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Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b 

Tóm tắt đề xuất 

 

Nhà tài trợ: Bộ Thương nghiệp Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương 
Quốc gia 

Đề xuất: Chương trình của Cơ quan Bảo tồn Bờ biển Vịnh Mễ Tây Cơ (GulfCorps) 

Thông qua Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA), Bộ Thương nghiệp Hoa Kỳ đang đề xuất tài trợ $15 triệu 
đô la theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng để thực hiện Chương trình của Cơ 
quan Bảo tồn Bờ biển Vịnh Mễ Tây Cơ (Gulf of Mexico Coast Conservation Corps, GulfCorps) 
thêm 4 năm nữa. Trong yêu cầu đó có bao gồm nguồn kinh phí thực hiện theo Hạng mục 1 của 
Danh sách FPL. Chương trình của GulfCorps, lúc đầu được tài trợ theo Danh sách FPL Ban 
đầu năm 2015 của Hội đồng, sẽ hỗ trợ mục đích chính của Kế hoạch Toàn diện của Hội đồng 
RESTORE là khôi phục và bảo tồn môi trường sống. Các tổ chức của GulfCorps ở mỗi tiểu 
bang vùng Vịnh sẽ tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và giúp truyền cảm hứng cho hàng trăm thanh 
niên để tạo ra các lợi ích khôi phục môi trường sống và trở thành lực lượng đặc nhiệm trong 
công tác khôi phục Vịnh Mễ Tây Cơ trong tương lai. GulfCorps sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ 
quan Tiểu bang, Liên bang và địa phương cùng các tổ chức phi lợi nhuận để quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và thực hiện các dự án khôi phục, bảo tồn và giữ gìn khả năng tồn tại lâu 
dài. Căn cứ trên thông tin đầu vào dự án từ các Thành viên Hội đồng RESTORE cùng chuyên 
gia địa phương, GulfCorps sẽ thực hiện các hoạt động khôi phục, bảo tồn và giám sát môi 
trường sống ở hàng loạt môi trường sống của Vịnh Mễ Tây Cơ bao gồm đầm lầy, thảo nguyên, 
rừng, rạn hàu và bờ biển. Đội nhóm của GulfCorps cũng sẽ tạo điều kiện để công chúng được 
tiếp cận với môi trường sống ở vùng Vịnh bằng cách xây dựng và duy trì các lối đi bộ và đường 
mòn. 
 
Các hoạt động của chương trình GulfCorps sẽ góp phần khôi phục diện tích 8,000 mẫu Anh 
môi trường sống ven biển, cung cấp cơ hội việc làm cho 300 người trẻ trên khắp vùng Vịnh. 
Chương trình sẽ cũng cung cấp 640,000 giờ công lao động cho các dự án bảo tồn ưu tiên ở cả 
năm tiểu bang của vùng Vịnh. Thời gian Chương trình GulfCorps là 4 năm. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nếu quý vị muốn nhận bản dịch tiếng Việt của tài liệu dự án này, trong đó bao gồm: đề xuất ban 
đầu, đề xuất sửa đổi, ý kiến của nhân viên Hội đồng, phản hồi của nhà tài trợ cho những ý kiến 
đó và các bản đánh giá cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất, vui lòng liên lạc với Keala J. Hughes 
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theo số (504) 717-7235 hoặc keala.hughes@restorethegulf.gov. Thời gian dự kiến dành để 
phản hồi và gửi gói tài liệu dự án được dịch sang tiếng Việt là 14-16 ngày làm việc.  
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