thành viên tăng khả năng tham gia của 
công chúng thông qua việc trao nguồn kinh phí của Danh sách FPL CPS. Vì các khoản 
kinh phí này được quản lý thông qua cơ chế cấp kinh phí liên bang riêng lẻ nên từng 
thành viên sẽ quyết định cách sử dụng các khoản kinh phí này trong phạm vi thông số 
của các hoạt động được Danh sách FPL CPS cho phép theo các nhu cầu ưu tiên.  

http://www.restorethegulf.gov/
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Ý kiến về các Khoản đầu tư 

Các ý kiến bao trùm về các Khoản đầu tư tính đến hiện tại 
Ý kiến: Hội đồng đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao việc Hội đồng đưa nội dung 
tóm lược những thành tựu đã đạt được cho đến hiện tại vào Bản Cập nhật Kế hoạch 
Toàn diện năm 2022. Một người đóng góp ý kiến khác bày tỏ quan điểm ủng hộ cam kết 
truyền đạt những lợi ích và kết quả đạt được theo các quyết định tài trợ trong quá khứ 
và các bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh rằng cam kết này là một thành phần quan trọng 
trong công tác quản lý thích ứng. 

Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao phản hồi tích cực ủng hộ quyết định truyền đạt và cam 
kết với các khoản đầu tư và lợi ích cho đến nay của Hội đồng. Trên con đường tiến bộ 
của mình, Hội đồng mong muốn được tiếp tục trao đổi cả những lợi ích và bài học kinh 
nghiệm với công chúng. 

Ý kiến: Hội đồng nhận được một số ý kiến liên quan đến các khoản đầu tư trong Danh 
sách FPL Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch (CPS) của Hội đồng, việc sử dụng các khoản 
kinh phí đó và yêu cầu xem xét tiếp tục cấp kinh phí cho các hoạt động trong danh sách 
này sau thời hạn 5 năm ban đầu. Các người đóng góp ý kiến đánh giá cao công tác 
đánh giá mức độ hiệu quả của khoản đầu tư này trong việc đáp ứng các cam kết của Kế 
hoạch Toàn diện của Hội đồng. Các người đóng góp ý kiến cũng bày tỏ quan điểm ủng 
hộ việc tiếp tục sử dụng các khoản kinh phí để đạt khả năng phối hợp liên tục và hiệu 
quả. Tuy nhiên, họ yêu cầu Hội đồng chỉ sử dụng một phần nhỏ nguồn kinh phí có sẵn 
theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho những mục đích này và để 
sử dụng phần lớn nguồn kinh phí cho công tác hỗ trợ các dự án khôi phục và giám sát. 
Họ cũng chia sẻ thêm rằng họ muốn Hội đồng xem xét các cách sử dụng khoản kinh phí 
của CPS để tăng cường khả năng phối hợp với công chúng và các bên hữu quan khác, 
đặc biệt là các cộng đồng chưa được phục vụ và những người có thể chịu ảnh hưởng 
trực tiếp từ các dự án đang được xem xét. 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao những phản hồi tích cực về công tác đánh giá mức độ 
hiệu quả khi sử dụng các khoản kinh phí của Danh sách FPL CPS năm 2017 được đưa 
vào Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022. Như đã trình bày trong Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2022, một số lợi ích thu được từ khoản kinh phí của CPS bao 
gồm: thu hút công chúng tham gia vào quy trình xây dựng Danh sách FPL 3; thiết lập 
các mối quan hệ hợp tác; làm việc với các cơ quan tiểu bang và liên bang để xác định 
mức độ ưu tiên cho các hoạt động khôi phục ven biển của khu vực; đảm bảo sự hỗ trợ 
từ các nhóm công tác kỹ thuật để xác định các chương trình/dự án cần xem xét cấp kinh 
phí cho Danh sách FPL 3; và phát triển nội dung để đưa vào tài liệu Danh sách FPL. Hội 
đồng cũng đánh giá cao các ý kiến đưa ra yêu cầu Hội đồng xem xét có nên tiếp tục cấp 
kinh phí sau thời hạn 5 năm ban đầu hay không, bao gồm cả ý kiến yêu cầu Hội đồng 
chỉ sử dụng một phần nhỏ nguồn kinh phí cho các hoạt động được phép theo Danh 
sách FPL CPS. Trên thực tế, khoản đầu tư ban đầu được phê duyệt trong Danh sách 
FPL CPS năm 2017 chỉ chiếm 1.44 phần trăm nguồn kinh phí của Hợp phần Khôi phục 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
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theo Lựa chọn của Hội đồng (không bao gồm tiền lợi tức) sẽ khả dụng trong khoảng 
thời gian thanh toán 15 năm. Hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá các khoản chi và nhu cầu có 
khả năng trong tương lai trước khi quyết định xem có nên tăng số tiền đầu tư vào các 
hoạt động quan trọng này hay không. Hội đồng cũng đánh giá cao yêu cầu xem xét các 
cách sử dụng khoản kinh phí của Danh sách FPL CPS để tăng cường khả năng phối 
hợp với công chúng và các bên hữu quan khác. Vì các khoản kinh phí này được quản lý 
thông qua cơ chế cấp kinh phí liên bang riêng lẻ nên từng thành viên sẽ quyết định cách 
sử dụng các khoản kinh phí này trong phạm vi thông số của các hoạt động được Danh 
sách FPL CPS cho phép theo các nhu cầu ưu tiên. Bao gồm các hoạt động về khả năng 
tiếp cận cộng đồng, cũng như một loạt các hoạt động khác được thiết kế để tăng hiệu 
quả chung cho công việc của Hội đồng. 
 
Ý kiến: Nhiều ý kiến đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 
năm 2022 và những lợi ích mà bản cập nhật này sẽ mang lại cho các loài động vật 
hoang dã và môi trường sống hoang dã của vùng Vịnh. Đặc biệt, nhiều ý kiến đãnhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục công tác bảo tồn trong bối cảnh quần thể các loài 
chim dọc theo vùng Vịnh đang suy giảm và các lợi ích từ nỗ lực bảo tồn đối với động vật 
hoang dã và cả con người. 
 
Phản hồi: Hội đồng cảm ơn những người đóng góp ý kiến này vì đã ủng hộ và chia sẻ 
sự quan tâm của công chúng đối với việc tiếp tục bảo tồn vùng Vịnh như là một môi 
trường sống quan trọng và duy nhất dành cho nhiều loài động vật hoang dã sống dựa 
vào môi trường này. Hội đồng công nhận rằng các loài chim trên khắp vùng Vịnh sẽ tiếp 
tục phải chịu ảnh hưởng từ những tác động lâu dài của vụ tràn dầu Deepwater Horizon 
và các hình thức suy thoái môi trường sống khác. Trong khi các đối tác tài trợ khác có 
mục đích cụ thể là khôi phục các quần thể chim trong vùng Vịnh (ví dụ như Ủy ban Quy 
trình Đánh giá Tài nguyên Thiên nhiên và Thiệt hại (NRDA)), các mục đích và mục tiêu 
trong Kế hoạch Toàn diện nhấn mạnh cam kết khôi phục, hỗ trợ và bảo tồn môi trường 
sống ven biển của Hội đồng. Công chúng có thể tìm thấy các ví dụ về một số dự án 
được Hội đồng cấp kinh phí sẽ mang lại lợi ích cho các loài chim thông qua các hoạt 
động khôi phục và bảo tồn môi trường sống trong phần 'Các Khoản đầu tư tính đến Hiện 
tại' của Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022. 

Các ý kiến liên quan đến các hoạt động đã phê chuẩn trước đây 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã đề xuất cân nhắc kỹ Chương trình Khôi phục Hệ 
sinh thái Đồng bằng cát Chenierr do tiểu bang Texas tài trợ cùng các tài liệu hỗ trợ để 
đảm bảo tính nhất quán với các yêu cầu của RESTORE. Người đóng góp ý kiến đã bày 
tỏ quan ngại rằng chương trình trong Danh sách FPL 3b này có thể cấp kinh phí cho 
công tác duy trì các công trình bán chặn dòng hiện tại, tạo ra các công trình chặn dòng 
mới, khôi phục đầm lầy bằng vật liệu nạo vét bị ô nhiễm, hoặc đầu tư thêm vào các dự 
án như tạo đê đất sét phía sau bãi biển bằng vật liệu tại chỗ để tạo thêm các hố đất 
tuyến tính. Người đóng góp ý kiến cũng không ủng hộ việc Hội đồng sử dụng nguồn 
kinh phí để hỗ trợ ngành công nghiệp đáp ứng các yêu cầu giảm nhẹ.  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_CP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_CP_Activity_Description_FINAL.pdf
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Phản hồi: Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 không phê duyệt cấp kinh phí 
cho các chương trình hoặc dự án. Tuy nhiên, Hội đồng đã phê duyệt cấp $1.7 triệu đô la 
cho các hoạt động quy hoạch trong Danh sách FPL 3b cho Chương trình Khôi phục Hệ 
sinh thái Đồng bằng cát Chenierr. Trong giai đoạn quy hoạch, Ủy ban Chất lượng Môi 
trường Texas (TCEQ) sẽ chọn các dự án cụ thể trong chương trình này và hoàn thành 
các yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế và tuân thủ môi trường của các dự án đã chọn. TCEQ 
sẽ thu hút các cơ quan tài nguyên liên bang và tiểu bang tham gia quá trình quy hoạch, 
bao gồm cả quy trình đánh giá mức độ tuân thủ quy định về môi trường. Những nỗ lực 
này sẽ là một phần trong quy trình đánh giá các tác động môi trường tiềm ẩn của các dự 
án được lựa chọn, cũng như xác định các giấy phép cần thiết và các yêu cầu tuân thủ 
môi trường khác. Trong khi đã lập dự toán $18.3 triệu đô la cho công tác triển khai có 
thể có của các dự án thuộc chương trình này, Hội đồng phải phê duyệt kinh phí thực 
hiện trước khi được cung cấp để sử dụng cho các dự án cụ thể. Hội đồng phải tiến hành 
một cuộc bỏ phiếu theo quy định trong Đạo luật RESTORE để phê duyệt kinh phí thực 
hiện và tất cả các dự án phải có tài liệu chứng minh đã tuân thủ mọi luật môi trường 
hiện hành.  
 
Về mối quan ngại cụ thể của người đóng góp ý kiến liên quan đến công trình chặn dòng 
của đầm lầy, Hội đồng công nhận rằng xây dựng các công trình chặn dòng và đê có thể 
ảnh hưởng xấu đến thủy văn ven biển và sự lành mạnh của vùng đất ngập nước. Các 
dự án cụ thể được lựa chọn trong chương trình này sẽ xem xét các phương pháp và 
giải pháp cải thiện môi trường tự nhiên tốt nhất trong khi có thể giảm tối đa sự thay đổi 
của các quá trình tự nhiên.  
 
Về các mối quan ngại cụ thể của người đóng góp ý kiến liên quan đến việc sử dụng 
nguồn kinh phí để hỗ trợ ngành công nghiệp đáp ứng các yêu cầu giảm nhẹ đền bù, Hội 
đồng sẽ không cấp kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho 
hoạt động thực hiện giảm nhẹ đền bù trừ khi hoạt động giảm nhẹ đó là một hợp phần 
trong dự án khôi phục và hội đủ điều kiện nhận kinh phí. Ví dụ: nếu Hội đồng cấp kinh 
phí cho một dự án khôi phục đầm lầy gây ra những tác động không thể tránh khỏi đối 
với rạn hàu thì có thể sử dụng nguồn kinh phí RESTORE để thực hiện giảm nhẹ.  

Các ý kiến liên quan đến các phương án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục cụ thể 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đề xuất rằng Hội đồng cần thừa nhận rằng việc chú 
trọng khôi phục môi trường sống của hàu không dựa trên nhiều thông tin khoa học. 
Người đóng góp ý kiến này đề xuất Hội đồng nên đầu tư vào công tác giám sát và 
nghiên cứu kỹ các rạn hàu trước tiên để tạo ra thông tin nền tảng cho nỗ lực thực sự 
khôi phục môi trường sống của hàu trong tương lai. Một người đóng góp ý kiến khác 
nhấn mạnh rằng các quần thể hàu tự nhiên đang tiếp tục suy giảm trên toàn vùng Vịnh 
và đề xuất Hội đồng và Ủy ban NRDA cùng nỗ lực tăng cường phối hợp để giải quyết 
vấn đề này. 
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Phản hồi: Hội đồng công nhận rằng công tác giám sát và nghiên cứu kỹ hơn về các rạn 
hàu có thể cung cấp thông tin cho các nỗ lực khôi phục, đồng thời tin rằng công tác 
giám sát và nghiên cứu như vậy sẽ phù hợp với Mục tiêu 7: Hoàn thiện các Quy trình 
Hình thành Quyết định dựa trên Cơ sở Khoa học của Kế hoạch Toàn diện và phù hợp 
với cam kết áp dụng quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học và mang 
lại các thành quả và đo lường các tác động trong Kế hoạch Toàn diện. Tuy nhiên, Hội 
đồng cho rằng thực tế trong nhiều trường hợp đã có đủ thông tin khoa học để hành 
động ngay nhằm ưu tiên và thực hiện công tác khôi phục hàu bằng các kỹ thuật đã 
được chứng minh để đạt mục đích khôi phục vùng Vịnh trong khi vẫn duy trì cam kết 
giám sát và quản lý thích ứng. Hội đồng cũng đánh giá cao đề xuất yêu cầu Hội đồng và 
Ủy ban NRDA cùng nỗ lực tăng cường phối hợp để khôi phục môi trường sống của hàu. 
Trên thực tế, Hội đồng đã xác định việc khôi phục môi trường sống của hàu là một 
phương án tiếp cận ưu tiên trong Khung Quy hoạch năm 2019 vì nguồn tài nguyên quan 
trọng đối với kinh tế và môi trường này đã trải qua các đợt sụt giảm mạnh tại một số cửa 
sông ở vùng Vịnh. Khi xem xét cấp kinh phí cho các dự án cụ thể dành cho mục tiêu 
khôi phục môi trường sống của hàu, Hội đồng sẽ xem xét cơ sở khoa học dành cho 
khoản đầu tư đề xuất. Hội đồng mong muốn khám phá các cơ hội trong tương lai để tận 
dụng các nguồn lực phù hợp với các mục đích và cam kết của Kế hoạch Toàn diện. 

Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã đặt câu hỏi về lý do Hội đồng ủng hộ cải tạo các 
giếng dầu khí vô chủ và đề nghị các nhà khoa học xem xét ý kiến ủng hộ kỹ thuật khôi 
phục này của Hội đồng. 

Phản hồi: Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 không phê duyệt cấp kinh phí 
cho các chương trình hoặc dự án, bao gồm cải tạo các cơ sở năng lượng vô chủ. Hội 
đồng đưa ra các quyết định tài trợ như vậy thông qua việc phê duyệt Danh sách Ưu tiên 
Cấp kinh phí (FPL) và Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP). Khung Quy hoạch năm 
2019 của Hội đồng bao gồm kỹ thuật tiềm năng để bảo vệ và bảo tồn môi trường sống 
ven biển, cửa sông và ven sông là tháo dỡ các cơ sở năng lượng vô chủ, không sử 
dụng. Trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, Hội đồng đã phê duyệt cấp kinh phí để 
bít và cải tạo mười một giếng dầu khí tại Bờ biển Quốc gia Đảo Padre ở Texas. Tính 
đến hiện tại, Hội đồng chưa phê duyệt thêm hoạt động nào sử dụng kỹ thuật này. Mọi 
đề xuất với nguồn kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng trong 
tương lai có sử dụng kỹ thuật này đều cần trải qua quy trình đánh giá dựa trên cơ sở 
khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS), bao gồm cả đánh giá bên ngoài về chuyên 
môn khôi phục. 
 
Như đã trình bày trong Khung Quy hoạch năm 2019, các cơ sở năng lượng vô chủ có 
thể ảnh hưởng đến môi trường sống ngoài khơi và ven biển do ô nhiễm hydrocarbon có 
thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, suối và nước ngấm cũng như nước trên bề mặt. 
Mặc dù vị trí các giếng và đường ống cần đóng, loại bỏ hoặc cải tạo một cách phù hợp 
không trải dài trên những khu vực rộng lớn, nhưng các cơ sở dầu khí vô chủ chưa được 
xử lý, khi thải ra các chất gây ô nhiễm, sẽ gây ra rủi ro về an toàn đối với con người và 
rủi ro về môi trường đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống ở bề 
mặt cũng như dưới bề mặt trong các hệ sinh thái. Những rủi ro ấy tăng lên theo thời 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
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gian do sự xuống cấp liên tục của các cơ sở nêu trên, và chi phí giải quyết các rủi ro ấy 
cũng tăng lên theo. Cơ sở hạ tầng phía trên mặt đất cũng có thể là mối đe dọa đối với 
các loài chim và động vật có vú thông qua các nguồn nước bị ô nhiễm bởi các sản 
phẩm hoặc tập quán sản xuất được áp dụng trong quá trình thăm dò hoặc khai thác 
năng lượng. Các bể chứa và thiết bị bỏ hoang khác có thể (và đã) bị xô lật do gió lớn và 
triều dâng khi có bão. Các sản phẩm sinh ra hydrocarbon có thể được nước lũ hoặc các 
dòng chảy vận chuyển, khiến cho các môi trường sống ven biển bị nhiễm dầu (ví dụ như 
các vùng đất ngập nước, đảo chắn) và các thảm thực vật bị chết do bị hydrocarbon bao 
phủ. Các đảo chắn, bờ biển và các khu vực ven biển khác là tầng phòng chống bão cho 
các khu vực trong đất liền. Khi thảm thực vật bản địa bị bóc mòn do nhiễm dầu, khả 
năng ngăn chặn triều cường và triệt tiêu năng lượng sóng của chúng bị giảm đi, từ đó 
gây tổn hại cho tầng phòng chống bão của các khu vực trong đất liền. Những đề xuất 
tiềm năng trong tương lai liên quan đến việc thực hiện công tác này sẽ được xem xét từ 
góc độ liệu các cấu trúc có gây ra mối đe dọa cho môi trường hay cản trở việc tiếp cận 
các nguồn tài nguyên cần thiết để tiến hành khôi phục (ví dụ như các đường ống xuyên 
qua các tài nguyên trầm tích cần thiết cho việc phục hồi môi trường sống) hay không. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến yêu cầu Hội đồng làm rõ rằng sẽ không cấp kinh phí 
cho công trình chặn dòng hoặc bán chặn dòng tại vùng đất ngập nước ven biển, bởi vì 
đây là những phương án tiếp cận quản lý vùng đất ngập nước ven biển truyền thống mà 
phần lớn không dựa trên cơ sở khoa học và nhằm mục đích thiết kế đầm lầy để hỗ trợ 
một nguồn tài nguyên ven biển cụ thể (ví dụ: thủy cầm) đánh đổi bằng những nguồn tài 
nguyên khác. 
 
Phản hồi: Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 không phê duyệt cấp kinh phí 
cho các chương trình hoặc dự án, bao gồm các công trình chặn dòng. Các dự án được 
cấp kinh phí thông qua Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL) và Kế hoạch Chi tiêu của 
Tiểu bang (SEP) do Hội đồng phê duyệt. Hội đồng công nhận rằng xây dựng các công 
trình chặn dòng vì lợi ích của các nguồn tài nguyên khác như thủy cầm có thể ảnh 
hưởng xấu đến thủy văn ven biển và sự lành mạnh của vùng đất ngập nước. Các dự án 
cụ thể được lựa chọn để cấp kinh phí sẽ xem xét các phương pháp cải thiện môi trường 
tự nhiên tốt nhất trong khi có thể giảm tối đa sự thay đổi của các quá trình tự nhiên. 
Ngoài ra, Công binh Lục quân Hoa Kỳ (USACE) sẽ phân tích các tác động bất lợi có thể 
có của các dự án đề xuất tại vùng nước của Hoa Kỳ trong quy trình cấp phép (hoặc quy 
trình đánh giá dự án công trình dân dụng liên quan) và các thiết kế khôi phục được đề 
xuất sẽ phải tuân theo quy trình đánh giá và phối hợp liên ngành. Trước khi Hội đồng 
phê duyệt cấp kinh phí, các hoạt động cũng được đánh giá để sử dụng cơ sở khoa học 
đáng tin cậy nhất hiện có (BAS). 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến yêu cầu Hội đồng làm rõ rằng sẽ không cấp kinh phí 
cho các nỗ lực mở đường thủy triều tự nhiên có tuổi thọ ngắn chỉ vì mọi người muốn có 
nhiều cá hơn hoặc tàu thuyền ra vào Vịnh dễ dàng hơn. Người đóng góp ý kiến không 
cảm thấy rằng những dự án này sẽ giúp phục hồi hệ sinh thái mà chỉ là những nỗ lực 
giả tạo. 
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Phản hồi: Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 không phê duyệt cấp kinh phí 
cho các chương trình hoặc dự án, bao gồm nạo vét đường thủy triều có tuổi thọ ngắn. 
Các dự án được cấp kinh phí thông qua Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL) và Kế 
hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) do Hội đồng phê duyệt. Khi xem xét cấp kinh phí 
cho các dự án cụ thể, Hội đồng sẽ xem xét cơ sở khoa học dành cho khoản đầu tư đề 
xuất. Tính đến hiện tại, Hội đồng chưa cấp kinh phí cho hoạt động nạo vét đường thủy 
triều có tuổi thọ ngắn nào. Nếu đề xuất một dự án như vậy cho Hội đồng xem xét cấp 
kinh phí, thì dự án đó sẽ phải trải qua quy trình đánh giá dựa trên cơ sở khoa học đáng 
tin cậy nhất hiện có (BAS), đánh giá công khai và đánh giá liên ngành của các cơ quan 
tài nguyên thiên nhiên liên bang và tiểu bang thông qua quy trình cấp phép tiêu chuẩn 
của Công binh Lục quân Hoa Kỳ (USACE) và các yêu cầu thông báo công khai của Hội 
đồng. Hội đồng tin rằng những quy trình đánh giá này sẽ cung cấp cho công chúng 
nhiều cơ hội để đóng góp ý kiến về khoản đầu tư đề xuất.  
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến yêu cầu Hội đồng làm rõ rằng sẽ chỉ cấp kinh phí 
cho hoạt động thâu đạt các môi trường sống ven biển là mục ưu tiên đã được chứng 
minh trong công tác quản lý hoặc khôi phục môi trường ven biển. Người đóng góp ý 
kiến cũng yêu cầu thêm rằng lợi ích đối với các hệ sinh thái ven biển phải rõ ràng hoặc 
phải được chứng minh, và chỉ thâu đạt những môi trường sống có nguy cơ suy thoái có 
thể chứng minh do nguồn kinh phí có sẵn rất hạn chế. 
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao những đề xuất liên quan đến hoạt động cải thiện các 
mức độ ưu tiên trong thâu đạt đất đai. Hội đồng sẽ chỉ tiến hành thâu đạt đất đai trong 
Khu vực vùng Vịnh theo Quy định về Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh của Bộ Ngân 
khố Hoa Kỳ (31 CFR Phần 34.2). Về thứ tự ưu tiên, một số thành viên, chẳng hạn như 
tiểu bang Texas, sẽ sử dụng Bộ Công cụ Đánh giá công tác Bảo tồn mang tính Chiến 
lược (SCA) được Hội đồng cấp kinh phí cùng với các kết quả phân tích và dữ liệu về 
môi trường tự nhiên và nhân tạo khác để xác định các vị trí có mức ưu tiên cao hiện có 
sẽ mang lại giá trị lớn nhất cho môi trường ven biển và dễ bị tổn thương nhất do tình 
trạng suy thoái đang diễn ra và trong tương lai. Tại tiểu bang Florida, danh sách ưu tiên 
của Chương trình Florida Forever (FF) hiện có sẽ hoàn thiện thứ tự ưu tiên để xác định 
và xếp hạng các lô đất cần thâu đạt thông qua quy trình đánh giá khoa học kỹ lưỡng và 
phân tích tài nguyên thiên nhiên toàn diện. Tiểu bang Florida sẽ nhắm đến các vùng đất 
chảy vào Vịnh Mễ Tây Cơ nằm trong danh mục Đất đai Tự nhiên Quan trọng và Đất đai 
làm Biến đổi Khí hậu của FF hoặc các lô đất khác theo FF có những thuộc tính tương 
tự. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến tin rằng Hội đồng cần minh giải lý do Hội đồng tích 
cực ủng hộ các phương án bờ biển sinh thể. Măc dù ủng hộ phương án bờ biển sinh 
thể để thay thế cho phương án bảo vệ bờ biển cứng truyền thống, nhưng người đóng 
góp ý kiến này không tin rằng phương án bờ biển sinh thể có thể giải quyết tất cả các 
vấn đề ven biển. 
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Phản hồi: Hội đồng đồng ý rằng các bờ biển sinh thể không phải là giải pháp toàn diện 
để giải quyết tất cả các yếu tố gây căng thẳng tác động đến hệ sinh thái vùng Vịnh. Hội 
đồng tin rằng kỹ thuật khôi phục sử dụng bờ biển sinh thể là kỹ thuật đã được chứng 
minh, đóng vai trò quan trọng và rất khả thi giúp bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn bằng cách 
ổn định trầm tích và giảm năng lượng sóng hướng đến bờ biển. Ngoài ra, một số kế 
hoạch thiết kế và vị trí tạo dựng bờ biển sinh thể cũng có thể giúp chúng ta khôi phục 
môi trường sống của hàu trong khi cung cấp môi trường sống cho cá và động vật hoang 
dã có giá trị, đồng thời mang lại lợi ích về phẩm chất nước. Hội đồng sẽ tiếp tục áp dụng 
nhiều kỹ thuật khôi phục và các phương án tiếp cận ưu tiên, bao gồm các bờ biển sinh 
thể, như được trình bày trong Khung Quy hoạch năm 2019 để đáp ứng các mục đích và 
mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. 
 
Ý kiến: Một người đóng góp ý kiến đã đề xuất Hội đồng làm rõ rằng sẽ chỉ cấp kinh phí 
cho các nỗ lực quản lý các lưu vực sông thể hiện rõ trọng tâm khôi phục và bảo vệ 
phẩm chất nước ven biển. 
 
Phản hồi: Hội đồng nhất trí với ý kiến ưu tiên cải thiện phẩm chất nước ven biển. Hội 
đồng phải thực hiện các chương trình và dự án trong Khu vực vùng Vịnh, bao gồm các 
khu vực ven biển tại tiểu bang và các vùng đất liên bang trong khu vực ven biển giáp với 
Vịnh Mễ Tây Cơ; bất kỳ vùng đất liền kề, vùng nước và lưu vực sông nào trong phạm vi 
25 dặm tính từ khu vực ven biển; và tất cả các vùng biển liên bang trong Vịnh Mễ Tây 
Cơ theo luật pháp và quy định liên quan. Các quy định của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp 
dụng đối với Đạo luật RESTORE quy định rằng “hoạt động theo lựa chọn của Hội đồng 
được thực hiện ở Khu vực vùng Vịnh nếu, theo sự đánh giá hợp lý của Hội đồng, từng 
phần riêng biệt của hoạt động được thiết kế chủ yếu để khôi phục hoặc bảo vệ khu vực 
địa lý đó” (31 CFR 34.202(a)). Theo đó, Hội đồng có thể xem xét và cấp kinh phí cho 
các dự án về phẩm chất và sản lượng nước phù hợp với định nghĩa này. Trong Bản 
Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022, Hội đồng vẫn giữ nguyên cam kết đối với 
phương án tiếp cận dựa trên lưu vực sông/cửa sông. Chiểu theo phương án tiếp cận 
này, Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét cẩn thận các tác động lên khu vực hạ lưu và ven biển 
của tất cả các chương trình và dự án đề xuất, bao gồm cả các đề xuất về phẩm chất và 
sản lượng nước.  

Ý kiến khác  
Ý kiến: Tổng cộng 2,450 thành viên của Hội Audubon đã đệ trình một đơn thư. Ở một 
số trường hợp, cá nhân các thành viên đã chỉnh sửa đơn thư để thể hiện các ý kiến 
riêng lẻ của cá nhân họ.  
 
Phản hồi: Hội đồng đánh giá cao mức độ quan tâm rộng khắp được thể hiện thông qua 
những đơn thư này, cũng như là khả năng tổ chức cần thiết cho các chiến dịch như vậy. 
Nội dung của thư trùng lặp, bao gồm các ý kiến riêng lẻ được một số cá nhân thêm vào, 
đã được đề cập trong phần tóm tắt các ý kiến khác và phần phản hồi liên quan. 
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