
Giới thiệu về Hội đồng Phục hồi 
                  Hệ sinh thái Vùng Vịnh 

Cập nhật Kế hoạch Toàn diện  
Khu vực Vùng Vịnh là kho báu quốc gia và là yếu tố tác động đến nền 
kinh tế đất nước chúng ta. Khu vực này cung cấp những nguồn tài 
nguyên năng lượng giá trị, nguồn thủy sản phong phú, bãi biển tuyệt 
đẹp và các hoạt động giải trí, ngành công nghiệp vận tải biển sôi động 
và một di sản văn hóa phong phú. Nó là một trong những hệ sinh thái 
đa dạng nhất trên thế giới. 

 
Nhận thức được những thách thức về môi trường của khu vực, cũng 
như tầm quan trọng sống còn của việc phục hồi các tài nguyên thiên 
nhiên và kinh tế của vùng Vịnh sau sự cố tràn dầu, Quốc hội đã thông 
qua Đạo luật về Tính Bền vững của Tài nguyên Sinh thái, Cơ hội Du 
lịch, và Hồi sinh Nền Kinh tế cho các Tiểu bang Vùng Vịnh (gọi tắt là 
Đạo luật PHỤC HỒI) vào tháng Bảy năm 2012. 

 
Đạo luật PHỤC HỒI thành lập Hội đồng Phục hồi Hệ Sinh thái Vùng 
Vịnh (gọi tắt là Hội đồng). Hội đồng có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch 
Toàn diện để định hướng cho nỗ lực phối hợp trên toàn vùng nhằm 
phục hồi, bảo vệ và tái sinh Vùng Vịnh. 

 
Hội đồng đã thông qua bản Kế hoạch Toàn diện Sơ bộ vào tháng 8 
năm 2013, trong đó đặt ra các mục đích và mục tiêu để thúc đẩy 
công tác phục hồi toàn diện vùng Vịnh. Vào tháng 8 năm 2016, Hội 
đồng đã công bố bản dự thảo cập nhật và xin ý kiến công chúng. Hội 
đồng đang chuẩn bị công bố bản cập nhật chính thức,mà có thể được 
xem tại www.RestoreTheGulf.gov. 

 
 

 
Con đường phía trước 
/Các bước tiếp theo 

 
Hội đồng đã sửa lại bản Kế hoạch Toàn 
diện dựa trên các ý kiến đóng góp của công 
chúng và bộ lạc đối với bản cập nhật đề 
suất. 

Trong những năm tháng tới, Hội đồng sẽ 
tập trung vào sự hợp tác giữa các thành 
viên trong Hội đồng và với các đối tác khác 
để tận dụng tối đa các kinh phí sẵn có và 
tăng cường hơn nữa công tác phục hồi toàn 
diện vùng Vịnh. 

http://www.restorethegulf.gov/
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Các Mục đích của Kế 
hoạch Toàn diện 

 
Hội đồng tái cam kết đối với các mục đích 
và mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch Toàn 
diện Ban đầu bằng một sửa đổi làm rõ. 
Cụ thể là, Hội đồng đề xuất bổ sung thêm 
"số lượng nước" vào trong mục đích "chất 
lượng nước" hiện tại. 

 
● Phục hồi và Bảo tồn Môi trường 

sống – Phục hồi và bảo tồn sức khỏe, 
sự đa dạng và khả năng nhanh phục 
hồi của những môi trường sống quan 
trọng ven biển, cửa sông, và trên biển. 

● Phục hồi Chất lượng và Số lượng 
Nước – Phục hồi và bảo vệ chất lượng 
và số lượng nước của các vùng nước 
ngọt, nước cửa sông, và trên biển của 
vùng Bờ Vịnh. 

● Bổ Sung và Bảo Vệ Tài nguyên Sống 
Ven biển và Trên biển – Phục hồi và 
bảo vệ những tài nguyên sống khỏe 
mạnh, đa dạng, và bền vững ở ven biển 
và trên biển.  

● Tăng cường Khả năng Nhanh 
Phục hồi của Cộng đồng – Xây 
dựng và duy trì các cộng đồng có khả 
năng thích ứng với những thay đổi 
ngắn hạn và dài hạn. 

● Khôi phục và Tái sinh nền Kinh tế 
vùng Vịnh – Tăng cường tính bền 
vững và khả năng nhanh phục hồi của 
nền kinh tế vùng Vịnh. 

Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 

Có Gì Mới? 
Đã có những phát triển quan trọng đảm bảo cho bản cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện của Hội đồng. Cụ thể là, việc giải quyết các khiếu 
kiện dân sự đối với BP đã làm rõ số tiền và thời gian kinh phí được 
chuyển cho Hội đồng. Việc này đặt Hội đồng vào tình thế phải đưa 
Chiến lược Kinh phí Mười năm vào trong bản Cập nhật Kế hoạch Toàn 
diện, theo như yêu cầu của Đạo luật PHỤC HỒI. 
Ngoài ra, Hội đồng đã thu được những kiến thức quý báu trong quá 
trình phát triển và phê duyệt các hoạt động phục hồi cơ bản đầu tiên 
trong Danh sách Ưu tiên Tài trợ Ban đầu. Phần nhiều trong những kiến 
thức này đến từ việc lắng nghe công chúng và một loạt lớn các bên 
liên quan. 
Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện nhằm mục đích cải thiện các quyết 
định cấp kinh phí của Hội đồng tương lai bằng cách: 
• Củng cố các mục đích và mục tiêu của Hội đồng; 
• Cải thiện quá trình xây dựng đề suất; 
• Đặt ra Chiếc lược Kinh phí Mười năm, bao gồm tầm nhìn của Hội đồng; 
• Xây dựng dựa trên những cam kết của Hội đồng: 

- Tăng cường công tác phục hồi toàn vùng trên cấp độ hệ sinh thái; 
- Tận dụng các nguồn lực và các chương trình phục hồi của đối tác; 
- Tăng cường sự tham gia và phối hợp giữa các thành viên trong Hội 

đồng; 
- Tăng cường sự tham gia của công chúng và tính minh bạch của Hội 

đồng; 
- Tăng cường áp dụng khoa học tốt nhất hiện có; 
- Cải thiện năng suất và hiệu suất của các hoạt động của 

Hội đồng bằng cách cung cấp kết quả và đo lường ảnh 
hưởng. 

 

Ý kiến Công chúng 
Các ý kiến đóng góp của công chúng đối với các hoạt động trước 
kia của Hội đồng và tài liệu dự thảo đã giúp tạo hình cho phiên bản 
chính thức của bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện này. Đáp lại ý 
kiến công chúng, Hội đồng đã thực hiện hai chỉnh sửa quan trọng 
đối với Kế hoạch Toàn diện. Chỉnh sửa đầu tiên giải quyết yêu cầu 
từ công chúng về tính minh bạch, tính toàn diện và kết quả cụ thể 
trong quá trình hợp tác. Chỉnh sửa thứ hai tăng cường quá trình 
xem xét khoa học. Hội đồng cam kết không ngừng nâng cao và 
thích ứng để đáp ứng với các thông tin và phản hồi mới. Hội đồng 
cảm ơn công chúng đã tích cực đóng góp ý kiến. 

 
 Mọi câu hỏi xin gửi về: Keala.Hughes@restorethegulf.gov 
 
 

 

http://restorethegulf.gov/
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