
Tổng quan về Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3a 
 
 

 

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3 - Phương án tiếp cận giai đoạn A 

 
Hội đồng Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh (Hội đồng) quản lý 60% Quỹ Tín thác RESTORE thông qua hai 

trong năm “gói” theo Đạo luật của các Tiểu bang vùng Vịnh về Tính bền vững của Nguồn tài nguyên và Hệ 

sinh thái, Cơ hội Du lịch, và Hồi sinh Nền Kinh tế năm 2012 (Đạo luật RESTORE). Hội đồng phê chuẩn cấp 

kinh phí cho các dự án và chương trình từ Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng hay “Gói” 2 như 

được nêu trong các Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (các Danh sách FPL). Tính đến nay, Hội đồng đã phê 

chuẩn hai Danh sách FPL. 

 
Hội đồng hình thành các Danh sách FPL thông qua sự hợp tác giữa các thành viên trong Hội đồng với thông 

tin phản hồi từ các bên hữu quan trên khắp vùng Vịnh. Cho đến gần đây, Danh sách FPL tiếp theo, được gọi 

là Danh sách FPL 3, đã được phát triển như một quy trình duy nhất. Từ quá trình cộng tác này, Hội đồng nhận 

thấy rằng việc phát triển Danh sách FPL 3 theo hai giai đoạn sẽ cho phép Hội đồng đáp ứng các nhu cầu của 

hệ sinh thái và tận dụng các cơ hội hợp tác quan trọng để thúc đẩy công tác khôi phục hệ sinh thái trên quy 

mô lớn trong ngắn hạn. Hai dự án quy mô lớn, một ở Tiểu bang Louisiana và một ở Tiểu bang Alabama được 

đề xuất trong giai đoạn đầu của Danh sách FPL 3, được gọi là FPL 3a. 

 
Trong giai đoạn thứ hai, được gọi là Danh sách FPL 3b, Hội đồng sẽ xem xét các dự án và chương trình khôi 

phục để đáp ứng các nhu cầu bổ sung của hệ sinh thái trên khắp vùng Vịnh, với điều kiện rằng các đề xuất 

đó sẽ giải quyết các nhu cầu tại Tiểu bang Texas, Mississippi, Alabama và Florida, bao gồm các nhu cầu 

trong khu vực và trên toàn vùng Vịnh. 

 

Dự án đề xuất 
 

Hai dự án đang được xem xét trong dự thảo Danh sách FPL 3a là: 

● Chuyển hướng dòng sông vào đầm lầy Maurepas, Louisiana 

● Bảo tồn Đất đai và Cải thiện Môi trường sống của sông Perdido, Alabama 

Thông tin thêm về hai dự án này có sẵn tại 
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a. 

 

 

Giai đoạn Đánh giá và Góp ý của công chúng cho Danh sách FPL 3a: Ngày 9 tháng 12 năm 
2019 - Ngày 10 tháng 1 năm 2020 

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, Hội đồng RESTORE đã khởi động giai đoạn đánh giá và góp ý của công chúng kéo 
dài 30 ngày về bản dự thảo Danh sách FPL 3a, và theo kế hoạch thì giai đoạn ấy kết thúc vào lúc 23:59 đêm, giờ 
Miền núi (MT) của ngày 10 tháng 1 năm 2020. Trong khung thời gian này, Hội đồng RESTORE sẽ cung cấp thông 
tin tổng quan về bản dự thảo Danh sách FPL 3a thông qua các hội thảo trực tuyến công khai và các cuộc họp công 
cộng. Tất cả các ý kiến nhận được cho đến khi kết thúc giai đoạn góp ý của công chúng sẽ được xem xét cẩn thận 
khi hoàn tất chung cuộc Danh sách FPL 3a. Dự thảo Danh sách FPL 3a của Hội đồng RESTORE, bao gồm các đề 
xuất chung cuộc, các đánh giá đối với các đề xuất đó và phản hồi của thành viên đối với các đánh giá có sẵn tại 
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a. 

 

Nếu quý vị muốn nhận thông báo về các hội thảo trên web sắp diễn ra, vui lòng đăng ký theo dõi để nhận các 
email cập nhật tự động của Hội đồng RESTORE tại www.restorethegulf.gov/contact-us chọn mục “Public Meetings 
and Public Comment Periods” (Các cuộc họp công cộng và các giai đoạn góp ý công khai) và xem thêm các mục 
khác quý vị quan tâm.                                                                                                        

                                                                                                                                          Ngày 5 tháng 12 năm 2019 

https://docs.google.com/document/d/12T3L6x5iEMPExKciRJz9LNnvzGW8hc8AdCcS2BKD_jk/edit?ts=5dc439bd&amp;bookmark=id.4aujl2ydcmrr
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
http://www.restorethegulf.gov/contact-us


Phát triển Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 

 
 
 
 

 

Quy trình để phát triển các Danh sách FPL của Hội đồng: 

● Thông qua quá trình hợp tác của Hội đồng, các thành viên xác định các ý tưởng khôi 

phục tiềm năng nhất để xem xét xin tài trợ. 

● Sau đó, các thành viên Hội đồng trình đề xuất cho các hoạt động khôi phục cụ thể, theo 

hướng dẫn đệ trình đề xuất. Các đề xuất được xem xét về sự đáp ứng các tiêu chí của Đạo 

luật RESTORE và liệu đã có được tất cả các tài liệu tuân thủ môi trường cần thiết hay chưa. 

● Theo hướng dẫn đệ trình, các đề xuất cũng cần bao gồm việc xác định mục đích và mục 

tiêu chính của Kế hoạch Toàn diện và cho biết liệu nó có phù hợp với Khung Quy hoạch của 

Hội đồng (được phê duyệt vào tháng 8 năm 2019) hay không. Các đề xuất được đánh giá 

theo khía cạnh này và cũng được gửi tới ba nhà khoa học bên ngoài để xem xét liệu các đề 

xuất ấy có được áp dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất không. Sau đó, những đánh giá 

này được một hội đồng đánh giá cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất nội bộ thảo luận và tóm 

tắt lại. Các đề xuất và những đánh giá đề xuất được công bố trên www.restorethegulf.gov. 

● Sau khi quá trình đánh giá hoàn tất, Hội đồng sẽ chọn ra các dự án để đưa vào bản dự 

thảo Danh sách FPL. Bản dự thảo Danh sách FPL đó sẽ được trưng cầu ý kiến công 

chúng. 

● Sau khi xem xét các ý kiến nhận được cho bản dự thảo, Hội đồng sẽ bỏ phiếu xem 

có phê duyệt Danh sách FPL chung cuộc hay không. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các Hạng mục của Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 
 

Hội đồng đã xây dựng hai “hạng mục” tài trợ cho các dự án và chương trình được đưa vào các 
Danh sách FPL: 

■ Hạng mục 1 của Danh sách FPL - cho biết các hoạt động khôi phục được phê duyệt cấp kinh 
phí 

■ Hạng mục 2 của Danh sách FPL - cho biết các ưu tiên có khả năng được cấp kinh phí; các 
hoạt động khôi phục trong hạng mục này được lập ngân sách nhưng chưa được phê duyệt 

● Hạng mục này được áp dụng cho các hoạt động chưa sẵn sàng để được phê duyệt 
tài trợ vì nhiều lý do. Ví dụ như có thể cần giải quyết vấn đề về luật môi trường 

● Hội đồng cần tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chuyển một hoạt động từ Hạng mục 2 
(được lập ngân sách) sang Hạng mục 1 (được phê duyệt kinh phí) 

http://www.restorethegulf.gov/

