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Tổng quan 

Hội đồng Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh (Hội đồng RESTORE hoặc Hội đồng) sẽ lấy 
ý kiến góp ý từ công chúng về dự thảo Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 
này: Khôi phục Hệ sinh thái và Nền kinh tế vùng Vịnh (Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn 
diện năm 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 (Kế hoạch Toàn diện Ban đầu 
năm 2013). Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này 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 cung cấp thông tin 
tổng hợp liên quan đến 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 đó. Nếu được Hội đồng phê chuẩn, dự 
thảo Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này sẽ thay thế cho Bản Cập nhật 
Kế hoạch Toàn diện năm 2016. 

Hệ sinh thái vùng Vịnh cung cấp các nguồn năng lượng quý giá, nguồn hải sản phong 
phú, những bãi biển đẹp tuyệt vời, các hoạt động giải trí cùng một di sản văn hóa 
phong phú - có vai trò rất quan trọng với Quốc gia và nền kinh tế của chúng ta. Vùng 
biển và bờ biển của vùng Vịnh có môi trường thuộc loại đa dạng nhất trên thế giới, bao 
gồm hơn 15,000 loài sinh vật biển. Phần lớn giá trị này có được nhờ môi trường vùng 
Vịnh và nhiều lợi ích mà nơi đây mang lại. 

Môi trường của khu vực vùng Vịnh đã bị tổn thương nghiêm trọng do vụ tràn dầu 
Deepwater Horizon cũng như do tác hại cấp tính và mãn tính đến từ những hoạt động 
trong quá khứ và đang diễn ra của con người. Khôi phục khu vực rộng lớn và phức tạp 
này là công việc đầy thách thức và tốn kém. Do sự phát triển, cơ sở hạ tầng, mực nước 
biển dâng, các quá trình dòng chảy bị thay đổi, axit hóa đại dương, thay đổi độ mặn và 
các yếu tố khác do con người gây ra khiến các môi trường sống vùng Vịnh mỗi ngày 
một xuống cấp rồi biến mất. Phẩm chất nước trong môi trường ven biển và biển suy 
giảm do tình hình sử dụng đất ở thượng nguồn (bao gồm cả việc xả chất thải ô nhiễm 
tại điểm và không tại điểm) cùng sự thay đổi về thủy văn trải dài trên nhiều tiểu bang và 
liên quan đến lưu vực sông của các hệ thống sông lớn, nhỏ. Nguồn dự trữ các loài sinh 
vật biển và cửa sông thường bị cạn kiệt do sử dụng quá mức và tình trạng xung đột 
trong sử dụng tài nguyên. Một vài vấn đề môi trường của vùng như mất vùng đất ngập 
nước và thiếu oxy xảy ra trải dài theo diện tích của một số tiểu bang Hoa Kỳ. Sự xuống 
cấp này cho thấy nguy cơ nghiêm trọng đối với các lợi ích văn hóa, xã hội và kinh tế có 
được từ hệ sinh thái vùng Vịnh.  

http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
http://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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Ngoài những thách thức này, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác khôi phục và bảo vệ 
hệ sinh thái vùng Vịnh còn được phân bổ giữa một số khu vực pháp lý, đơn vị và 
chương trình, mỗi khu vực pháp lý, đơn vị và chương trình lại có một bộ hướng dẫn và 
quy trình hình thành quyết định riêng. Sự phối hợp liên chính quyền, sự tham gia và 
tính minh bạch là những yếu tố cần thiết để đảm bảo nguồn kinh phí có sẵn được sử 
dụng hiệu quả nhất.  

Hội đồng định nghĩa công tác khôi phục hệ sinh thái là: 
 

“Tất cả các hoạt động, dự án, phương pháp và thủ tục phù hợp nhằm tăng 
cường sức khỏe và khả năng tồn tại lâu dài của hệ sinh thái vùng Vịnh, được đo 
lường về các đặc tính vật lý, sinh học hoặc hóa học của hệ sinh thái, hoặc những 
dịch vụ mà hệ sinh thái này cung cấp, và nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ cho 
nền kinh tế, cộng đồng và văn hóa đa dạng của khu vực. Công tác này bao gồm 
hoạt động khởi xướng hoặc tăng tốc độ khôi phục của một hệ sinh thái về mặt 
sức khỏe, tính toàn vẹn và tính bền vững. Ngoài ra cũng bao gồm hoạt động bảo 
vệ và bảo tồn các hệ sinh thái nhằm giảm thiểu tác động từ các cơn bão nhiệt 
đới và các thảm họa khác, nâng đỡ các nền kinh tế phát triển mạnh và hỗ trợ làm 
giảm nhẹ và tăng khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu” 
(theo Sắc lệnh 13554). 

 
Nhiệm vụ khôi phục môi trường vùng Vịnh là công việc trải dài qua nhiều thế hệ. 
Phương án tiếp cận toàn diện trong công tác khôi phục vùng Vịnh cần phải có sự tham 
gia của nhiều bên liên quan, bao gồm chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương, 
các Bộ lạc được Liên bang công nhận, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi 
chính phủ (NGO) và công chúng. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các đối tác khôi phục, 
Hội đồng đang đạt được tiến bộ đáng kể đối với công tác khôi phục toàn diện vùng Vịnh 
và đang cung cấp các lợi ích kinh tế và môi trường đáng kể cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai.  

Cũng như các Kế hoạch Toàn diện trước đây, dự thảo bản cập nhật này không xác 
định các hoạt động khôi phục hệ sinh thái cụ thể; việc xác định đó sẽ do Danh sách Ưu 
tiên Cấp kinh phí (FPL) và Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) chịu trách nhiệm. 
Hội đồng dự đoán rằng Danh sách FPL trong tương lai sẽ tiếp tục tài trợ các dự án và 
chương trình quy mô lớn phản ánh số tiền dành cho các hoạt động khôi phục. Theo đó, 
bản cập nhật này dự định tiếp tục cải thiện và hướng dẫn các quyết định của Hội đồng 
bằng cách: 

● Đảm bảo tính nhất quán với Tiêu chí Ưu tiên được tham chiếu trong Đạo luật 
RESTORE, được mô tả bên dưới 

● Củng cố các mục đích, mục tiêu của Hội đồng và cam kết trong Kế hoạch Toàn 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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diện 

● Tái cam kết với Chiến lược Tài trợ của Hội đồng, bao gồm cả tầm nhìn của Hội 
đồng đối với công tác khôi phục hệ sinh thái 

● Tiếp tục mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên Hội đồng và giữa các chương 
trình bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái của đối tác 

● Đảm bảo các quyết định của Hội đồng là xác đáng dựa trên cơ sở khoa học 
đáng tin cậy nhất hiện có 

● Truyền đạt lợi ích của các quyết định tài trợ trong quá khứ và mô tả cách các bài 
học kinh nghiệm rút ra từ các hành động trong quá khứ cung cấp thông tin cho 
các quyết định trong tương lai 

● Nâng cao hiệu quả, hiệu suất và tính minh bạch của các hành động của Hội 
đồng  
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Đạo luật RESTORE 
Sau vụ tràn dầu Deepwater Horizon, vào ngày 6 tháng Bảy, 2012, Tổng thống Obama 
đã ký 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 (33 U.S.C. § 1321(t) và 
phần ghi chú) (Đạo luật RESTORE hoặc Đạo luật). Đạo luật đã đặt ra yêu cầu cần có 
một phương án tiếp cận toàn khu vực để khôi phục sự lành mạnh lâu dài của các hệ 
sinh thái tự nhiên có giá trị cũng như nền kinh tế của khu vực vùng Vịnh. Đạo luật cũng 
lập ra Hội đồng RESTORE bao gồm các Thống đốc của các tiểu bang Alabama, 
Florida, Louisiana, Mississippi và Texas; các Bộ trưởng của Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội 
vụ, Bộ Lục quân, Bộ Thương nghiệp và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ; và Giám đốc của 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (Giám đốc). Hiện Giám đốc cơ quan đang là Chủ 
tịch Hội đồng.  

Phạm vi Địa lý của Khu vực vùng Vịnh Theo Đạo luật RESTORE 

Đạo luật RESTORE xác định địa điểm và cách thức chi dùng nguồn kinh phí. Đạo luật 
định nghĩa “Tiểu bang vùng Vịnh” là bất kỳ tiểu bang nào thuộc nhóm các tiểu bang 
Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi và Texas, và bao gồm các khu vực sau trong 
“khu vực vùng Vịnh”: 

● Tại các Tiểu bang vùng Vịnh, các khu vực ven biển (bao gồm 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 trong phạm vi 25 dặm của 
khu vực ven biển; và 

● Tất cả các vùng biển liên bang trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 

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)). 

Quỹ RESTORE 
Đạo luật RESTORE dành cho Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh (Quỹ Tín thác) 80 phần trăm 
các khoản tiền phạt dân sự và hành chính thu được theo Đạo luật Nước sạch và phát sinh từ 
vụ tràn dầu Deepwater Horizon để chi tiêu theo Đạo luật RESTORE. Khoản chi tiêu này có 
thể bao gồm các khoản chi cho công tác khôi phục hệ sinh thái, khôi phục nền kinh tế 
và xúc tiện hoạt động du lịch tại khu vực vùng Vịnh. Nỗ lực khôi phục này là sự bổ sung 
cho công tác khôi phục các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do vụ tràn dầu 
căn cứ vào Quy trình Đánh giá Tài nguyên Thiên nhiên và Thiệt hại (NRDA) riêng theo 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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Đạo luật Ô nhiễm Dầu. Nỗ lực khôi phục vùng Vịnh thứ ba có liên quan đang được Tổ 
chức Quốc gia về Cá và Động vật hoang dã (NFWF) quản lý, sử dụng nguồn tiền từ 
khoản tiền phạt từ các cáo buộc hình sự chống lại British Exploration and Production 
(BP) và Transocean Deepwater, Inc. (Transocean).  

Tháng Một năm 2013, Transocean và các đơn vị liên quan đã ký kết sắc lệnh đồng 
thuận với Hoa Kỳ và theo đó, các đơn vị đồng ý trả khoản tiền phạt dân sự $1 tỷ đô la 
cùng tiền lợi tức phát sinh từ vụ tràn dầu; căn cứ vào Đạo luật, 80 phần trăm nguồn tiền 
này, tổng cộng $816 triệu đô la, đã được gửi vào Quỹ Tín thác. Tháng Mười Một năm 
2015, Anadarko Petroleum Corporation bị phát hiện có trách nhiệm trả khoản tiền phạt 
$159.5 triệu đô la phát sinh từ vụ tràn dầu theo Đạo luật Nước sạch, và $128 triệu đô la 
bao gồm cả tiền lợi tức đã được gửi vào Quỹ Tín thác.  

Tháng Tư năm 2016, Hoa Kỳ và năm Tiểu bang vùng Vịnh đã ký kết sắc lệnh đồng thuận với 
BP (Sắc lệnh Đồng thuận) về việc giải quyết tất cả các khiếu nại dân sự, hành chính và 
thiệt hại kinh tế chống lại BP phát sinh từ vụ tràn dầu (V/v: Vụ Tràn Dầu ...). Khoản tiền 
phạt mà BP phải chi trả cộng lại tổng cộng hơn $20 tỷ đô la (Hình 1) và là hình phạt dân 
sự lớn nhất từng được chi trả bởi một bị đơn theo bất kỳ đạo luật môi trường nào, đồng 
thời cũng là phương án khôi phục thiệt hại lớn nhất đối với tổn thất về tài nguyên thiên 
nhiên. Theo Sắc lệnh Đồng thuận, $5.5 tỷ đô la trong số tiền này đã được phân bổ cho 
các khoản tiền phạt theo Đạo luật Nước sạch, với 80 phần trăm ($4.4 tỷ đô la cộng lợi 
tức) sẽ được gửi vào Quỹ Tín thác trong khoảng thời gian 15 năm (Bảng 1). 

 

 

 
 

Hình 1. Phân bổ các khoản thanh toán theo Sắc lệnh Đồng thuận có hiệu lực vào ngày 4 tháng Tư, 
2016. Theo Sắc lệnh Đồng thuận, BP sẽ chi trả khoản tiền phạt $5.5 tỷ đô la cùng tiền lợi tức theo Đạo 

https://www.justice.gov/enrd/file/838066/download
https://www.justice.gov/enrd/file/838066/download
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luật Nước sạch trong khoảng thời gian mười lăm năm, trong đó 80 phần trăm số tiền này sẽ được gửi 
vào Quỹ Tín thác.   
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NĂM Hợp phần Khôi phục theo 
Lựa chọn của Hội đồng 

(Triệu đô la) 

Hợp phần Tác động Tràn 
dầu (Triệu đô la) 

2011-2015 $244.824 $244.824 

2016 $38.329 $38.329 

2017 $91.034 $91.034 

2018 $45.517 $45.517 

2019 $91.034 $91.034 

2020 $91.034 $91.034 

2021 $91.034 $91.034 

2022 $91.034 $91.034 

2023 $91.034 $91.034 

2024 $91.034 $91.034 

2025 $91.034 $91.034 

2026 $91.034 $91.034 

2027 $91.034 $91.034 

2028 $91.034 $91.034 

2029 $91.034 $91.034 

2030 $91.034 $91.034 

2031 $91.034 $91.034 

 $1,603.146* $1,603.146 

Bảng 1. Nguồn kinh phí hàng năm (triệu đô la) có sẵn theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của 
Hội đồng và Hợp phần Tác động Tràn dầu. Lưu ý: Các khoản tiền không bao gồm tiền lợi tức trong 
tương lai được trả vào/tạo ra bởi Quỹ Tín thác. 

 
Hội đồng quản lý 60 phần trăm nguồn kinh phí trong Quỹ Tín thác (Hình 2). Theo Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng, 30 phần trăm, cộng 50 phần trăm tiền lợi 
tức thu được, sẽ được dành cho công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái trên toàn 
vùng Vịnh theo Kế hoạch Toàn diện. 30 phần trăm khác được phân bổ cho các tiểu 
bang theo Hợp phần Tác động Tràn dầu theo công thức và quy định đã được Hội đồng 
phê chuẩn vào tháng Mười Hai năm 2015. Mỗi tiểu bang đều xây dựng một Kế hoạch 
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Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) cung cấp thông tin chi tiết về các dự án và chương trình 
sẽ được thực hiện theo Hợp phần Tác động Tràn dầu nhằm đóng góp vào công tác 
khôi phục kinh tế và sinh thái tổng thể của vùng Vịnh. Các SEP phải tuân thủ các tiêu 
chí quy định trong Đạo luật RESTORE và phải nhận được sự chấp thuận của chủ tịch 
Hội đồng theo các tiêu chí đó. 40 phần trăm còn lại của nguồn kinh phí trong Quỹ Tín 
thác được phân bổ như sau: 35 phần trăm cho Hợp phần Trực tiếp và được chia đều 
cho năm tiểu bang vùng Vịnh để khôi phục sinh thái và kinh tế; 2.5 phần trăm cho Hợp 
phần Khoa học NOAA, cộng 25 phần trăm tiền lợi tức thu được, dành cho Chương trình 
Khoa học, Quan sát, Giám sát và Công nghệ về Khôi phục Hệ sinh thái vùng Vịnh; và 
2.5 phần trăm cho Hợp phần Trung tâm Xuất sắc, cộng 25 phần trăm tiền lợi tức thu 
được, dành cho Chương trình Tài trợ Nghiên cứu của các Trung tâm Xuất sắc.  

 

 
Hình 2. Việc phân bổ Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh dựa trên số tiền thanh toán của BP, 
Transocean và Anadarko. 
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Mục đích và Mục tiêu của Hội đồng 

Trong quá trình hình thành Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013, Hội đồng căn cứ trên 
nền tảng vững chắc được thành lập trong Chiến lược Lực lượng Đặc nhiệm Khôi phục Hệ sinh 
thái vùng Vịnh (Chiến lược Lực lượng Đặc nhiệm) cùng những kế hoạch của địa phương, 
khu vực, tiểu bang và liên bang khác. Chiểu theo Đạo luật RESTORE, kế hoạch toàn diện 
ban đầu này được thông qua và mở rộng dựa trên các mục đích được đề ra trong 
Chiến lược Lực lượng Đặc nhiệm. Trong quá trình hình thành Bản Cập nhật Kế hoạch 
Toàn diện năm 2016, Hội đồng đã tái cam kết các mục đích này bằng một bản tu chính 
rõ ràng có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể, Hội đồng đã đưa “sản lượng nước” vào Mục 
đích 2 hiện đang nêu về phẩm chất nước. Đôi khi công việc khôi phục phẩm chất nước 
và môi trường sống có thể đòi hỏi nỗ lực giải quyết vấn đề về sản lượng nước. Ví dụ: 
khôi phục dòng nước ngọt chảy vào vịnh và lưu vực sông là điều cần thiết để khôi phục 
các vùng nước và môi trường sống ven biển thông qua việc lập lại độ mặn tự nhiên và 
các cơ chế trầm tích. Bằng cách nêu về sản lượng nước trong mục đích phẩm chất 
nước, Hội đồng đã làm rõ ràng hơn mối quan hệ giữa hai yếu tố này. Hội đồng tái cam 
kết những mục đích này trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022. 

Mục đích của Hội đồng 
Để cung cấp khung làm việc bao quát cho phương án tiếp cận tổng hợp và phối hợp nhằm khôi 
phục toàn khu vực vùng Vịnh và hướng dẫn các hành động tập thể ở cấp địa phương, tiểu 
bang, Bộ lạc và liên bang, Hội đồng đã thiết lập năm mục đích sau trong Kế hoạch Toàn diện 
Ban đầu năm 2013: 

Mục đích 1: Khôi phục và Bảo tồn Môi trường sống  
Khôi phục và bảo tồn sự lành mạnh, tính đa dạng và khả năng tồn tại lâu 
dài của các môi trường sống ven biển, cửa sông và trên biển quan trọng; 

Mục đích 2: Khôi phục Phẩm chất và Sản lượng Nước 
Khôi phục và bảo vệ phẩm chất và sản lượng nước của các vùng nước 
ngọt, cửa sông và vùng biển của khu vực vùng Vịnh; 

Mục đích 3: Bổ sung và Bảo vệ các Nguồn tài nguyên Biển và Sự sống ven 
biển 

Khôi phục và bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và sự sống ven biển theo 
hướng phát triển lành mạnh, đa dạng và bền vững; 

Mục đích 4: Nâng cao Khả năng tồn tại lâu dài của Cộng đồng 
Phát huy và duy trì các cộng đồng có khả năng thích nghi với các biến 
động ngắn hạn và dài hạn; và 

Mục đích 5: Khôi phục và Tiếp sức sống cho Nền kinh tế vùng Vịnh 
Tăng cường tính bền vững và khả năng tồn tại lâu dài của nền kinh tế 
vùng Vịnh.   

http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/History_GCERTFStrategy.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.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
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
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Mục đích thứ năm tập trung vào việc phục hồi và hỗ trợ nền kinh tế vùng Vịnh bền vững 
để đảm bảo những khoản chi của các tiểu bang vùng Vịnh được cho phép theo Hợp 
phần Trực tiếp trong Đạo luật RESTORE (do Bộ Ngân khố Hoa Kỳ quản lý) và Hợp 
phần Tác động Tràn dầu được xem xét trong bối cảnh khôi phục toàn diện. Mục đích 
thứ năm cũng phản ánh nhận thức về một nền kinh tế mạnh mẽ dựa trên môi trường 
khỏe mạnh. Mặc dù Đạo luật RESTORE không áp dụng Mục đích 5 cho Hợp phần Khôi 
phục theo Lựa chọn của Hội đồng nhưng Hội đồng xác nhận rằng Hội đồng đang giúp 
các cộng đồng vùng Vịnh duy trì nền tảng kinh tế và môi trường bằng cách đầu tư vào 
các dự án khôi phục hệ sinh thái. Ngoài các lợi ích kinh tế có được nhờ môi trường ven 
biển, việc thực hiện các chương trình và dự án khôi phục còn tạo ra nhiều cơ hội việc 
làm tại địa phương và trên khắp vùng Vịnh, cả trực tiếp dưới hình thức các công việc 
liên quan đến công tác khôi phục lẫn gián tiếp nhờ hệ sinh thái lành mạnh hơn và 
phong phú hơn. 

Để đạt được tất cả năm mục đích, Hội đồng hỗ trợ công tác khôi phục hệ sinh thái mà 
có thể cung cấp cho các cộng đồng địa phương những nơi đáng sống, làm việc và vui 
chơi, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới và hiện tại thuộc mọi quy mô, đặc 
biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, Hội đồng 
sẽ tiếp tục hỗ trợ việc khôi phục hệ sinh thái, xây dựng năng lực của lực lượng lao 
động địa phương. 

Mục tiêu của Hội đồng 
Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016, Hội đồng đã tái cam kết bảy mục 
tiêu có trong Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013. Hội đồng đã áp dụng các mục 
tiêu này cho cả Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng và Hợp phần Tác 
động Tràn dầu. Cũng giống như với các mục đích, Hội đồng xác định rằng các mục tiêu 
này tiếp tục đại diện cho phương cách tập trung vào các quyết định tài trợ của Hội đồng 
trong tương lai. Hội đồng tái cam kết các mục tiêu sau: 

Mục tiêu 1: Khôi phục, Cải thiện và Bảo vệ Môi trường sống  
Khôi phục, cải thiện và bảo vệ quy mô, chức năng, khả năng tồn tại lâu 
dài và tính bền vững của các môi trường sống ven biển, nước ngọt, cửa 
sông, động vật hoang dã và biển. Những môi trường đó bao gồm các đảo 
chắn sóng, bãi biển, cồn cát, vùng đất ngập nước ven biển, rừng ven 
biển, trảng cỏ thông, đồng cỏ ven biển, thảm thực vật thủy sinh cận chìm, 
rạn hàu, san hô nước sâu và san hô nước nông. 

Mục tiêu 2: Khôi phục, Cải thiện và Bảo vệ các Nguồn tài nguyên nước  
Khôi phục, cải thiện và bảo vệ các nguồn tài nguyên nước biển, nước 
ngọt, cửa sông của vùng Vịnh Bằng cách giảm hoặc xử lý lượng dưỡng 
chất và chất ô nhiễm; cải thiện việc quản lý các dòng nước ngọt, lượng 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/CO-PL_20161208_CompPlanUpdate_English.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
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nước xả vào và rút ra từ các hệ thống trọng yếu. 

Mục tiêu 3: Bảo vệ và Khôi phục các Nguồn tài nguyên Biển và Sự sống 
ven biển 

Khôi phục và bảo vệ các nguồn tài nguyên biển và sự sống ven biển theo 
hướng phát triển lành mạnh, đa dạng và bền vững, bao gồm các nguồn 
cá có vây, động vật thân mềm có vỏ, chim, động vật có vú, bò sát, san hô 
và các cộng đồng sinh vật sống ở tầng đáy sâu.  

Mục tiêu 4: Khôi phục và Tăng cường các Quá trình Tự nhiên và Bờ biển  
Khôi phục và tăng cường khả năng tồn tại lâu dài, tính bền vững và năng 
lực chống chịu tự nhiên của các hệ sinh thái thông qua việc khôi phục các 
quá trình tự nhiên ở ven biển, cửa sông và ven sông, và/hoặc khôi phục 
các bờ biển tự nhiên. 

Mục tiêu 5: Thúc đẩy sự khôi phục và Tồn tại lâu dài của Cộng đồng  
Xây dựng và duy trì khả năng của các cộng đồng vùng Vịnh đối với việc 
để thích nghi với các nguy cơ tự nhiên và nhân tạo trong phạm vi ngắn 
hạn và dài hạn, đặc biệt là nguy cơ lũ lụt tăng cao gắn liền với tình trạng 
mực nước biển dâng cao và các yếu tô gây căng thẳng cho môi trường. 
Thúc đẩy công tác khôi phục hệ sinh thái thông qua việc tái lập các vùng 
đệm không có các cấu trúc xây dựng phi tự nhiên để đối phó với bão và lũ 
lụt, góp phần tăng cường khả năng tồn tại lâu dài của cộng đồng. 

Mục tiêu 6: Thúc đẩy Trách nhiệm Quản lý Tài nguyên thiên nhiên và Giáo 
dục về Môi trường 
Thúc đẩy và tăng cường các nỗ lực nâng cao trách nhiệm quản lý tài 
nguyên thiên nhiên bao gồm các cơ hội giáo dục chính thức và phi chính 
thức, phát triển và đào tạo chuyên môn, thông tin liên lạc và các hành 
động khác dành cho mọi lứa tuổi. 

Mục tiêu 7: Hoàn thiện các Quy trình Hình thành Quyết định dựa trên Cơ sở 
Khoa học  

Hoàn thiện các quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học 
mà Hội đồng áp dụng. 
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Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng 

Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng tập trung vào công tác khôi phục hệ 
sinh thái tại khu vực vùng Vịnh, chiểu theo các mục đích và mục tiêu đã thiết lập cùng 
Tiêu chí Ưu tiên của Đạo luật RESTORE.  

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 
Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL) là phương tiện giúp Hội đồng phê duyệt các 
nguồn kinh phí cho các hoạt động khôi phục hệ sinh thái cụ thể. Đến nay, Hội đồng đã 
phê duyệt ba danh sách FPL (danh sách mới đây được phát triển thành hai giai đoạn) 
(Hình 3).  
 

 
Hình 3. Mốc thời gian Hội đồng phê duyệt các Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí (FPL). 

 
Hội đồng đã phê duyệt danh sách FPL đầu tiên, Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí Ban 
đầu 
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, vào tháng Mười Hai năm 2015 (Danh sách FPL 
Ban đầu năm 2015). Quá trình đánh giá sau đó về quy trình xây dựng Danh sách FPL 
Ban đầu năm 2015 bao gồm thông tin đầu vào từ các thành viên của Hội đồng và công 
chúng. Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá này, Hội đồng đã phát triển Bản Cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện năm 2016. Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016 tiếp tục chú 
trọng đến các cam kết của Hội đồng đối với việc hợp tác giữa các thành viên, đối tác tài 
trợ tiềm năng và công chúng; tăng cường sự tham gia của công chúng, sự minh bạch; 
và nâng cao chất lượng thực tiễn trên cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS). 

Để thúc đẩy các cam kết này, vào tháng Một năm 2018, Hội đồng đã phê duyệt Danh sách FPL 
thứ hai, được gọi là Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch năm 2017 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.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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(Danh sách FPL CPS năm 2017). Thay vì tài trợ cho các dự án và chương trình khôi 
phục cụ thể, Danh sách FPL CPS năm 2017 đã dành riêng các khoản ngân quỹ trong 
thời hạn năm năm để giúp Hội đồng đạt được các cam kết của Bản Cập nhật Kế hoạch 
Toàn diện năm 2016 và xác định các khu vực tiềm năng để xây dựng đề xuất FPL trong 
tương lai. 

Thông qua quá trình hợp tác này, Hội đồng nhận thấy việc phát triển Danh sách Ưu tiên 
Cấp kinh phí 3 năm 2020-21 (được gọi là Danh sách FPL 3 năm 2020-21 hoặc Danh 
sách FPL 3a và 3b năm 2020-21) trong hai giai đoạn cho phép Hội đồng tài trợ cho các 
dự án cần sự chú ý ngắn hạn cũng như tận dụng các cơ hội hợp tác quan trọng để thúc 
đẩy công tác khôi phục hệ sinh thái quy mô lớn. Giai đoạn thứ nhất, Danh sách Ưu tiên 
Cấp kinh phí 3a năm 2020 (Danh sách FPL 3a năm 2020), được Hội đồng phê duyệt 
vào tháng Hai năm 2020. Giai đoạn thứ hai, Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b năm 
2021 (Danh sách FPL 3b năm 2021), được Hội đồng phê chuẩn vào tháng Tư năm 
2021. 

Quy trình Hình thành Quyết định cho Hợp phần theo Lựa 
chọn của Hội đồng 
Quy trình xây dựng Danh sách FPL của Hội đồng được thiết kế và cập nhật định kỳ để 
đảm bảo việc lựa chọn các chương trình và dự án khôi phục hệ sinh thái tuân thủ tất cả 
các chính sách và luật pháp hiện hành. Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013 của Hội 
đồng vạch ra một quy trình hướng dẫn cho công tác phát triển, đánh giá và lựa chọn 
các hoạt động trong Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng đảm bảo sự 
nhất quán với các Tiêu chí Ưu tiên trong Đạo luật RESTORE cũng như các mục đích và 
mục tiêu của Hội đồng. Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016, Hội đồng 
tái khẳng định và giữ nguyên những thành phần quan trọng của quy trình này, đồng 
thời bổ sung hướng dẫn dựa trên các bài học kinh nghiệm được rút ra sau ba năm đầu 
hoạt động.  

Tiêu chí Ưu tiên 

Hội đồng tiếp tục cẩn trọng điều chỉnh các quy trình nhằm cải thiện cách Hội đồng tuân 
theo các chỉ thị của Đạo luật RESTORE để sử dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất 
hiện có và ưu tiên cao nhất cho các dự án và chương trình về hệ sinh thái đáp ứng một 
hoặc nhiều tiêu chí trong bốn Tiêu chí Ưu tiên của Đạo luật được liệt kê dưới đây. 

● Các dự án được dự kiến sẽ tạo ra sự đóng góp lớn nhất cho công tác khôi phục 
và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, ngư nghiệp, các môi 
trường sống hoang dã và trên biển, các bãi biển và vùng đất ngập nước ven 
biển của khu vực vùng Vịnh, bất kể vị trí địa lý của chúng tại khu vực vùng Vịnh.  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
https://www.restorethegulf.gov/developing-fpl-3-using-phased-approach
https://www.restorethegulf.gov/developing-fpl-3-using-phased-approach
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/CO-PL_20161208_CompPlanUpdate_English.pdf
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● Các dự án và chương trình quy mô lớn được dự kiến sẽ góp phần quan trọng 
trong việc khôi phục và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, 
ngư nghiệp, các môi trường sống hoang dã và môi trường biển, các bãi biển và 
vùng đất ngập nước ven biển của hệ sinh thái vùng Vịnh.  

● Các dự án nằm trong các kế hoạch toàn diện hiện tại của tiểu bang vùng Vịnh 
để khôi phục và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, ngư 
nghiệp, các môi trường sống hoang dã và trên biển, các bãi biển và vùng đất 
ngập nước ven biển của hệ sinh thái vùng Vịnh.  

● Các dự án khôi phục khả năng tồn tại lâu dài của các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên, hệ sinh thái, ngư nghiệp, các môi trường sống hoang dã và trên biển, 
cũng như các bãi biển và vùng đất ngập nước ven biển chịu ảnh hưởng lớn nhất 
của vụ tràn dầu Deepwater Horizon. 

Hội đồng sẽ tiếp tục sử dụng các mục đích, mục tiêu và Tiêu chí Ưu tiên để hướng dẫn 
các quyết định tài trợ cho công tác khôi phục hệ sinh thái.  

Định nghĩa về Hoạt động, Dự án và Chương trình  

Khi xem xét quy trình xây dựng Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, Hội đồng đã xác định 
cần phải định nghĩa rõ ràng hơn về các thuật ngữ “dự án” và “chương trình”. Việc điều 
chỉnh những thuật ngữ này đã đảm bảo tính thống nhất trong các đề xuất của thành 
viên, đơn giản hóa quy trình đánh giá và quy hoạch cũng như tạo điều kiện thuận lợi để 
tuân thủ luật pháp hiện hành về môi trường. Ngoài ra, Kế hoạch Toàn diện Ban đầu 
năm 2013 cũng không nêu ra định nghĩa về “hoạt động”, một thuật ngữ đã được sử 
dụng rộng rãi trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Các định nghĩa này được bổ 
sung như sau. 

● Hoạt động: Một thuật ngữ chung bao gồm cả các dự án và chương trình và 
cũng có thể được dùng để mô tả các hợp phần của một dự án hoặc chương 
trình. Tất cả các dự án và chương trình có trong các Danh sách FPL của Hội 
đồng có thể được gọi chung là “các hoạt động” khôi phục.  

● Dự án: Một hoạt động khôi phục và/hoặc bảo tồn hệ sinh thái đơn lẻ, không thể 
tách thành các hoạt động phụ độc lập. Một dự án có thể được xem là “có khả 
năng mở rộng”, có nghĩa là phạm vi, quy mô, và/hoặc chi phí của dự án có thể 
được tăng lên hay giảm đi khi xét thấy cần thiết và phù hợp. Một dự án có thể 
được chia thành một giai đoạn “quy hoạch” hoặc “thực hiện” hoặc có thể bao 
gồm cả hai. Một dự án có thể được chỉ đạo thực hiện bởi một hoặc nhiều thành 
viên Hội đồng. Ví dụ: một dự án đơn lẻ có thể khôi phục đầm lầy ở một vị trí địa 
lý cụ thể. Hoặc giả, một dự án có thể là công tác quy hoạch, xác định kỹ thuật và 
thiết kế cần thiết để thúc đẩy một đề xuất khôi phục đầm lầy sang tình trạng sẵn 

http://restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
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sàng thực hiện. 

● Chương trình: Một tập hợp các dự án khôi phục và/hoặc bảo tồn có mối liên kết 
nội tại với nhau và phải được thực hiện cùng nhau để đạt được kết quả như 
mong đợi. Một chương trình có thể trải qua một quy trình đánh giá tuân thủ 
thống nhất về môi trường của Hội đồng khi xét thấy phù hợp và phải có một tập 
hợp các biện pháp thực hiện chung để đánh giá và đo lường kết quả một cách 
hiệu quả. Các dự án cùng được tài trợ trong một chương trình cụ thể có thể có 
liên quan về mặt địa lý, các yếu tố gây căng thẳng cho môi trường, các nguồn tài 
nguyên, các phương án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục và/hoặc bảo vệ cùng các 
khía cạnh khác. Một chương trình có thể được chia thành một giai đoạn “quy 
hoạch” hoặc “thực hiện” hoặc có thể bao gồm cả hai. Một chương trình có thể 
được chỉ đạo thực hiện bởi một hoặc nhiều thành viên Hội đồng. Ví dụ: một 
chương trình đơn lẻ có thể là một nỗ lực giám sát môi trường trên toàn vùng 
Vịnh.  
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Các Giai đoạn Quy hoạch và Thực hiện 
Thông qua quá trình hợp tác, Hội đồng xem xét các đề xuất từ các thành viên để giải 
quyết giai đoạn quy hoạch và/hoặc thực hiện của dự án hoặc chương trình. Nếu một 
dự án hoặc chương trình chỉ được chấp thuận cấp kinh phí cho giai đoạn quy hoạch thì 
nguồn kinh phí thực hiện sau đó không nhất thiết sẽ được đảm bảo. Định nghĩa về các 
giai đoạn này có nêu ra ví dụ về loại hoạt động mà Hội đồng có thể cấp kinh phí cho 
giai đoạn đó. Danh sách này mang tính mô tả, chứ không có nghĩa giới hạn. 

● Quy hoạch – Các đề xuất có thể bao gồm: quy hoạch và phát triển các dự án và 
chương trình khôi phục hệ sinh thái; ước tính chi phí; phân tích tính khả thi; kỹ 
thuật và thiết kế; tuân thủ và cho phép về môi trường; các yếu tố khoa học bao 
gồm đánh giá và thiết lập các yêu cầu và phương pháp giám sát để báo cáo kết 
quả và tác động; và sự tham gia của công chúng. 

● Thực hiện – Các đề xuất có thể bao gồm: xây dựng; tiếp cận cộng đồng và giáo 
dục; đo lường, đánh giá và báo cáo kết quả và tác động của các hoạt động khôi 
phục. 

Mặc dù tập trung vào công tác khôi phục vùng Vịnh về lâu dài, nhưng phương án tiếp 
cận này sẽ cho phép Hội đồng đầu tư vào các hoạt động cụ thể mà có thể thực hiện 
trong thời gian tới nhằm đảm bảo kết quả khôi phục sự khỏe mạnh tổng thể của hệ sinh 
thái một cách thành công. 

Khung Quy hoạch năm 2019 
Tháng Tám năm 2019, Hội đồng đã hoàn thiện Khung Quy hoạch của Hội đồng Khôi phục Hệ 
sinh thái vùng Vịnh năm 2019 (Khung Quy hoạch năm 2019). Thông qua quá trình hợp 
tác, Hội đồng xác định rằng hướng dẫn bổ sung mang tính chiến lược có thể giúp đảm 
bảo các khoản kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng được sử 
dụng để hỗ trợ công tác khôi phục hệ sinh thái thao cách hiệu quả nhất có thể. Hội 
đồng đã phát triển Khung Quy hoạch năm 2019 để đưa ra hướng dẫn này. Khung Quy 
hoạch đóng vai trò như một “cầu nối” giữa các mục đích và mục tiêu bao trùm của Hội 
đồng đã được xác định trong Kế hoạch Toàn diện, cũng như trong các dự án và 
chương trình khôi phục cụ thể được phê chuẩn theo các Danh sách FPL trong tương 
lai.  

Khung Quy hoạch năm 2019 nêu ra các phương án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục ưu 
tiên (Hình 4), mối quan hệ giữa chúng với các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch 
Toàn diện và các khu vực địa lý liên quan. Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho 
công chúng và các đối tác tài trợ tiềm năng dấu hiệu về các loại dự án và chương trình 
dự kiến sẽ được xây dựng để xem xét cấp kinh phí khi xây dựng Danh sách FPL tiếp 
theo. Khi phát triển các Danh sách FPL trong tương lai, Khung Quy hoạch năm 2019 sẽ 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
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được xem xét và sửa đổi, nếu xét thấy cần thiết, để dung hợp những kết quả và bài học 
kinh nghiệm rút ra từ các dự án đã triển khai trước đó, các tiến bộ mới về khoa học và 
kỹ thuật, những thay đổi về mặt chính sách, thông tin đầu vào từ công chúng và các 
yếu tố khác cần xem xét về quá trình hoạch định. 

 
 
Hình 4. Các kỹ thuật và phương án tiếp cận ưu tiên trong Khung Quy hoạch năm 2019 có thể hỗ trợ các 
mục tiêu và mục đích của Kế hoạch Toàn diện. Các phương án tiếp cận ưu tiên được in đậm; các kỹ 
thuật được thể hiện bằng các gạch đầu dòng dưới mỗi phương án. 
 
 
  

Các mục đích 
của Kế hoạch 

Toàn diện 

Các mục tiêu 
của Kế hoạch 

Toàn diện 

 

Tạo lập, khôi phục, và cải thiện các vùng đất ngập nước 
ven bờ, đảo, bờ biển và mũi đất 

• Phân bố trầm tích 
• Bảo vệ bờ biển tự nhiên 
• Khác 

Bảo vệ và bảo tồn môi trường sống ven biển, cửa sông, và 
ven sông 

• Thâu đạt đất đai 
• Quản lý và trách nhiệm quản lý môi trường sống 
• Tháo dỡ các cơ sở năng lượng vô chủ, không sử dụng 
• Khác 

Khôi phục thủy văn và các quá trình tự nhiên 
• Khôi phục mối liên kết thủy văn 
• Khôi phục các cơ chế độ mặn tự nhiên 
• Chuyển hướng dòng sông có kiểm soát 
• Khác 

Khôi phục môi trường sống của hàu 
• Phân bố chất nền 
• Các bờ biển sinh thể 
• Tăng cường hoạt động sinh sản và dự trữ 
• Khác 

Giảm dưỡng chất dư thừa và các chất ô nhiễm khác chảy 
vào lưu vực sông 

• Quản lý nông nghiệp và lâm nghiệp 
• Quản lý nước mưa 
• Kiểm soát xói lở và trầm tích 
• Cải tạo hệ thống nước thải 
• Khác 

Các Kỹ thuật và Phương án 
Tiếp cận Ưu tiên 
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Phát triển Đề xuất Hiệu quả 

Đạo luật RESTORE chỉ đạo Hội đồng tài trợ và thực hiện các dự án và chương trình 
thông qua các thành viên. Hội đồng định kỳ yêu cầu mười một thành viên tiểu bang và 
liên bang đệ trình đề xuất để xem xét cấp kinh phí thông qua Hợp phần Khôi phục theo 
Lựa chọn của Hội đồng. Các thành viên Hội đồng cũng có thể đệ trình đề xuất thay mặt 
cho các Bộ lạc được Liên bang công nhận. Các thành viên Hội đồng riêng lẻ có thể 
trưng cầu các dự án và chương trình và sau đó chọn “bảo trợ”—đệ trình lên Hội đồng 
để xem xét. Hội đồng tạo cơ hội cho công chúng đóng góp ý kiến về các ý tưởng khôi 
phục thông qua các cuộc họp tập trung của các bên liên quan do các thành viên riêng lẻ 
tổ chức cũng như các cuộc họp công khai do Hội đồng tổ chức. Hội đồng sẽ xem xét ý 
kiến của công chúng khi xây dựng các đề xuất và cuối cùng là Danh sách FPL. Hội 
đồng cũng tích cực phối hợp và hợp tác với các nỗ lực khôi phục khu vực khác nhằm 
tận dụng các nguồn lực để đạt lợi ích lớn nhất về hệ sinh thái. 

Quy trình xây dựng Danh sách FPL Ban đầu năm 2015 

Quy trình xây dựng Danh sách FPL Ban đầu năm 2015 đã bắt đầu vào tháng Tám năm 
2014 từ việc Hội đồng yêu cầu mỗi thành viên đệ trình tối đa năm đề xuất. Ngoài năm 
đề xuất đó, các thành viên Hội đồng liên bang cũng có thể đệ trình đề xuất thay mặt cho 
các Bộ lạc được Liên bang công nhận (Bộ lạc). Tất cả các đề xuất phải tuân theo Hướng 
dẫn Đệ trình Đề xuất năm 2014. Hội đồng đã nhận được 50 bản đệ trình (bao gồm năm 
bản được đề xuất thay mặt các Bộ lạc) từ các thành viên. Các bản đệ trình được xây 
dựng dựa trên kinh nghiệm từ các kế hoạch và dự án khôi phục hệ sinh thái trong quá 
khứ và phản ánh ý kiến của công chúng được cung cấp cho Hội đồng trong quá trình 
xây dựng Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013 và là một phần của quy trình xây 
dựng Danh sách FPL. 

Mỗi đề xuất đều phải trải qua quy trình đánh giá khoa học do ba chuyên gia bên ngoài, 
đến từ bên trong và bên ngoài khu vực vùng Vịnh, đánh giá xem dự án có sử dụng cơ 
sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có hay không. Đạo luật RESTORE định nghĩa thuật 
ngữ cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có (BAS) là khoa học, nghĩa là “tối đa hóa 
chất lượng, tính khách quan và tính toàn vẹn của thông tin, bao gồm cả thông tin thống 
kê; sử dụng dữ liệu được đánh giá ngang hàng và công khai; và ghi chép và truyền đạt 
rõ ràng các rủi ro và bất ổn trên cơ sở khoa học của các dự án đó”. 

Các đề xuất do thành viên đệ trình lên Hội đồng đã được đánh giá theo quy trình ba 
bước bao gồm xác minh tính hội đủ điều kiện, xác định xem liệu có thể kết hợp các đề 
xuất để đạt được lợi ích lớn hơn hay không, và đánh giá theo tiêu chí của Đạo luật 
RESTORE. 

Trong một số trường hợp khi hoàn tất Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, chỉ một phần 

https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Submission_Guidelines_Final%20Aug%202014.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Submission_Guidelines_Final%20Aug%202014.pdf
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của dự án hoặc chương trình mà một thành viên đã đệ trình được chọn để cấp kinh phí 
nhằm tối đa hóa khả năng sử dụng nguồn kinh phí hiện có.   
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Đánh giá và Cải thiện Quy trình 

Các thành viên Hội đồng và công chúng đã đề xuất một số cải tiến trong quá trình đánh 
giá năm 2016 của Hội đồng liên quan đến quy trình xây dựng Danh sách FPL Ban đầu 
năm 2015. Đặc biệt, nhiều ý kiến gợi ý nâng cao hợp tác giữa các thành viên Hội đồng 
khi phát triển các hoạt động khôi phục được đề xuất. Vốn dĩ Đạo luật RESTORE đã 
thúc đẩy sự hợp tác thông qua việc hợp năm Tiểu bang vùng Vịnh và sáu cơ quan liên 
bang để cùng nhau tham gia vào một nỗ lực chung nhằm mục đích thúc đẩy sự khôi 
phục vùng Vịnh.  

Hội đồng công nhận rằng một thành phần quan trọng của hợp tác hiệu quả là khích lệ 
tham gia với chính quyền địa phương, tiểu bang, vùng và liên bang, Bộ lạc, doanh 
nghiệp tư nhân, học giả và cộng đồng khoa học/kỹ thuật, NGO và công chúng. Cụ thể 
cần phải phối hợp chặt chẽ với các nỗ lực tài trợ bảo tồn và khôi phục vùng Vịnh khác 
bao gồm NRDA, NFWF và các chương trình liên bang khác. Sự phối hợp như vậy có 
thể giúp tận dụng các nguồn lực và phối hợp các nỗ lực khôi phục bổ sung.  

Bởi lý do này, Hội đồng đã phê duyệt Danh sách FPL CPS năm 2017 nhằm thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác tăng cường giữa các thành viên và với những bên liên quan có quan tâm. 
Bằng cách sử dụng các khoản kinh phí do Danh sách FPL CPS năm 2017 cung cấp, 
Hội đồng đã có thể tận dụng nhiều kiến thức chuyên môn và nguồn lực của các thành 
viên và đối tác để cải thiện quá trình phát triển các hoạt động khôi phục theo Hợp phần 
Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng. Bao gồm xây dựng Khung Quy hoạch năm 
2019 để giúp mối quan hệ hợp tác với các đối tác tài trợ trở nên hiệu quả hơn và nâng 
cao tính minh bạch của quy trình hình thành quyết định bằng cách cho biết các mục ưu 
tiên khôi phục trước khi bắt đầu hoạch định Danh sách FPL 3.  

Quy trình xây dựng Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3 năm 2020-21 

Khi Hội đồng bắt đầu xem xét cách thức tiến hành trong quá trình xây dựng Danh sách 
FPL 3, các thành viên Hội đồng đã cộng tác với nhau và với các bên liên quan để xác 
định và định hình các ý tưởng dự án và chương trình có khả năng đưa vào danh sách. 
Trong giai đoạn đầu của quá trình hợp tác, các thành viên đã xác định và thảo luận về 
các ưu tiên tiềm năng, từ các mục đích của chương trình trong phạm vi rộng đến 
những ý tưởng dự án cụ thể. Thông qua quá trình này, các thành viên đã xác định việc 
thực hiện Danh sách FPL 3 trong hai giai đoạn sẽ mang lại lợi ích cả về mặt tài chính 
lẫn sinh thái. Giai đoạn thứ nhất, Danh sách FPL 3a năm 2020, được Hội đồng phê 
duyệt vào tháng Hai năm 2020. Giai đoạn thứ hai, Danh sách FPL 3b năm 2021, được 
Hội đồng phê duyệt vào tháng Tư năm 2021.  

Trong suốt quá trình này, các ý tưởng dự án và chương trình đã được tất cả các thành 
viên đánh giá và thảo luận, cải thiện, và trong một số trường hợp, loại bỏ khỏi quy trình 
xem xét bổ sung dựa trên phản hồi và các yếu tố khác (ví dụ: tính khả dụng của các 

http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
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nguồn kinh phí thay thế). Các cuộc thảo luận này đã giúp các thành viên định hình các 
ý tưởng dự án và chương trình tương ứng của họ khi xây dựng các đề xuất cho Danh 
sách FPL. Hội đồng tin những nỗ lực này đã đưa Hội đồng đến với phương án tiếp cận 
xây dựng Danh sách FPL 3 có tính hợp tác và có chủ ý hơn so với phương án sử dụng 
để xây dựng Danh sách FPL Ban đầu năm 2015.  

Để hỗ trợ quy trình xây dựng Danh sách FPL sửa đổi, Hội đồng đã xây dựng cho các 
thành viên hướng dẫn cập nhật vào năm 2019 liên quan đến nội dung và quy trình đánh 
giá các đề xuất tài trợ theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng. Hướng 
dẫn cập nhật này được gọi là Hướng dẫn Đệ trình Đề xuất Danh sách FPL 3 và Quy trình Đánh 
giá năm 2019 (Hướng dẫn Đệ trình năm 2019).  

Trong các giai đoạn đầu của quá trình hợp tác xây dựng Danh sách FPL 3, các thành 
viên đã xác định được hai dự án có mức độ ưu tiên cao và đã mời các nhà tài trợ đệ 
trình đề xuất cho hai dự án đó. Các đề xuất này tuân thủ Hướng dẫn Đệ trình năm 2019 
và đã trải qua quy trình đánh giá và quy trình tham gia của công chúng như được mô tả 
trong Hướng dẫn. Vào cuối quá trình hợp tác, hai dự án đó đã được đưa vào Danh 
sách FPL 3a năm 2020 theo quyết định phê duyệt của Hội đồng. 

Khi Hội đồng tiến hành xây dựng Danh sách FPL 3b năm 2021, Hội đồng đã đặt giới 
hạn đề xuất tối đa cho mỗi thành viên là năm để có thể quản lý thời gian và nguồn lực 
(như đã thực hiện trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015). Các đề xuất do thành viên 
liên bang đệ trình thay mặt cho một Bộ lạc được Liên bang công nhận không được tính 
vào giới hạn này. Sau đó, Hội đồng đã xem xét tất cả các đề xuất về việc tuân thủ Đạo 
luật RESTORE, phù hợp với Kế hoạch Toàn diện và Khung Quy hoạch năm 2019, cũng 
như tuân thủ tất cả các luật hiện hành về môi trường. 

Để đáp ứng mục đích của Đạo luật RESTORE và để hỗ trợ cam kết trong Bản Cập nhật Kế 
hoạch Toàn diện năm 2016 của Hội đồng đối với quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ 
sở khoa học, tất cả các đề xuất cho Danh sách FPL 3b năm 2021 đều đã trải qua quy trình 
đánh giá BAS cập nhật bao gồm ba đánh giá khoa học bên ngoài ẩn danh (bao gồm đánh giá 
của các chuyên gia bên trong và bên ngoài khu vực vùng Vịnh) và Ban Đánh giá BAS nội bộ. 
Mục đích của ban đánh giá nội bộ này là sử dụng chuyên môn kỹ thuật của cơ quan 
thành viên Hội đồng để xem xét các đánh giá bên ngoài, xác định các phương pháp để 
củng cố hơn nữa cơ sở khoa học của mỗi đề xuất và, nếu áp dụng, xác định khả năng 
đồng vận giữa các đề xuất chưa được xác định trước khi đệ trình. 

Sau khi hoàn thành tất cả các đánh giá đề xuất, các thành viên phản hồi các ý kiến 
đánh giá liên quan đến đề xuất tương ứng của họ, bao gồm cả việc sửa đổi các đề xuất 
nếu được cho quyền. Các đề xuất sửa đổi, cũng như “các gói” đề xuất bao gồm các 
đánh giá, phản hồi, thảo luận của Ban Đánh giá BAS Nội bộ và các đề xuất ban đầu, 
sau đó được đăng tải công khai trên trang mạng của Hội đồng. 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_FPL3_Proposal_Guidelines_May_15_2019_508_Compliant.pdf
https://restorethegulf.gov/files/best-available-science-fact-sheet508pdf
https://restorethegulf.gov/files/best-available-science-fact-sheet508pdf
https://restorethegulf.gov/files/best-available-science-fact-sheet508pdf
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Tại thời điểm các đề xuất sửa đổi được đệ trình lại, tổng chi phí của các đề xuất đã 
vượt quá tổng kinh phí dành cho Danh sách FPL 3b năm 2021. Khi quá trình hợp tác 
giữa các thành viên tiếp tục diễn ra, một số đề xuất đã bị thu hẹp quy mô và những đề 
xuất khác bị rút khỏi quy trình xem xét. Các đề xuất được lựa chọn còn lại (bây giờ được gọi 
là mô tả hoạt động) sau đó được biên soạn thành Danh sách FPL 3b năm 2021.  

  

https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
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Danh sách FPL 3b năm 2021 được thiết kế nhằm giải quyết các nhu cầu về hệ sinh thái 
trên toàn vùng Vịnh đồng thời duy trì tính nhất quán với Khung Quy hoạch năm 2019 và 
xem xét các khoản đầu tư cho Danh sách FPL 3a năm 2020. Chiểu theo cam kết hợp 
tác, Hội đồng đã hoàn thiện phân bổ nguồn kinh phí cho Danh sách FPL 3b năm 2021 
được tất cả các thành viên ủng hộ. 

Khi tiến tới việc thực hiện các Danh sách FPL đã được phê duyệt và xem xét các dự án 
và chương trình để đưa vào các Danh sách FPL trong tương lai, Hội đồng sẽ tiếp tục 
phần việc của mình để củng cố các mối quan hệ đối tác, xác định các cơ hội tận dụng 
và đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực được giao phó.  

Chiến lược Tài trợ của Hội đồng 
Đạo luật RESTORE yêu cầu Hội đồng đưa ra một mô tả về cách thức dự kiến phân bổ số tiền 
được Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh (Quỹ Tín thác) cung cấp cho Hội đồng trong mười năm 
tiếp theo (“Chiến lược Tài trợ Mười năm”). Do vụ kiện đang diễn ra với BP và các bên có 
trách nhiệm khác vào năm 2013, Hội đồng đã không đưa chiến lược Tài trợ Mười năm 
vào Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013 do không chắc chắn về số tiền và thời gian 
nhận được các khoản kinh phí. Với số tiền chung cuộc và thời gian đã được phán quyết 
vào tháng Tư năm 2016, Hội đồng đã có thể đưa Chiến lược Tài trợ Mười Năm ban 
đầu vào Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. Nhận thấy chiến lược này vẫn 
sẽ phù hợp trong suốt thời hạn thực hiện công tác khôi phục hệ sinh thái, Hội đồng đã 
cập nhật tên chiến lược thành “Chiến lược Tài trợ của Hội đồng” (Chiến lược Tài trợ).  

Khi xây dựng Chiến lược Tài trợ, Hội đồng đã tìm cách thực hiện những điều sau:  

● Đảm bảo tuân thủ Đạo luật RESTORE 

● Chi tiết hơn về cách Hội đồng sẽ giải quyết các mục đích và mục tiêu trong mười 
năm tới và sau đó 

● Nâng cao sự ổn định, khả năng dự báo và hướng dẫn cho công tác quy hoạch 
dự án và chương trình 

● Duy trì tính linh hoạt để thích nghi với các thông tin mới, như thay đổi môi 
trường, tiến bộ khoa học và ý kiến phản hồi về hiệu quả của các hành động khôi 
phục trong quá khứ và đang diễn ra 

● Phát huy dựa trên những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng Danh sách 
FPL Ban đầu và các danh sách sau đó  

  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/Initial%20Comprehensive%20Plan%20Aug%202013.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/CO-PL_20161208_CompPlanUpdate_English.pdf#page=18
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Để đạt được các mục tiêu này, Chiến lược Tài trợ bao gồm một tuyên bố về tầm nhìn, 
một cuộc thảo luận về tần suất hình thành các Danh sách FPL trong tương lai và các 
cải tiến đối với cam kết của Hội đồng so với các lần trình bày trước trong Kế hoạch 
Toàn diện. Các dự án và chương trình cụ thể được xác định trong các Danh sách FPL. 
Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này, Hội đồng trình bày quan điểm 
về tiến độ thực hiện Chiến lược Tài trợ trong thời gian năm năm qua, và cung cấp các 
thông tin cập nhật dựa trên những bài học kinh nghiệm trong khoảng thời gian này.  

Tuyên bố Tầm nhìn về Chiến lược Tài trợ của Hội đồng  

Hội đồng công nhận rằng một tuyên bố tầm nhìn rõ ràng và súc tích có thể giúp định 
hướng và định hình các quyết định tài trợ trong tương lai. Hội đồng tin tuyên bố tầm 
nhìn về Chiến lược Tài trợ của Hội đồng nên tham chiếu đến cả các kết quả mong 
muốn về môi trường và các quy trình được sử dụng để đạt được các kết quả đó. Hội 
đồng sẽ tiến hành các quy trình này dựa trên kinh nghiệm lớn về khôi phục, chuyên 
môn khoa học và các khả năng khác theo tư cách thành viên đa dạng của Hội đồng 
trong các cơ quan tiểu bang và liên bang.  

Hội đồng đã tìm cách kiểm soát yếu tố này cũng những yếu tố quan trọng khác trong 
quá trình xây dựng tuyên bố tầm nhìn sau đây: 
 

Một hệ sinh thái vùng Vịnh lành mạnh và phong phú đạt được 
thông qua sự hợp tác trong các dự án và chương trình khôi 

phục chiến lược.  
 
Tần suất hình thành Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 

Căn cứ vào Sắc lệnh Đồng thuận, Hội đồng sẽ nhận được các khoản tiền trả góp hàng 
năm vào khoảng $90 triệu đô la trong khoảng thời gian mười lăm năm, ngoại trừ năm 
thứ hai là khoảng $45 triệu đô la, để sử dụng trong Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn 
của Hội đồng (Bảng 1).  

Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016, Hội đồng đã cho biết rằng khoảng 
ba năm một lần, Hội đồng phác ra quá trình xây dựng các Danh sách FPL. Mục đích 
của hành động này là để cho phép Hội đồng tính trước nguồn kinh phí qua các khoản 
thanh toán hàng năm của BP để tài trợ các dự án và chương trình quy mô lớn và tối đa 
hóa khả năng sử dụng các nguồn lực hiện có. Như đã thấy với khoảng thời gian của 
các Danh sách FPL đã hoàn tất, đây là một phương án tiếp cận chung, đủ linh hoạt để 
đáp ứng các nhu cầu thay đổi của Hội đồng. Hội đồng không dự tính một lịch trình bất 
biến đối với tần suất hình thành và số lượng Danh sách FPL trong thời hạn của Hợp 

https://www.justice.gov/enrd/file/838066/download
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phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng mà duy trì tính linh hoạt để thích nghi và 
tối ưu hóa các kết quả khôi phục hệ sinh thái.  
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Hỗ trợ các Dự án và Chương trình Quy mô lớn  

Một trong bốn Tiêu chí Ưu tiên của Đạo luật RESTORE kêu gọi Hội đồng tài trợ: 
 

“Các dự án và chương trình quy mô lớn được dự kiến sẽ góp phần quan trọng 
trong việc khôi phục và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, 
ngư nghiệp, các môi trường sống hoang dã và môi trường biển, các bãi biển và 
vùng đất ngập nước ven biển của hệ sinh thái vùng Vịnh”.  

 
Hội đồng tìm cách tối ưu hóa lợi ích khôi phục hệ sinh thái bằng cách thúc đẩy các giải 
pháp quy mô lớn có tính đến các điều kiện môi trường của một vùng cụ thể trong vùng 
Vịnh. Điều này có thể đạt được thông qua sức mạnh tổng hợp của nhiều dự án được 
kết nối hoặc một dự án hoặc chương trình lớn duy nhất.  

Việc hạn chế tần suất hình thành Danh sách FPL cũng trao cho Hội đồng thời gian để 
tìm hiểu các cơ hội tận dụng có thể dùng để hỗ trợ các hoạt động quy mô lớn, bao gồm 
hợp tác với NRDA, NFWF và các chương trình tài trợ liên bang khác. Việc tiếp tục phối 
hợp và cộng tác với các đối tác khôi phục khác không chỉ cần thiết để tận dụng hiệu 
quả các nguồn lực mà còn để tránh thực hiện các nỗ lực trùng lặp.  

Xây dựng dựa trên các Cam kết của Hội đồng 

Một yếu tố nền tảng trong Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013 là việc đưa vào các 
cam kết cung cấp hướng dẫn cho lộ trình hướng đến tương lai của Hội đồng. Thông qua 
quy trình đánh giá công việc của Hội đồng, bao gồm quy trình được sử dụng để xây dựng 
Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, các cam kết này đã được cải thiện và mở rộng trong 
Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. Trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 
năm 2022 này, Hội đồng trình bày tiến độ thực hiện các cam kết cho đến nay và thiết 
lập đường cơ sở để Hội đồng xây dựng dựa trên đường cơ sở đó.  

Trong Kế hoạch Toàn diện Ban đầu năm 2013 và Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 
năm 2016, Hội đồng đã vạch ra năm cam kết tổng thể. Hội đồng xây dựng dựa trên các 
cam kết trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này bằng việc nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc tuân thủ môi trường hiệu quả và minh bạch. Mặc dù nội dung 
liên quan đến tuân thủ môi trường đã được đưa vào Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 
năm 2016 nhưng Hội đồng hiện đang nâng cấp nội dung này lên thành một cam kết độc 
lập. 

  

http://restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
http://restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
http://restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
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Sáu cam kết cập nhật của Hội đồng bao gồm: 

1. Thực hiện một phương án tiếp cận khôi phục dựa trên hệ sinh thái vùng 

2. Tận dụng các nguồn lực và mối quan hệ đối tác 

3. Duy trì và tăng cường sự tham gia của công chúng, sự hòa nhập và tính minh 
bạch 

4. Tuân thủ môi trường hiệu quả và minh bạch 

5. Áp dụng quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học  

6. Mang lại các thành quả và đo lường các tác động 

Phần dưới đây tóm lược từng cam kết, bao gồm cả tiến độ của Hội đồng trong năm 
năm qua. 

1. Cam kết về một Phương án tiếp cận Khôi phục dựa trên Hệ sinh thái Vùng 

Hội đồng công nhận môi trường sống vùng cao, cửa sông và biển có mối liên hệ nội tại. 
Do đó, Hội đồng tiếp tục thúc đẩy phương án tiếp cận khôi phục cảnh quan và dựa trên 
hệ sinh thái trong khu vực vùng Vịnh. Một phương án tiếp cận vùng cho công tác khôi 
phục sẽ tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của vùng Vịnh và thúc đẩy khôi phục hệ 
sinh thái trên quy mô rộng. Hội đồng công nhận các hoạt động khôi phục hệ sinh thái 
vùng cũng đem lại nhiều lợi ích xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường. Ví dụ như khôi 
phục môi trường sống không chỉ hỗ trợ bền vững các quần thể cá và động vật hoang 
dã đa dạng mà còn có thể cung cấp cho con người một loạt các giá trị thương mại, giải 
trí và các giá trị khác liên quan đến việc sử dụng hệ sinh thái. 

Phương án tiếp cận dựa trên Lưu vực sông/Cửa sông 

Nội dung bao trùm trong cam kết này là cam kết áp dụng phương án tiếp cận dựa trên 
lưu vực sông/cửa sông để giải quyết các thách thức về môi trường trong khu vực của 
Hội đồng. Trước đây, các bên liên quan đã cảnh báo Hội đồng về việc cấp kinh phí cho 
“các hoạt động khôi phục ngẫu nhiên”. Hội đồng chia sẻ quan điểm này và tin rằng việc 
tập trung vào các lưu vực sông kết hợp với các hoạt động cơ bản trên vùng Vịnh là một 
phương án tiếp cận đảm bảo các khoản kinh phí được chi theo cách góp phần khôi 
phục vùng Vịnh toàn diện. Với phương án tiếp cận này, Hội đồng thu hút các bên liên 
quan và giải quyết các mục đích ưu tiên theo cách chiến lược. Hội đồng đưa ra các 
quyết định tài trợ nhằm tận dụng các nguồn lực khôi phục có hạn để đạt hiệu quả tối 
đa, đồng thời cũng hỗ trợ hoạt động quy hoạch, khoa học và các hoạt động khác nhằm 
tối đa hóa tiềm năng thành công.  

Trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, Hội đồng đã chú tâm đến các lưu vực 
sông/cửa sông chính để tập trung các nguồn lực để đạt lợi ích lớn nhất về hệ sinh thái. 



DỰ THẢO BẢN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH TOÀN DIỆN NĂM 2022 

32 
 

Hội đồng cũng cam kết sử dụng phương án tiếp cận khôi phục dựa trên lưu vực/cửa 
sông trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. Các khu vực địa lý được mô tả 
trong Khung Quy hoạch năm 2019 là một bước nhằm xác định các lưu vực sông/cửa sông 
ưu tiên trong đầu tư nhằm đáp ứng các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. Các 
khu vực địa lý này có quy mô khác nhau, từ các lưu vực sông/cửa sông cụ thể đến diện 
tích bao phủ toàn bộ khu vực ven biển của một hoặc nhiều tiểu bang. Ở một mức độ 
nào đó, phạm vi này phản ánh mức độ mà các dự án riêng lẻ đã được xác định trong 
các chương trình rộng lớn hơn. Ở một số khu vực địa lý, quá trình quy hoạch có thể đủ 
tiên tiến để xác định các hoạt động khôi phục cụ thể trong một lưu vực sông/cửa sông. 
Ở một số khu vực khác, có thể cần thực hiện quá trình quy hoạch bổ sung và đánh giá 
các phương án khôi phục trước khi xác định các hành động cụ thể. Ngoài ra, những 
khu vực địa lý ấy còn phản ánh sự cộng tác trong dự kiến — giữa các thành viên, giữa 
các đối tác tài trợ và giữa các tiểu bang — cần thiết để giải quyết các yếu tố gây căng 
thẳng cho môi trường trong phạm vi rộng lớn hơn.  
 
Để cho phép thực hiện quá trình quy hoạch bổ sung cần thiết, Hội đồng đã phê duyệt các 
chương trình trong Danh sách FPL 3b năm 2021 cam kết cấp kinh phí cho các hạng mục ưu 
tiên khôi phục cụ thể như cải thiện phẩm chất nước, thâu đạt và bảo tồn đất đai. Nhiều 
chương trình trong số này đã không xác định được các dự án hoặc lưu vực sông/cửa 
sông cụ thể tại thời điểm phê duyệt Danh sách FPL 3b năm 2021. Thay vào đó, bao 
gồm các quy trình hình thành quyết định được thành viên tài trợ tuân theo để ưu tiên 
các dự án hỗ trợ tốt nhất cho mục đích và mục tiêu chính của một chương trình nhất 
định. Các thành viên sẽ tiếp tục xác định các lưu vực sông/cửa sông ưu tiên khi xác 
định các dự án cụ thể thực hiện trong các chương trình, và tạo cơ hội cho công chúng 
đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn các dự án.  

Giải quyết Rủi ro, Tính bền vững và Khả năng tồn tại lâu dài  

Một hợp phần khác trong cam kết về một phương án tiếp cận khôi phục dựa trên hệ 
sinh thái vùng bao gồm giải quyết rủi ro, tính bền vững và khả năng tồn tại lâu dài. Hệ 
sinh thái khỏe mạnh và bền vững là điều cần thiết cho các cộng đồng ven biển phát 
triển thịnh vượng và tồn tại lâu dài. Khu vực vùng Vịnh xây dựng và duy trì các nền văn 
hóa, kinh tế và xã hội nhờ các dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên bao gồm nhưng không giới 
hạn ở cung cấp nước sạch, nguồn thủy sản dồi dào và khả năng phòng chống bão. Môi 
trường vùng Vịnh tổn thất và suy thoái hơn nữa sẽ làm giảm sút đi các lợi ích xã hội, 
văn hóa và kinh tế này. Bằng cách khôi phục và bảo vệ môi trường vùng Vịnh, Hội đồng 
có thể giúp các cộng đồng tăng cường khả năng tồn tại lâu dài sau các thảm họa tự 
nhiên và nhân tạo cũng như phát triển lớn mạnh khi đối mặt với các điều kiện môi 
trường thay đổi.  

Các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện của Hội đồng được phát triển làm 
sao để bao gồm các loại hành động cần thiết để khôi phục sức khỏe và tính bền vững 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf#page=15
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b%20Final%20Document.pdf#page=25
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của hệ sinh thái trên toàn vùng Vịnh. Để đạt được các mục đích và mục tiêu ấy, Hội 
đồng phải xem xét một loạt các mối đe dọa môi trường trong quá khứ, đang diễn ra và 
đang nổi lên. Ví dụ: mực nước biển dâng ở một số khu vực kết hợp với sụt lún liên tục 
có thể gây rủi ro đáng kể cho các hệ sinh thái và cộng đồng ven biển và cho các khoản 
đầu tư khôi phục ven biển của Hội đồng. Suy thoái phẩm chất nước, nguyên nhân có 
thể là do vụ tràn dầu, ô nhiễm hoặc các hoạt động trên quy mô cảnh quan ở các vùng 
ven biển và vùng cao (ví dụ: lâm nghiệp, nông nghiệp, kênh hóa và xử lý chất thải), là 
một vấn đề môi trường khác ảnh hưởng đến khả năng tồn tại lâu dài và tính bền vững 
của các cộng đồng ven biển.  

Hội đồng xem xét các rủi ro cố hữu đối với hiệu quả của các dự án hoặc chương trình 
riêng lẻ, từ tác động đến hiệu suất (do các sự kiện không lường trước được như bão) 
cho đến những thay đổi về chi phí (như đã trải qua trong đại dịch COVID-19 đang diễn 
ra) có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành dự án hoặc chương trình. Hội đồng 
cam kết sử dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có để xem xét mực nước biển 
dâng tương đối, phẩm chất nước và các rủi ro khác khi đưa ra quyết định tài trợ cho 
công tác khôi phục ven biển. Để đạt được điều này, các thành viên đã cung cấp thông tin về 
những rủi ro này khi nói đến các hoạt động đề xuất được đệ trình để xem xét cấp kinh phí trong 
Danh sách FPL 3a năm 2020 và Danh sách FPL 3b năm 2021. 

Trong quy trình hình thành quyết định tài trợ, các thành viên cũng xem xét lựa chọn các 
dự án có thể cấp kinh phí để giúp giải quyết các nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tồn 
tại lâu dài của cộng đồng. Thông qua công tác khôi phục và bảo vệ môi trường vùng 
Vịnh, Hội đồng hỗ trợ khả năng tồn tại lâu dài của các cộng đồng vùng Vịnh khi đối mặt 
với thảm họa và các điều kiện môi trường thay đổi. Ví dụ: 

● Chương trình Khả năng tồn tại lâu dài của Bờ biển vùng Vịnh Florida trong Danh 
sách FPL 3b, do Tiểu bang Florida tài trợ, hỗ trợ mục đích chính của Kế hoạch Toàn 
diện là Nâng cao Khả năng tồn tại lâu dài của Cộng đồng thông qua các hoạt động xác 
định các điểm dễ bị tổn hại và thực hiện các giải pháp bền vững nhằm nâng cao khả 
năng tồn tại lâu dài của vùng ven biển. Xây dựng các chiến lược giải quyết khả 
năng tồn tại lâu dài rất quan trọng đối với khả năng thích ứng với thay đổi đường 
bờ biển của Florida. Chương trình này được thiết kế nhằm mang lại những lợi 
ích về môi trường như nâng cao khả năng tồn tại lâu dài, phòng chống năng 
lượng sóng và triều cường, bảo vệ môi trường sống nhằm duy trì các quần thể 
động vật hoang dã khỏe mạnh cũng như các cơ hội giải trí và du lịch. 

● Chương trình Bảo vệ Bờ biển Thông qua Bờ biển Sinh thể trong Danh sách FPL 3b, 
do Tiểu bang Texas tài trợ, hỗ trợ việc xây dựng các bờ biển sinh thể trên quy mô lớn 
để nâng cao khả năng tồn tại lâu dài của vùng ven biển Texas bằng cách ổn định các 
bờ biển ở cửa sông và bảo vệ các vùng đất lớn cũng như nguồn tài nguyên ven biển 
dọc bờ biển Texas. Bờ biển sinh thể có thể làm giảm thiệt hại cho các đường bờ 

https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_FL_GCRP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_TX_SPLS_Activity_Description_FINAL.pdf
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biển bằng cách làm giảm tác động của sóng và giữ lại trầm tích, từ đó nâng độ 
cao của đường bờ biển đến mức sẽ hỗ trợ thảm thực vật đầm lầy. Chương trình 
này cũng được thiết kế nhằm tăng cường chức năng của hệ sinh thái bằng cách 
tạo ra môi trường sống có cấu trúc cứng cho cá và hàu, loại bỏ dưỡng chất và 
trầm tích dư thừa, bảo vệ cỏ biển và cải thiện phẩm chất nước. 

2. Cam kết Tận dụng các Nguồn lực và Mối quan hệ đối tác 

Hội đồng công nhận 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 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. Những mối quan hệ đối tác như vậy sẽ tăng thêm giá trị thông qua tích 
hợp các kỹ năng, kiến thức và chuyên môn của khu vực công và tư nhân. 

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 với các khoản đầu tư của các chương 
trình khác, bao gồm NRDA, NFWF và các chương trình khôi phục (bao gồm cơ sở hạ 
tầng tự nhiên), bảo tồn và khoa học khác tại vùng Vịnh. 

Thông qua quá trình hợp tác xây dựng Danh sách FPL 3 năm 2020-21, Hội đồng đã 
xác định một số cơ hội tận dụng các nguồn tài trợ khác, bao gồm mở rộng hoặc trực 
tiếp xây dựng dựa trên một số hoạt động được Hội đồng phê duyệt cấp kinh phí trong 
Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Ví dụ: 

● Dự án thực hiện Chuyển hướng Sông vào Đầm lầy Maurepas trong Danh sách FPL 
3a, do tiểu bang Louisiana tài trợ, sẽ khôi phục các quá trình có tác động tăng cường 
sức khỏe của hệ sinh thái đồng thời giảm hoặc giảm thiểu tình trạng mất đi khoảng 
45,000 mẫu rừng cây bách đầm lầy trong tương lai ở ven biển Louisiana thông qua việc 
chuyển hướng Sông Mississippi vào Đầm lầy Maurepas. Khoản đầu tư này sẽ được 
xây dựng dựa trên phần quy hoạch của dự án đã được cấp kinh phí trong Danh 
sách FPL Ban đầu năm 2015. Khoản đầu tư vào dự án khôi phục trên quy mô 
lớn này của Hội đồng sẽ không chỉ cải thiện môi trường sống có giá trị của rừng 
ven biển mà còn có thể đóng góp vào khả năng tồn tại lâu dài của cộng đồng 
trong khu vực. Gần đây, Quốc hội đã phê duyệt các khoản ngân sách khẩn cấp 
cho dự án đắp đê giảm thiểu rủi ro bão của Công binh Lục quân Hoa Kỳ tại vùng 
lân cận của dự án này. Một phần của dự án đắp đê chồng chéo lên một phần dự 
án Maurepas của Hội đồng. Do đó, khi đầu tư vào dự án Maurepas trong Danh 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/LA_FPL3a_RevisedProposal__20191115.pdf
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sách FPL 3a năm 2020, Hội đồng có cơ hội tiết kiệm chi phí bằng cách hợp nhất 
kỹ thuật, thiết kế và việc xây dựng các phần chồng chéo của hai dự án. 

● Chương trình Tăng cường các Vùng nước ở vùng Vịnh thông qua Khôi phục Rừng 
đầu nguồn trong Danh sách FPL 3b, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tài trợ, sẽ 
được thực hiện theo cách thu hút thêm đối tác và nhà đầu tư, bao gồm các tổ chức bảo 
tồn, trường đại học, chính quyền địa phương và các tổ chức khác. Phương án tiếp 
cận này có thể tạo ra các cơ hội tận dụng vượt xa mức được xác định hiện nay, 
tăng tiềm năng cho các giải pháp sáng tạo và gia tăng kết quả tích cực của công 
tác khôi phục rừng cho khu vực vùng Vịnh. 

● Chương trình Khôi phục Hệ sinh thái Đồng bằng cát Chenier, do tiểu bang Texas 
tài trợ, dự kiến khôi phục và bảo tồn các môi trường sống ven biển phẩm chất cao trong 
khu phức hợp Đồng bằng cát Chenier của Texas. Nỗ lực khôi phục Đồng bằng cát 
Chenier của Texas đã được tiến hành ít nhất từ năm 1990. Vào năm 2013, 
Nhóm công tác Salt Bayou Marsh (Nhóm công tác) đã công bố kế hoạch khôi 
phục mô tả tình trạng của Đồng bằng cát Chenier của Texas, đánh giá các dự án 
trước đây và đang thực hiện, cũng như trình bày các kiến nghị cho công việc 
trong tương lai. Thành viên Nhóm công tác bao gồm các cơ quan liên bang và 
tiểu bang, tổ chức phi chính phủ, chính quyền địa phương và khu vực. Chương 
trình trong Danh sách FPL 3b này sẽ tiếp tục tận dụng kinh nghiệm thu được 
trong nhiều thập kỷ và các kiến nghị chuyên môn của Nhóm công tác và các bên 
liên quan khác để thực hiện các hoạt động ưu tiên trong khu vực này. 

● Chương trình Cải thiện Phẩm chất nước ở Tiểu bang Florida, do tiểu bang Florida 
tài trợ, được thiết kế nhằm cải thiện phẩm chất và sản lượng nước bằng cách xây dựng 
dựa trên và thực hiện các kế hoạch và chiến lược khôi phục do tiểu bang Florida phát 
triển thông qua các nỗ lực trước đây. Florida đã thiết kế chương trình theo cách tận 
dụng các khoản kinh phí từ quỹ NRDA Deepwater Horizon, cũng như các quỹ 
liên bang và tiểu bang khác. Yếu tố để xem xét lựa chọn dự án theo chương 
trình trong Danh sách FPL 3b này là khả năng tận dụng các quỹ khác để mở 
rộng hiệu quả tài trợ của mỗi dự án. 

● Chương trình Khôi phục và Phát triển Môi trường sống Ven bờ ở Tiểu bang 
Mississippi, do tiểu bang Mississippi tài trợ, sẽ được xây dựng dựa trên hai nỗ lực quy 
hoạch được thực hiện thông qua Quỹ Phúc lợi Môi trường vùng Vịnh của NFWF 
(NFWF-GEBF) và dự án Nâng cao Cơ hội Sử dụng Có lợi các Trầm tích Nạo vét 
được cấp kinh phí trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Các nỗ lực quy hoạch 
này hiện đang cấp kinh phí cho công tác kỹ thuật, thiết kế và cấp phép cho các 
dự án cụ thể có khả năng được thực hiện thông qua chương trình trong Danh 
sách FPL 3b này. 

● Chương trình Lực lượng Bảo tồn Bờ biển Vịnh Mễ Tây Cơ (GulfCorps), do Bộ 

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/FPL3b_TX_CP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_FL_WQP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_MS_CRP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_MS_CRP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf#page=148
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_DOC_NOAA_CC_Activity_Description_FINAL.pdf
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Thương nghiệp Hoa Kỳ/Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) tài trợ, và Chương trình Khôi phục 
Ven biển của Thanh niên Bộ lạc, do Bộ Nội vụ Hoa Kỳ/Văn phòng Sự vụ Người Mỹ 
da đỏ (Bureau of Indian Affairs, BIA) tài trợ, sẽ tiếp tục công việc của chương trình Khôi 
phục Môi trường sống trên Vịnh Mễ Tây Cơ thông qua Hợp tác Lực lượng Bảo 
tồn được cấp kinh phí trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Hơn nữa, cả hai 
chương trình này đều đặt mục tiêu nâng cao sức sống môi trường của các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực đồng thời tạo lập lực lượng lao động 
cho công tác khôi phục bờ biển địa phương và cung cấp cho thanh niên những 
kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tìm việc làm trong lĩnh vực này. Các mối liên 
kết ban đầu cũng đã được tạo lập và có thể được củng cố giữa các tổ chức đối 
tác của GulfCorps và Lực lượng Bảo tồn Thanh niên Bộ lạc để thông báo cho 
những sinh viên đã và sẽ tốt nghiệp từ Lực lượng Bộ lạc của GulfCorps về cơ 
hội tuyển dụng khi các sinh viên bộ lạc thăng tiến phát triển sự nghiệp của họ. 
Sự phối hợp và nhận thức đó sẽ tiếp tục duy trì theo các chương trình trong 
Danh sách FPL 3b này nhằm mang lại lợi ích khôi phục trên toàn vùng Vịnh. 

● Trong Danh sách FPL 3a, Hội đồng đã phê duyệt khoản kinh phí quy hoạch và thực hiện 
cho dự án Cải thiện Môi trường sống và Bảo tồn Đất đai Sông Perdido ở tiểu bang 
Alabama. Trong Danh sách FPL 3b, Hội đồng đã phê duyệt khoản kinh phí quy hoạch 
cho tiểu bang Alabama để thực hiện Chương trình Đánh giá Khôi phục và Cải thiện 
Phẩm chất nước Lưu vực sông Perdido. Chương trình này sẽ điều phối vị trí và 
trình tự của các dự án khôi phục bổ sung nhằm cải thiện phẩm chất nước và môi 
trường sống và phát triển quy trình giám sát để đánh giá tác động chung tiềm ẩn 
của các dự án khôi phục trong lưu vực sông này. Chương trình Cải thiện Phẩm 
chất nước ở Tiểu bang Florida trong Danh sách FPL 3b có thể còn cung cấp cho tiểu 
bang Florida và tiểu bang Alabama các cơ hội hợp tác trong công tác bảo tồn lưu vực 
sông chung này. 

 
Nhiều hoạt động trong Danh sách FPL 3b năm 2021 cũng làm gia tăng các khoản đầu tư 
đang được thực hiện ở các Tiểu bang vùng Vịnh với các khoản kinh phí khác của Đạo 
luật RESTORE. Ví dụ: Chương trình Cải thiện Phẩm chất nước cho các Vùng nước Ven 
biển Mississippi, do tiểu bang Mississippi tài trợ, sẽ được phối hợp với các khoản đầu tư về 
phẩm chất nước mà Tiểu bang này đang thực hiện bằng kinh phí từ các Hợp phần Trực tiếp và 
Hợp phần Tác động Tràn dầu của Đạo luật RESTORE. Nói chung, các khoản kinh phí này, do 
tiểu bang Mississippi giám sát, sẽ cho phép thúc đẩy các dự án ưu tiên nhằm cải thiện 
điều kiện của lưu vực sông ở Eo biển Mississippi. 

Ngoài việc tận dụng các hoạt động khôi phục tại nơi thực hiện dự án, các hoạt động 
trong Danh sách FPL 3b năm 2021 tiếp tục được xây dựng dựa trên các công cụ hỗ trợ 
ra quyết định dựa trên cơ sở khoa học được Hội đồng cấp kinh phí trong Danh sách 
FPL Ban đầu năm 2015. Ví dụ: các cuộc thảo luận của Ban Đánh giá BAS Nội bộ về Danh 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_DOI_BIA_Description_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_DOI_BIA_Description_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf#page=254
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf#page=254
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf#page=254
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3a_AL_RevisedProposal_20200122_SubmittedtoPIPER.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_AL_PWP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_AL_PWP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_FL_WQP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_FL_WQP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_MS_WQP_Activity_Description_FINAL.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL3b_MS_WQP_Activity_Description_FINAL.pdf
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sách FPL 3b đã nhấn mạnh cách thức các chương trình khôi phục thủy văn, chẳng hạn như 
chương trình Tăng cường các Vùng nước ở vùng Vịnh Thông qua Khôi phục Rừng đầu 
nguồn, do USDA tài trợ, có thể sử dụng dữ liệu dòng chảy được mô hình hóa nhờ dự án Công 
cụ Trực tuyến, Phân tích Đo lường & Lưu lượng Cơ sở để Hỗ trợ công tác Khôi phục trong 
Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, để hiệu chỉnh công cụ đánh giá đất đai và nước. Tương 
tự, Ban Đánh giá BAS Nội bộ cũng đã thảo luận về các công cụ khoa học khác được 
Hội đồng tài trợ, chẳng hạn như Cổng thông tin Giám sát và Đánh giá vùng Vịnh của 
Hội đồng và các công cụ Đánh giá công tác Bảo tồn mang tính Chiến lược đối với các 
Cảnh quan vùng Vịnh. Các công cụ này có thể hỗ trợ các hoạt động thuộc Danh sách 
FPL 3b năm 2021 bằng cách xác định các hoạt động giám sát tham chiếu và cơ hội 
thâu đạt đất đai. Thông tin bổ sung về các công cụ này được cung cấp trên trang mạng 
của Hội đồng. 

Tìm hiểu các Cơ hội nhận Thêm Kinh phí dựa trên Vay nợ 

Giải quyết tất cả các mối đe dọa sinh thái ở vùng Vịnh là một thách thức phức tạp vượt 
xa kinh phí khôi phục hiện tại và dự kiến. Hội đồng cam kết tối đa hóa hiệu quả của các 
khoản kinh phí trong phạm vi hoạt động, đồng thời tiếp tục xác định và tận dụng các 
nguồn tài trợ mới để hỗ trợ công việc khôi phục hiện tại và tương lai. Ngoài các đối tác 
khôi phục hiện tại của Hội đồng đã được đề cập đến trong Bản Cập nhật Kế hoạch 
Toàn diện năm 2022 này, có những bên khác ngày càng quan tâm hơn đến việc tham 
gia khôi phục hệ sinh thái. Ví dụ: các đơn vị khu vực tư nhân và phi lợi nhuận đang 
khám phá những cách thức mới và sáng tạo để mang lại vốn cho các hoạt động khôi 
phục. 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 Hội đồng. Một 
ví dụ gần đây chính là việc ký dự luật cơ sở hạ tầng trị giá $1.2 ngàn tỷ đô la bao gồm 
các khoản kinh phí hỗ trợ giải quyết nhu cầu cơ sở hạ tầng ven biển vào năm 2021. Hội 
đồng cam kết đối thoại cởi mở và hợp tác trong tương lai với các đối tác như vậy trong 
lĩnh vực mới nổi lên này.   

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
http://www.restorethegulf.gov/council-monitoring-assessment-workgroup-cmawg
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3. Cam kết Duy trì và Tăng cường Sự tham gia của Công chúng, Sự hòa nhập và 
Tính minh bạch 

Thông qua việc tiếp tục xây dựng Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này và 
lựa chọn các hoạt động khôi phục hệ sinh thái, Hội đồng tái khẳng định cam kết tìm 
kiếm sự tham gia và đóng góp rộng rãi từ các bên liên quan sống, làm việc và vui chơi 
trong khu vực vùng Vịnh. Hội đồng sẽ tiếp tục tạo cơ hội để hình thành các mối quan hệ 
hợp tác chiến lược và cộng tác trong các dự án, chương trình và phương án tiếp cận 
khôi phục hệ sinh thái đổi mới. Hội đồng sẽ tiếp tục cung cấp cho công chúng các cơ 
hội tham gia vào quá trình này, góp phần phản ánh sự phong phú và đa dạng của các 
cộng đồng vùng Vịnh, để đảm bảo công chúng liên tục tham gia vào các nỗ lực khôi 
phục của Hội đồng. 

Hội đồng đánh giá cao tầm quan trọng của sự tham gia mạnh mẽ, hiệu quả và có thể 
dự đoán được của cộng đồng và tầm quan trọng của việc duy trì tính minh bạch trong 
tất cả các hoạt động và quy trình hình thành quyết định của Hội đồng. Hội đồng vẫn 
cam kết lập ra và duy trì tính minh bạch và sự tham gia của công chúng. Để đạt được 
điều đó, Hội đồng đã xây dựng và cải thiện các chính sách và chương trình đang diễn 
ra kể từ Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. Các hoạt động đang diễn ra bao 
gồm:  

● Giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng của vụ 
tràn dầu Deepwater Horizon 

● Cung cấp trực tiếp và theo yêu cầu bản dịch Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ của các cuộc 
họp công khai và hội thảo trực tuyến 

● Cấp kinh phí cho công tác đào tạo về việc làm trong lĩnh vực môi trường (bao 
gồm đào tạo cho thanh niên bộ lạc và thanh niên từ các cộng đồng khác chưa 
được phục vụ) 

● Mở rộng tính hội đủ điều kiện tài trợ cho các dự án mang lại lợi ích cho các Bộ 
lạc được Liên bang công nhận 

● Đầu tư vào các vùng gặp khó khăn về kinh tế (ví dụ: Lưu vực sông Apalachicola 
thuộc tiểu bang Florida) 

● Cung cấp khả năng tiếp cận cá nhân hóa cho các cộng đồng và khu vực chưa 
được phục vụ khi xác định nhu cầu 

Ý kiến đóng góp rộng rãi và bao trùm của công chúng hỗ trợ Hội đồng lựa chọn các 
chương trình và dự án khôi phục hệ sinh thái hiệu quả nhất. Hội đồng tìm cách tiến 
hành các hoạt động thu hút sự tham gia của công chúng, nhằm tiếp cận và phục vụ 
nhiều cộng đồng, bao gồm các bên liên quan và cộng đồng chưa được phục vụ trên 
toàn khu vực vùng Vịnh. Để đạt được điều này, Hội đồng sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc để 
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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 liên quan trong 
các cuộc họp công khai. Ví dụ: trong quá trình xây dựng Danh sách FPL 3b năm 2021, 
đại dịch COVID-19 đã khiến các thành viên Hội đồng phải chuyển đổi phương án tiếp 
cận từ gặp mặt trực tiếp sang tìm kiếm các cách hiệu quả để gặp gỡ trực tuyến với các 
thành viên Hội đồng khác và với các bên liên quan. Hội đồng mong muốn được quay lại 
với các cuộc họp trực tiếp cho phép thảo luận chính thức và phi chính thức cùng các 
bên liên quan. Tuy nhiên, Hội đồng dự kiến vẫn tiếp tục cung cấp các hội thảo trực 
tuyến đã được ghi lại như là một phương tiện bổ sung để thu hút các bên liên quan có 
thể không đến các cuộc họp trực tiếp. 

Để tiếp tục tăng cường các cam kết đối với sự tham gia của công chúng và tính minh 
bạch, Hội đồng cam kết mở rộng hoạt động thông qua các hành động sau: 

● Cung cấp bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho các tài liệu chính của Hội đồng bên 
cạnh các bản dịch tiếng Việt hiện có. Hội đồng cũng sẽ xem xét dịch các tài liệu 
chính khác sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và/hoặc các tiếng khác theo yêu 
cầu.  

● Cung cấp quyền truy cập nâng cao theo yêu cầu cho các hội thảo trực tuyến 
công khai đã được ghi lại trên trang mạng của Hội đồng, www.restorethegulf.gov. 
Để tạo điều kiện tiếp cận cho các cộng đồng nói tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha, 
Hội đồng sẽ cung cấp phụ đề tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha cho các cuộc họp 
và hội thảo trực tuyến đã được ghi lại.  

● Xây dựng và cập nhật danh sách các ấn phẩm và nội dung đa phương tiện để 
phục vụ hoặc tiếp cận các cộng đồng chưa được phục vụ. Ví dụ có thể sử dụng 
danh sách này để thông báo cho các cộng đồng đó về cơ hội lấy ý kiến góp ý từ 
công chúng do Hội đồng và các thành viên của Hội đồng cung cấp.  

Hội đồng vẫn hoan nghênh ý kiến góp ý để xem xét các cách tăng cường sự tham gia 
với các bên liên quan chưa được phục vụ. 

4. Cam kết Tuân thủ Môi trường Hiệu quả và Minh bạch  

Như với tất cả các cơ quan liên bang, Hội đồng phải tuân thủ luật pháp, quy định và 
Sắc lệnh về môi trường liên bang hiện hành. Việc tuân thủ các yêu cầu này là điều vô 
cùng quan trọng để tránh các tác động bất lợi ngoài ý muốn, cung cấp thông tin hỗ trợ 
các quyết định tài trợ và cung cấp các cơ hội quan trọng để công chúng cùng tham gia.  

Hội đồng cam kết duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tuân thủ môi trường hiệu quả và minh 
bạch. Để đạt được điều đó, Hội đồng cần phải liên tục tìm cách cải thiện hiệu quả và 
tính kịp thời của quy trình cấp phép và đánh giá theo quy định, nhưng cũng phải đáp 

http://www.restorethegulf.gov/
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ứng các yêu cầu theo luật định và có phân tích hợp lý về các dự án khôi phục vùng 
Vịnh. Sự phối hợp và giao tiếp liên ngành giữa các thành viên Hội đồng giúp giải quyết 
mục đích đó. Kể từ năm 2015, khi xét thấy phù hợp, Hội đồng đã thông qua các tài liệu 
hiện tại của Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) của các thành viên Hội 
đồng để giải quyết các trách nhiệm liên quan đến việc tuân thủ môi trường. Ví dụ: Hội 
đồng đã bắt đầu sử dụng các Loại trừ theo Danh mục NEPA (CE) của các thành viên 
liên bang để xúc tiến quá trình phê duyệt các dự án và chương trình khôi phục quan 
trọng. Hội đồng đã sử dụng phương án tiếp cận này để: 

● Thâu đạt và bảo tồn môi trường sống ven biển có giá trị ở các tiểu bang Texas, 
Florida và Alabama  

● Bít các giếng dầu khí vô chủ ở tiểu bang Texas 

● Áp dụng các Phương pháp Quản lý Tốt nhất về nông nghiệp để cải thiện môi 
trường sống và phẩm chất nước trên toàn khu vực vùng Vịnh 

● Thực hiện dự án thoát nước mưa và nước thải tự hoại để cải thiện phẩm chất 
nước vùng ven biển Florida 

Phương án tiếp cận sáng tạo về tuân thủ môi trường này đã cho phép Hội đồng vừa 
xúc tiến các dự án vừa giảm chi phí quy hoạch, dành được nhiều kinh phí hơn cho quá 
trình thực hiện dự án.  

Ngoài ra, Hội đồng còn định hướng Nhóm Công tác Khôi phục Môi trường Liên ngành 
vùng Vịnh (Gulf Coast Interagency Environmental Restoration Working Group, 
GCIERWG) tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp liên ngành trong giai đoạn đầu, 
nhất quán và hiệu quả. Bao gồm đánh giá tuân thủ môi trường đồng thời của các dự án 
khôi phục đề xuất, chia sẻ thông tin quan trọng để đánh giá và cấp phép dự án, và phát 
triển các công cụ và quy trình hiệu quả cho công tác tuân thủ môi trường. GCIERWG 
thu hút các chuyên gia trong Hội đồng chú ý đến việc tuân thủ và chính sách về môi 
trường để có quy trình cấp giấy phép và ủy quyền thực hiện dự án hiệu quả, minh bạch 
và kịp thời hơn thông qua quy trình đánh giá liên ngành các hành động khôi phục ưu 
tiên. GCIERWG bắt đầu với tư cách đối tác của các cơ quan liên bang của Hội đồng và 
đã mở rộng bao gồm các thành viên tiểu bang nhằm ghi nhận vai trò quan trọng của 
các chuyên gia tiểu bang trong việc tài trợ và tuân thủ dự án.  

GCIERWG hỗ trợ thành viên chia sẻ tài liệu NEPA, chẳng hạn như sử dụng các CE của 
thành viên được đề cập ở trên. GCIERWG cũng đã tham gia vào các nỗ lực thí điểm 
nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác tuân thủ môi trường thông qua hoạt động tham 
vấn trước khi đăng ký và phối hợp liên ngành tập trung của hai dự án trong Danh sách 
FPL Ban đầu năm 2015. Khi quy hoạch và thực hiện các hoạt động khôi phục trong 
Danh sách FPL 3b năm 2021, Hội đồng sẽ xây dựng dựa trên những thành công ban 
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đầu này, sử dụng quy trình đánh giá tuân thủ môi trường hợp tác liên ngành để cải 
thiện tính minh bạch cho công chúng và tăng tốc độ khôi phục khu vực vùng Vịnh. 

5. Cam kết Hình thành Quyết định dựa trên Cơ sở Khoa học 

Theo Đạo luật RESTORE, Hội đồng phải “sử dụng cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất 
hiện có [BAS] khi thực hiện các dự án và chương trình khôi phục và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên, hệ sinh thái, ngư trường, môi trường sống hoang dã và trên biển, bãi biển, 
vùng đất ngập nước ven biển và nền kinh tế của vùng Vịnh”. Hội đồng vẫn cam kết liên 
tục đánh giá và sửa đổi hoạt động để phù hợp với các điều kiện thay đổi, đồng thời 
dung hợp các thông tin và tiến bộ khoa học mới.  

Một cơ chế mà Hội đồng sử dụng để đạt được cam kết này là tiến hành đánh giá BAS 
tất cả các đề xuất dự án và chương trình được đệ trình xin cấp kinh phí trong cả Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng và Hợp phần Tác động Tràn dầu. Trong 
Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016, Hội đồng đã nêu rõ ý định tìm hiểu các 
phương án tiếp cận khác nhau để cải thiện quy trình đánh giá khoa học của Hội đồng 
cho các dự án và chương trình trong Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng. 
Nhân viên Hội đồng đã xây dựng Quy trình Đánh giá BAS cập nhật cho Danh sách FPL 3 
năm 2020-2021 dung hợp cả các đánh giá của Ban Đánh giá Đề xuất BAS nội bộ lẫn các đánh 
giá bên ngoài. Quá trình đánh giá của ban đánh giá khoa học nội bộ theo cách hợp tác 
đối với tất cả các đề xuất đã tăng thêm các cơ hội để xác định sự tương tác, khả năng 
đồng vận và rủi ro của dự án. Quy trình đánh giá cập nhật này đã hỗ trợ Hội đồng trong 
việc lựa chọn các dự án sẽ tối đa hóa lợi ích và hỗ trợ cho một phương án tiếp cận toàn 
diện trong công tác khôi phục vùng Vịnh.  

Hội đồng cũng đã tăng cường cam kết hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học 
thông qua sự phối hợp liên tục về khoa học giữa các cơ quan thành viên và cộng đồng 
khoa học vùng Vịnh. Hội đồng đã cấp kinh phí cho Nhóm Công tác Giám sát và Đánh giá 
của Hội đồng (CMAWG) như là một phần của chương trình Xây dựng Chương trình Giám 
sát và Đánh giá của Hội đồng (CMAP) trong Danh sách FPL Ban đầunăm 2015. Nhóm công 
tác này, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật từ mỗi cơ quan thành viên, hỗ trợ Hội đồng 
trong việc đạt các cam kết giám sát và quản lý thích ứng và sử dụng BAS. Sự phối hợp 
liên tục về khoa học và trong việc giám sát đã thu được những lợi ích cụ thể như sự 
liên kết của các nhiệm vụ chồng chéo giữa các đơn vị, các sản phẩm công việc chung 
và kế hoạch tận dụng các nguồn lực chung trong tương lai. Vì những lợi ích này, Hội đồng 
đã quyết định tiếp tục cấp kinh phí cho CMAWG sau thời hạn của CMAP, chính thức hóa công 
việc của nhóm công tác này thông qua việc phê duyệt Hướng dẫn Giám sát và Quản lý 
Thích ứng của Hội đồng vào năm 2020. Hướng dẫn này mô tả khái quát về các vai trò, 
trách nhiệm, lộ trình giao tiếp và ủy quyền, cũng như các hoạt động chung có thể cần 
thiết để Hội đồng thực hiện các trách nhiệm giám sát và quản lý thích ứng.  

https://www.restorethegulf.gov/files/best-available-science-fact-sheet508pdf
https://www.restorethegulf.gov/council-monitoring-assessment-workgroup-cmawg
https://www.restorethegulf.gov/council-monitoring-assessment-workgroup-cmawg
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_FS_K1_GW%20Monitoring%20and%20Assessment%20v11.15.15.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_FS_K1_GW%20Monitoring%20and%20Assessment%20v11.15.15.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_Council_MAM%20Guidelines_20191211_508.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_Council_MAM%20Guidelines_20191211_508.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_Council_MAM%20Guidelines_20191211_508.pdf
https://restorethegulf.gov/sites/default/files/Final_Council_MAM%20Guidelines_20191211_508.pdf
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Ngoài công tác phối hợp khoa học nội bộ thông qua CMAWG, Hội đồng cũng tham gia 
vào công tác phối hợp khoa học bên ngoài vùng Vịnh. Ví dụ: Hội đồng tham gia Diễn 
đàn Phối hợp Tùy biến của các Chương trình Khoa học về Khôi phục vùng Vịnh. Diễn 
đàn này, do Chương trình Khoa học NOAA RESTORE tổ chức, cung cấp địa điểm trình 
bày tất cả các chương trình khoa học và khôi phục của vùng Vịnh nhằm hướng tới sự 
nhất quán trong vấn đề quản lý số liệu và dữ liệu, chia sẻ cơ hội tài trợ và tìm kiếm khả 
năng đồng vận giữa các cộng đồng học thuật và khôi phục trong vùng Vịnh.  

6. Cam kết Mang lại các Thành quả và Đo lường các Tác động 

Trong suốt thời gian tồn tại, Hội đồng sẽ đầu tư hơn $3 tỷ đô la vào các hoạt động khôi 
phục kinh tế và hệ sinh thái vùng Vịnh. Những khoản đầu tư này sẽ không chỉ nâng cao 
tầm nhìn của Hội đồng về một hệ sinh thái vùng Vịnh lành mạnh và phong phú mà còn 
mang lại dữ liệu kinh tế và khoa học đa dạng có thể quan sát, sẽ được sử dụng để 
chứng minh các lợi ích thu được từ các khoản đầu tư của Hội đồng. Hội đồng công 
nhận tầm quan trọng của việc 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. 

Đo lường và Đảm bảo Thành quả 

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. Như được 
trình bày trong Kế hoạch hoạt động Hàng năm của CMAWG, Hội đồng sử dụng CMAWG 
làm diễn đàn để giải quyết chung các chủ đề về giám sát và quản lý thích ứng liên quan đến 
nhiều cơ quan thành viên của Hội đồng, bao gồm khuyến khích tính nhất quán trong các quy 
trình giám sát và quản lý dữ liệu được tất cả các thành viên sử dụng.  

Để giúp công tác đánh giá mức độ thành công của các hoạt động do Hội đồng tài trợ 
trở nên dễ dàng hơn, mỗi dự án hoặc chương trình đều phải bao gồm Kế hoạch Dữ liệu 
Quan trắc (ODP) chứa thông tin về cách thu thập, quản lý và công khai dữ liệu giám 
sát. Vào năm 2021, với sự hỗ trợ của CMAWG, Hội đồng đã cập nhật Hướng dẫn ODP của 
Hội đồng nhằm xác định nhất quán các chỉ số và thông số về thành công, các quy trình giám 
sát phù hợp và xác định rõ hơn các tiêu chuẩn chung cho công tác thu thập và quản lý dữ liệu 
của Hội đồng. Đối với từng loại hoạt động mà Hội đồng có thể cấp kinh phí, Hướng dẫn 
ODP cập nhật cung cấp các khuyến nghị liên quan đến các chỉ số và thông số thích 
hợp để theo dõi thành công. Các khuyến nghị được nhóm lại theo từng mục tiêu trong 
Kế hoạch Toàn diện của Hội đồng, cho biết mục tiêu mà mỗi thông số có thể theo dõi. 
Thông qua các khuyến nghị này, có thể sử dụng các chỉ số và thông số đã chọn để 

https://www.restorethegulf.gov/council-monitoring-assessment-workgroup-cmawg
https://www.restorethegulf.gov/files/odp-guidelines-fact-sheet
https://www.restorethegulf.gov/files/odp-guidelines-fact-sheet
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đánh giá mức độ đáp ứng các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện của các 
hoạt động được cấp kinh phí và để theo dõi hiệu suất hàng năm.  

Tận dụng các cơ hội để xây dựng tính hiệu quả theo chương trình và cơ sở khoa học, 
bản cập nhật Hướng dẫn ODP đã được hợp tác xây dựng để thúc đẩy tính nhất quán 
trong công tác thu thập và quản lý dữ liệu đối với các nỗ lực giám sát trên toàn vùng 
Vịnh. Các khuyến nghị được phát triển với sự tham gia phối hợp của các đối tác tài trợ 
khôi phục vùng Vịnh, bao gồm các ủy ban Quy trình Đánh giá Tài nguyên Thiên nhiên 
và Thiệt hại (NRDA) và Tổ chức Quốc gia về Cá và Động vật hoang dã (NFWF), và dựa 
trên các phân tích của CMAP được cấp kinh phí trong Danh sách FPL Ban đầu năm 
2015. Bằng cách tăng cường khả năng so sánh và tính nhất quán giữa các bộ dữ liệu 
chưa xử lý, công việc này cho phép Hội đồng đánh giá kết quả với phạm vi lớn hơn, hỗ 
trợ cải thiện các mô hình hệ sinh thái và giúp giải quyết những bất ổn liên quan đến 
công tác khôi phục, từ đó sẽ cung cấp thông tin cho quy trình quản lý thích ứng và hình 
thành quyết định của Hội đồng liên quan đến các khoản đầu tư.  

Như thể hiện trong Hình 5, Hướng dẫn ODP sử dụng các kỹ thuật và phương án tiếp 
cận ưu tiên của Khung Quy hoạch năm 2019 để sắp xếp các khuyến nghị liên quan đến 
các chỉ số và thông số, đồng thời để chứng minh cách sử dụng các yếu tố này để hỗ 
trợ các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện của một hoạt động được cấp 
kinh phí. Bằng cách sử dụng cấu trúc này, Hội đồng dự đoán theo thời gian sẽ có thể 
báo cáo lợi ích thu được từ các khoản đầu tư, không chỉ theo quy mô của các hoạt 
động riêng lẻ mà còn theo các phương án tiếp cận, kỹ thuật và lưu vực cụ thể. 
 

 
Hình 5. Lấy một dự án làm ví dụ, hình này minh họa cách công tác thu thập dữ liệu quan sát phù 
hợp sẽ hỗ trợ các mục tiêu đã chọn. Trong hình, các phương án tiếp cận và kỹ thuật khôi phục 
được xếp cùng hàng với các mục tiêu sẽ được hỗ trợ, và với các chỉ số theo dõi lợi ích dành cho 
các mục tiêu đó. Mỗi hàng chỉ số có một hoặc nhiều thông số mà dữ liệu sẽ thu thập để thực hiện 
đánh giá và báo cáo.  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf#page=15
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Khả năng thích ứng của Chương trình 

Một yếu tố khác trong cam kết đo lường và đảm bảo thành quả của Hội đồng là việc áp 
dụng các chiến lược quản lý thích ứng (Hình 6). Yếu tố này nhằm hỗ trợ việc đáp ứng 
các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện, cho cả các hoạt động riêng lẻ 
cũng như theo chương trình trên toàn lưu vực sông hoặc các khu vực khác được xác 
định theo yếu tố địa lý. Bằng cách xem xét thông tin mới thu được từ hoạt động giám 
sát và những tiến bộ khoa học trong quy trình hình thành quyết định, Hội đồng dự kiến 
thực hiện cam kết sử dụng các quy trình quản lý thích ứng để tăng lợi ích của công 
việc. 
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Hình 6. Mô hình quản lý thích ứng được tổng quát hóa. Quản lý thích ứng bắt đầu từ việc hình 
thành nhận thức về vấn đề, sau đó đưa ra các phương án giải quyết vấn đề. Bước quy hoạch 
được tiến hành để xác định hành động tối ưu. Từ đó thực hiện và giám sát hành động để xác 
định cách hệ sinh thái phản ứng với hành động đó. Lặp lại chu kỳ, kết hợp thông tin đã tìm hiểu 
được vào nhận thức để hình thành quyết định trong tương lai.  

 
Ở cấp độ của các hoạt động riêng lẻ (cả dự án và chương trình), các thành viên Hội 
đồng đặt ra các chỉ tiêu định lượng cho từng mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện và 
trình bày bất kỳ chiến lược quản lý thích ứng nào được dự định thực hiện để đảm bảo 
đạt được các mục tiêu. Như đã nêu trong ODP của hoạt động, dữ liệu giám sát được 
thu thập và sử dụng để xác định xem các dự án có đạt hoặc dự kiến sẽ đạt được các 
mục tiêu đã nhắm đến hay không. Dữ liệu giám sát cũng có thể được sử dụng để cho 
biết cần thực hiện hành động khắc phục để nâng cao hiệu suất, khi xét thấy khả thi. 
Người nhận tài trợ cũng báo cáo về cách kết quả của công tác thu thập dữ liệu có thể 
giúp giải quyết các yếu tố không chắc chắn đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến các 
quyết định khôi phục và quản lý, thông báo và cải thiện thành quả của các nỗ lực ngoài 
phạm vi hoạt động.  

Ở quy mô chương trình, cấu trúc và quy trình theo chu kỳ được thiết kế để xây dựng và 
phê duyệt các Danh sách FPL của Hội đồng cho phép Hội đồng tiếp cận theo cách 
thích ứng với các quyết định tài trợ theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng. Đối với các lưu vực sông hoặc các khu vực khác được xác định theo yếu tố địa 
lý, Hội đồng sử dụng các tài liệu và quy trình theo chương trình để tuân theo quy trình 
thích ứng cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho việc hiện thực hóa tầm nhìn của Hội đồng đối 
với khu vực vùng Vịnh (Hình 7).   
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Hình 7. Cách Hội đồng sử dụng các tài liệu và quy trình theo chương trình cũng như các quy 
trình theo chu kỳ để xây dựng và phê duyệt các Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí cho phép học 
tập thích ứng. Trong Kế hoạch Toàn diện, các thành viên hình thành và hoàn thiện nhận thức về 
các vấn đề. Sau đó, thông qua hợp tác, các thành viên đưa ra các phương án giải quyết vấn đề. 
Bước quy hoạch được tiến hành để xác định các hành động ưu tiên sẽ được cấp kinh phí. Từ 
đó, thực hiện và giám sát các hành động để xác định cách hệ sinh thái phản ứng. Lặp lại chu kỳ, 
kết hợp thông tin đã tìm hiểu được vào nhận thức để hình thành quyết định trong tương lai.  

 
Để hỗ trợ các cải tiến thích ứng thông qua quy trình này, Hội đồng cũng đã xúc tiến 
cam kết liên quan được đưa ra trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016: tiếp 
tục hướng tới việc sử dụng các chỉ tiêu khôi phục hệ sinh thái vùng Vịnh dựa trên cơ sở 
khoa học. Các mục tiêu định lượng được đặt ra cho các hoạt động cá nhân. Ở quy mô 
địa lý lớn hơn, Hội đồng đã xác định một cách rộng rãi các mục đích và mục tiêu có thể 
được nâng cao cho các lưu vực sông và khu vực địa lý khác nhau, dựa trên các yếu tố 
gây căng thẳng cho môi trường chính được mô tả cho từng khu vực và các kỹ thuật 
khôi phục ưu tiên hỗ trợ tốt nhất cho sự thành công. Điều này lần đầu tiên được đưa ra 
trong Khung Quy hoạch năm 2019, hỗ trợ công tác quy hoạch và hợp tác được thực 
hiện để xây dựng Danh sách FPL 3 năm 2020-21.  

Khi thực hiện và giám sát các hoạt động được cấp kinh phí theo Danh sách FPL, các 
bản cập nhật định kỳ của Kế hoạch Toàn diện tạo cơ hội nâng cao nhận thức về các 
bài học kinh nghiệm từ các hoạt động đó khi Hội đồng chuẩn bị cho chu kỳ tài trợ tiếp 
theo. Các bản cập nhật Kế hoạch Toàn diện cho phép Hội đồng đánh giá và phản hồi 
các phát hiện trong công việc và cơ sở khoa học mới nổi lên khác, cũng như thông tin 
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về các tiến bộ công nghệ và các điều kiện kinh tế xã hội hoặc môi trường đã thay đổi (ví 
dụ: tác động từ bão, đại dịch COVID-19, v.v.). Ví dụ: Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện 
năm 2016 đã dung hợp những thông tin mới này để hoàn thiện và cập nhật các chiến 
lược và cam kết của Hội đồng về cách Hội đồng hình thành quyết định và thực hiện các 
hoạt động khôi phục. Các cam kết được trình bày trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn 
diện năm 2016 đã hướng dẫn Hội đồng xây dựng và cấp kinh phí cho Danh sách FPL 
CPS năm 2017 để đáp ứng các cam kết đó, đặc biệt là khi liên quan đến quy trình hình 
thành quyết định dựa trên cơ sở hợp tác.  

Quan trọng là các cuộc thảo luận hợp tác giữa các thành viên — với các đối tác tài trợ tiềm 
năng và với các bên liên quan — về các phương án tiếp cận tốt nhất cần thực hiện để giải 
quyết nhu cầu khôi phục vùng Vịnh đã dẫn đến việc xây dựng Khung Quy hoạch năm 2019. Sự 
hợp tác tăng cường này, đã tận dụng kiếnthức và bộc lộ ra các hoạt động bổ sung tiềm 
năng, là một phần thiết yếu trong quy trình lựa chọn các hoạt động ưu tiên để được 
đưa vào Danh sách FPL 3 năm 2020-21 của Hội đồng. Khi các hoạt động này được 
thực hiện trong những năm tới, các hoạt động này sẽ được theo dõi nhằm cung cấp 
thông tin cho các nỗ lực khôi phục trong tương lai. 

Những hoạt động này và các hành động khác sẽ tiếp tục cho phép Hội đồng cải thiện 
kết quả khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái cũng như đo lường và báo cáo tác động, đồng 
thời hỗ trợ phát triển các mô hình hệ sinh thái địa phương và khu vực. Công việc này 
cũng sẽ giúp Hội đồng áp dụng các bài học kinh nghiệm để xác định và hoàn thiện các 
nhu cầu khôi phục ưu tiên và các yếu tố không chắc chắn đóng vai trò quan trọng liên 
quan đến công tác khôi phục vùng Vịnh và cung cấp thông tin cho các quy trình hình 
thành quyết định dựa trên cơ sở thích ứng của Hội đồng đối với các khoản đầu tư này 
theo thời gian. 

  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
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Các Khoản đầu tư của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng tính đến Hiện tại 

Hội đồng công nhận cơ hội chưa từng có để khôi phục tình trạng và chức năng của hệ 
sinh thái vùng Vịnh với khoản kinh phí này, vì nó đại diện cho một số khoản đầu tư lớn 
nhất dành cho công tác khôi phục cảnh quan trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy vậy, các khoản 
kinh phí vẫn không đủ để giải quyết hết mọi nhu cầu của vùng Vịnh do khu vực này 
đang chịu ảnh hưởng của nhiều thách thức về mặt môi trường. Khung Quy hoạch năm 
2019 được thiết kế để trình bày các mục ưu tiên kết nối các quyết định tài trợ cho công 
tác khôi phục trong quá khứ và tương lai theo cách có chiến lược, đồng thời đặt các 
mục ưu tiên này vào bối cảnh của các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện. 
Với mỗi Danh sách FPL, Hội đồng xem xét cách xây dựng dựa trên các khoản đầu tư 
trước đó trong khi mở rộng cơ hội để đáp ứng tất cả các mục đích và mục tiêu trong Kế 
hoạch Toàn diện,chiểu theo các Tiêu chí Ưu tiên trong Đạo luật RESTORE.  

Hội đồng trao kinh phí cho Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng theo một 
quy trình gồm nhiều bước (Hình 8). Quy trình này nhằm đảm bảo sự tuân thủ của tất cả 
các luật hiện hành (ví dụ: Đạo luật RESTORE, luật quản lý các khoản tài trợ liên bang 
và môi trường, v.v.) cũng như các chính sách và quy trình của Hội đồng.  

Trước hết, Hội đồng bao gồm các hoạt động (dự án và chương trình) trong Danh sách 
FPL, phân từng hoạt động vào một trong hai hạng mục: 

● Được phê duyệt - Các hoạt động tuân thủ tất cả các luật hiện hành về môi 
trường và đã được Hội đồng chính thức phê duyệt cấp kinh phí thông qua một 
cuộc bỏ phiếu. 

● Được lập dự toán - Các hoạt động mà Hội đồng cho là xứng đáng nhận khả 
năng tài trợ trong tương lai. Hội đồng lập dự toán cho các hoạt động nhất định, 
đang chờ đánh giá và phê duyệt trong tương lai thông qua cuộc bỏ phiếu từ Hội 
đồng. Trước khi được phê duyệt, các hoạt động trong danh mục này phải tuân 
thủ tất cả các luật hiện hành về môi trường.  

Nói chung, khi các hoạt động được lập dự toán, 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 hoạt động. Hội đồng chuyển một hoạt động từ danh 
mục được lập dự toán sang được phê duyệt thông qua cuộc bỏ phiếu từ Hội đồng 
nhằm tu chính Danh sách FPL sau Hội đồng nhận được giấy tờ cần thiết, công chúng 
đã đựa ý kiến góp ý về hành động đề xuất và Hội đồng đã tuân thủ tất cả các luật hiện 
hành về môi trường. Bản thân một hoạt động được lập dự toán không cấu thành cam 
kết chính thức của Hội đồng.  
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Sau khi hoạt động được chính thức phê duyệt trong Danh sách FPL, thành viên tài trợ 
sẽ nộp đơn cho liên bang để đăng ký nhận khoản kinh phí đã phê duyệt cần thiết để 
hoàn thành hoạt động. 

 
 
 

Hình 8. Sự khác biệt trong quy trình cấp kinh phí cho các hoạt động được phê duyệt so với các 
hoạt động được lập dự toán trong Danh sách FPL. Các bước bổ sung cho các hoạt động được 
lập dự toán bao gồm việc Hội đồng đánh giá và phê duyệt các tài liệu cần thiết để tu chính Danh 
sách FPL nhằm thay đổi trạng thái của một hoạt động từ được lập dự toán thành được phê 
duyệt. Các tài liệu này bao gồm tất cả các giấy tờ cần thiết để tuân thủ tất cả các luật hiện hành 
về môi trường. Trong một số trường hợp, Hội đồng cũng yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung liên 
quan đến dự án (ví dụ: thông tin vị trí cụ thể, phạm vi công việc, kế hoạch thiết kế và kỹ thuật 
cuối cùng). Là một phần trong quá trình phê duyệt bản tu chính của Danh sách FPL, Hội đồng 
tạo cơ hội cho phép công chúng đưa ra ý kiến đánh giá và góp ý về hành động đề xuất. 

 
Tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, Hội đồng đã phê duyệt cấp gần $365 triệu 
đô la kinh phí cho các hoạt động trong Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng thông qua việc phê duyệt hoặc tu chính các Danh sách FPL.  
Khoảng $302 triệu đô la vẫn nằm trong danh mục được lập dự toán cho các hoạt động 
ưu tiên có khả năng tài trợ trong tương lai. Trong khoản kinh phí được phê duyệt, hơn 
$213 triệu đô la đã được trao cho các thành viên tài trợ. Bảng 2 cho biết chi tiết phân 
tách của các khoản tài trợ này đối với từng Danh sách FPL đã phê duyệt.  
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Danh sách 
FPL 

Được phê duyệt 
(khoảng) 

Được lập dự 
toán (khoảng) 

Được trao 
(khoảng) 

Danh sách 
FPL Ban đầu 
năm 2015 

$176 triệu đô la $9 triệu đô la $170 triệu đô la 

Danh sách 
FPL CPS 
năm 2017 

$21.1 triệu đô la Không xác định $20.8 triệu đô la 

Danh sách 
FPL 3 năm 
2020-21 

$167 triệu đô la $293 triệu đô la $22 triệu đô la 

Bảng 2. Các khoản kinh phí được phê duyệt, lập dự toán và cấp theo Danh sách FPL tính đến 
hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021.  
Lưu ý: Các khoản kinh phí được phê duyệt và được lập dự toán là các danh mục riêng biệt (xem 
ở trên). Tổng hai danh mục này phản ánh số tiền có trong mỗi Danh sách FPL. 

 
Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí Ban đầu năm 2015 

Danh sách FPL Ban đầu năm 2015 được tổ chức xung quanh mười lưu vực sông/cửa 
sông trên toàn khu vực vùng Vịnh để tập trung và tận dụng nguồn kinh phí có sẵn để 
giải quyết những nhu cầu quan trọng của hệ sinh thái ở các địa điểm ưu tiên cao. Các 
quyết định của Hội đồng được hình thành dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên 
quan và cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có kết hợp với nhiều yếu tố, bao gồm 
các yếu tố gây căng thẳng cho môi trường được công nhận rộng rãi, các khoản đầu tư 
cơ bản cần thiết để ứng phó với các yếu tố gây căng thẳng đó, xây dựng dựa trên các 
hành động bảo tồn được cấp kinh phí khác cũng như các cân nhắc về kinh tế xã hội và 
văn hóa. Các hoạt động được lựa chọn để mang lại kết quả sinh thái ngắn hạn đồng 
thời hoàn thiện quá trình quy hoạch và các công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên cơ sở 
khoa học có thể hỗ trợ cho sự thành công trong tương lai. 

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch năm 2017 

Hội đồng đã xây dựng và phê duyệt Danh sách FPL Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch năm 
2017 (Danh sách FPL CPS năm 2017) để hỗ trợ Hội đồng đạt các cam kết trong Bản 
Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2016. Các thành viên Hội đồng đã đăng ký và nhận 
được khoản kinh phí có hạn thông qua các lần trao kinh phí mỗi năm năm, sẽ kết thúc 
vào giữa năm 2023. 

Mục đích của Danh sách FPL CPS năm 2017 là thúc đẩy sự phối hợp và cộng tác giữa 
các thành viên Hội đồng, các đối tác tài trợ tiềm năng và các bên liên quan. Các thành 
viên Hội đồng sử dụng các khoản kinh phí này để khởi xướng và tăng cường sự hợp 
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tác, đồng thời phát triển các công cụ trao đổi ý tưởng khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái 
để xem xét xin cấp kinh phí trong Danh sách FPL tiếp theo. Các thành viên Hội đồng đã 
tổ chức các cuộc họp trên khắp vùng Vịnh để thảo luận về những ý tưởng và các kỹ 
thuật có khả năng áp dụng để giải quyết các thách thức và yếu tố gây căng thẳng cho 
môi trường. Cho đến nay, công việc này đã xây dựng được Khung Quy hoạch năm 2019, 
Danh sách FPL 3a năm 2020 và Danh sách FPL 3b năm 2021. Các thành viên tiếp tục 
sử dụng các khoản kinh phí này để cộng tác với nhau, với các đối tác tài trợ khác và 
các bên liên quan khi tiếp tục thực hiện công việc cần thiết để hoàn thiện các quyết định 
cấp kinh phí theo các Danh sách FPL này và trong trường hợp các chương trình đã phê 
duyệt vẫn chưa xác định được các dự án cụ thể thì các thành viên sẽ thu hút các bên 
liên quan tham gia vào quá trình trưng cầu ý tưởng cho dự án. Tìm thêm thông tin chi 
tiết về mục đích, cách sử dụng được phép và thành quả ban đầu của khoản kinh phí 
trong phần Đánh giá CPS của tài liệu này. 

Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3 năm 2020-21 

Được phê duyệt cách nhau khoảng hơn một năm, Danh sách FPL 3a năm 2020 và 
Danh sách FPL 3b năm 2021 cung cấp nguồn kinh phí cho các hoạt động khôi phục hệ 
sinh thái ưu tiên trên khắp Vịnh Mễ Tây Cơ. Các hoạt động trong các Danh sách FPL 
3a và 3b năm 2020-21 được xây dựng dựa trên các khoản đầu tư được đưa ra trong 
Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Với Danh sách FPL 3 theo giai đoạn này, Hội đồng 
tiếp tục đầu tư vào các mục đích Khôi phục và Bảo tồn Môi trường sống và Khôi phục 
Phẩm chất và Sản lượng nước được ưu tiên trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, 
cũng như mục đích Nâng cao Khả năng tồn tại lâu dài của Cộng đồng. Các mục đích 
này được coi là các mục đích “chính” và các hoạt động đã phê duyệt được thiết kế để 
đạt được các mục đích đó theo cách trực tiếp. Mục đích thứ tư của Hợp phần Khôi 
phục theo Lựa chọn của Hội đồng, Bổ sung và Bảo vệ các Nguồn tài nguyên Biển và 
Sự sống ven biển, là mục đích “phụ” của nhiều hoạt động đã phê duyệt. Ví dụ: bằng 
cách khôi phục và bảo tồn môi trường sống, cá và động vật hoang dã kiếm thức ăn và 
tìm nơi trú ẩn trong môi trường sống đó cũng sẽ được hưởng lợi. 

Danh sách FPL 3a năm 2020 bao gồm hai dự án khôi phục hệ sinh thái quy mô lớn: 
một ở tiểu bang Alabama và một ở tiểu bang Louisiana. Danh sách FPL 3b năm 2021 
bao gồm 20 hoạt động bổ sung để giải quyết các nhu cầu bổ sung về hệ sinh thái trên 
toàn khu vực vùng Vịnh. Hội đồng đã áp dụng Khung Quy hoạch năm 2019, ý kiến góp 
ý từ công chúng, các xác định dựa trên cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có và 
các thủ tục hành chính nội bộ để hỗ trợ các quyết định tài trợ. 

Đặc biệt lưu ý, Danh sách FPL 3b năm 2021 có nhiều chương trình được thiết kế nhằm 
giải quyết các vấn đề hệ sinh thái trên quy mô lớn mà dẫn đến suy giảm phẩm chất 
nước, tổn thất và suy thoái môi trường sống ven biển cũng như các thách thức về khả 
năng tồn tại lâu dài của vùng ven biển thông qua việc thực hiện các dự án cụ thể trong 

https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
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các chương trình đó. Đối với một số chương trình, các dự án cụ thể không được xác 
định vào thời điểm hoàn thiện Danh sách FPL 3b năm 2021. Thay vào đó, Danh sách 
FPL trình bày các vấn đề ưu tiên mà các chương trình muốn giải quyết để đạt được các 
mục đích và mục tiêu cụ thể, các phương án tiếp cận trong Khung Quy hoạch sẽ được 
sử dụng, các quy trình hình thành quyết định sẽ hoặc đã được tuân theo để xác định 
các dự án theo thời gian, và các chỉ số sẽ được sử dụng để xác định xem các chương 
trình có đạt được các mục đích và mục tiêu đã nêu hay không. Hội đồng tin việc lựa 
chọn và thực hiện các dự án thuộc các chương trình này sẽ cho phép áp dụng phương 
án tiếp cận có hệ thống hơn để giải quyết các vấn đề về hệ sinh thái trong các lưu vực 
sông có mức độ ưu tiên cao. Hội đồng cũng dự đoán rằng bằng cách phê duyệt khoản 
kinh phí cho các chương trình ưu tiên này, theo thời gian, các đối tác phụ có thể quan 
tâm đến chương trình. 

Như đã lưu ý ở trên, Hội đồng có thể phê duyệt các hoạt động được lập dự toán trong 
Danh sách FPL thông qua cuộc bỏ phiếu từ Hội đồng sau khi đã tuân thủ tất cả các luật 
hiện hành về môi trường và sau khi Hội đồng đã tạo cơ hội lấy ý kiến góp ý từ công 
chúng. Trong trường hợp của một số chương trình trong Danh sách FPL 3b năm 2021, 
cần phải cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến dự án cụ thể trước cuộc bỏ phiếu từ 
Hội đồng.  

Lợi ích Sinh thái 

Hình 9 cho biết tổng nguồn kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng được phê duyệt hoặc được lập dự toán cho các hoạt động liên quan đến các mục 
tiêu trong Kế hoạch Toàn diện.  
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Hình 9. Các khoản kinh phí được phê duyệt hoặc được lập dự toán trong Danh sách FPL Ban đầu năm 
2015, Danh sách FPL CPS năm 2017, Danh sách FPL 3a năm 2020 và Danh sách FPL 3b năm 2021 
theo mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện.  
 
Nhận thức được rằng môi trường sống lành mạnh và phẩm chất nước được cải thiện 
cũng mang lại lợi ích về mặt thương mại và giải trí đối với các loài cá và động vật 
hoang dã quan trọng đồng thời tăng khả năng tồn tại lâu dài của các cộng đồng sống 
dựa vào các loài cá và động vật hoang dã này, Hội đồng đã tập trung đầu tư vào công 
tác khôi phục, cải thiện và bảo vệ các môi trường sống ven biển quan trọng; khôi phục, 
cải thiện và bảo vệ các nguồn tài nguyên nước; và khôi phục và tăng cường các quá 
trình tự nhiên và bờ biển. Hội đồng cũng công nhận mối quan hệ mật thiết giữa các 
cộng đồng con người và các hệ sinh thái lành mạnh, và do đó cũng đang trực tiếp đầu 
tư vào mục tiêu Thúc đẩy khả năng tồn tại lâu dài của cộng đồng. Để đảm bảo có thể 
tiếp tục đưa cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất hiện có vào công việc, Hội đồng cũng đã 
đầu tư vào Hoàn thiện các quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học. 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo thế hệ nhà bảo tồn 
hệ sinh thái tiếp theo, Hội đồng cũng đã đầu tư vào các hoạt động Thúc đẩy trách 
nhiệm quản lý tài nguyên thiên nhiên và giáo dục về môi trường. Bằng cách này, tất cả 
bảy mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện đều đang được giải quyết, theo cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp.  
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Mặc dù được phát triển sau Danh sách FPL Ban đầu năm 2015 nhằm hỗ trợ xây dựng 
Danh sách FPL 3 năm 2020-21, các phương án tiếp cận ưu tiên của Khung Quy hoạch 
năm 2019 cũng hữu ích cho việc truyền đạt các hoạt động dự kiến của Hội đồng giữa 
các Danh sách FPL. Kết hợp lại, các Danh sách FPL này sử dụng tất cả năm phương 
án tiếp cận của Khung Quy hoạch năm 2019 (Hình 10). Mặc dù Khung Quy hoạch năm 
2019 không bao gồm các phương án tiếp cận đối với việc hình thành quyết định dựa 
trên cơ sở khoa học hoặc trách nhiệm quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhưng các hoạt 
động nhận các phương án tiếp cận này làm mục tiêu chính trong Kế hoạch Toàn diện 
cũng được xác định trong Hình 10, vì các khoản đầu tư này hỗ trợ tất cả các phương 
án tiếp cận. 
 

 
Hình 10. Khoản kinh phí của Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, Danh sách FPL CPS năm 2017, Danh 
sách FPL 3a năm 2020 và Danh sách FPL 3b năm 2021 theo phương án tiếp cận chính. Lưu ý: “Hoàn 
thiện các quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học” đôi khi được sử dụng để hỗ trợ các 
mục tiêu chính khác. Ví dụ: trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015, một số hoạt động giám sát đã 
được cấp kinh phí, chủ yếu để mang lại lợi ích cho mục tiêu “Khôi phục, cải thiện và bảo vệ môi trường 
sống”.  
 
Với những khoản đầu tư này, Hội đồng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc 
hiện thực hóa các lợi ích đã định. Hình 11-12 cho biết tập hợp con gồm các chỉ số trong 
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dự án đang được các thành viên giám sát và tiến độ dự án đang đạt được so với các 
mục tiêu dự kiến. Những dữ liệu này là dữ liệu sơ bộ và sẽ được cập nhật khi hoàn 
thành các dự án. Dù các dự án vẫn đang được tiến hành, dữ liệu phản ánh tiến độ đáp 
ứng tầm nhìn về một hệ sinh thái vùng Vịnh lành mạnh và phong phú của Hội đồng.  

Cần lưu ý hầu hết các hoạt động thâu đạt, bảo tồn và khôi phục môi trường sống cũng 
có mối quan hệ trực tiếp với việc cải thiện phẩm chất và sản lượng nước. Các khoản 
đầu tư này cũng hỗ trợ công tác nghiên cứu và các hoạt động quy hoạch, giám sát, tiếp 
cận cộng đồng và giáo dục, đồng thời cung cấp các lợi ích kinh tế nhằm hỗ trợ mục 
đích Khôi phục và tiếp sức sống cho nền kinh tế vùng Vịnh của Hội đồng.  

Một số điểm nổi bật– thông qua các hoạt động được cấp kinh phí theo Hợp phần Khôi 
phục theo Lựa chọn của Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã đạt được thành quả sau:  

● Thâu đạt gần 8,000 mẫu đất 

● Khôi phục hơn 2,000 mẫu đất của vùng đất ngập nước và 6,400 mẫu đất của 
vùng đất không ngập nước 

● Cải tiến phương pháp quản lý trên hơn 36,000 mẫu đất thông qua các Phương 
pháp Quản lý Tốt nhất (BMP) và ghi danh hơn 350 người để thực hiện các BMP 

● Tiếp cận hơn 4,600 người thông qua các hoạt động tiếp cận, đào tạo hoặc hỗ trợ 
kỹ thuật 

● Thu hút hơn 1,700 người dùng thông qua các hoạt động trực tuyến 

● Cải thiện quy trình hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học bằng cách 
hoàn thành 27 nghiên cứu để cung cấp thông tin cho công tác quản lý và giám 
sát hơn 13,000 mẫu đất trên khắp vùng Vịnh 

Các kết quả trình bày trong tài liệu này đại diện cho thành quả ban đầu của các khoản 
đầu tư của Hội đồng và sẽ tăng lên khi Hội đồng tiếp tục triển khai các hoạt động trên 
toàn vùng Vịnh. Hội đồng tiếp tục cải thiện các chiến lược đánh giá kết quả đầu tư bằng 
cách sử dụng cấu trúc có tổ chức của Khung Quy hoạch năm 2019, được hỗ trợ bởi 
Hướng dẫn Kế hoạch Dữ liệu Quan trắc (ODP) sửa đổi của Hội đồng. Thông tin này 
cũng có thể cho biết nhu cầu cần điều chỉnh các dự án hiện tại hoặc tương lai để nâng 
cao kết quả sinh thái. Hội đồng vẫn cam kết thực hiện phương án tiếp cận tiếp tục cải 
thiện cơ sở khoa học dùng để thông báo, đánh giá và báo cáo thành quả trong công 
việc theo thời gian. 
  

https://www.restorethegulf.gov/files/odp-guidelines-fact-sheet
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Hình 11. Các mục tiêu và thành tích khôi phục đã báo cáo của các hoạt động được Hội đồng trao kinh 
phí. Trạng thái của dữ liệu được trình bày là "đạt được" dựa trên báo cáo hiệu suất đã phê duyệt vào 
ngày 31 tháng Mười Hai, 2021. Các thành tích được trình bày chỉ là một tập hợp con gồm các chỉ số 
đang được Hội đồng giám sát và đại diện cho các chỉ số đã được báo cáo đầy đủ, tính đến nay, để 
chứng minh tiến độ. Lưu ý: Các con số đã trình bày chỉ là sơ bộ và các chỉ tiêu chưa đạt được có thể 
phản ánh ý nghĩa rằng hầu hết các dự án trong Danh sách FPL vẫn đang trong quá trình thực hiện. Nó 
không có nghĩa là sẽ không đạt được chỉ tiêu khi hoàn thành tất cả các dự án. 
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Hình 12. Các chỉ tiêu cùng các thành tích về kinh tế và khả năng tiếp cận đã báo cáo của các hoạt động 
được Hội đồng trao kinh phí. Trạng thái của dữ liệu được trình bày là "đạt được" dựa trên báo cáo hiệu 
suất đã phê duyệt vào ngày 31 tháng Mười Hai, 2021. Các thành tích được trình bày chỉ là một tập hợp 
con gồm các chỉ số đang được Hội đồng giám sát và đại diện cho các chỉ số đã được báo cáo đầy đủ, 
tính đến nay, để chứng minh tiến độ. Lưu ý: Các con số chỉ ra là sơ bộ và các mục tiêu chưa đạt có thể 
phản ánh rằng hầu hết các dự án FPL vẫn đang trong quá trình thực hiện. Nó không có nghĩa là sẽ không 
đạt được chỉ tiêu khi hoàn thành tất cả các dự án. 

Các chỉ số được báo cáo trong các hình bên trên chỉ là một tập hợp con gồm các chỉ số 
đang được Hội đồng giám sát và đại diện cho các chỉ số đã được báo cáo đầy đủ để 
chứng minh tiến độ. Các thành viên cũng đang báo cáo về nhiều dự án nền tảng chủ 
yếu mang yếu tố quy hoạch, giám sát và nghiên cứu. Ngoài các yếu tố khác, các chỉ số 
mà các thành viên có thể báo cáo cho các dự án đó bao gồm số lượng kế hoạch khôi 
phục hoặc giám sát đã xây dựng và số lượng nghiên cứu đã hoàn thành hoặc các công 
cụ đã phát triển nhằm cung cấp thông tin cho các quyết định quản lý. Nhiều dự án trong 
số này vẫn đang được tiến hành và thành quả của các dự án đó sẽ được báo cáo khi 
dự án hoàn thành.  
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Cam kết và Hỗ trợ Quy hoạch - Tổng hợp các Hoạt động và 
Đánh giá Tính hiệu quả 
Trong Danh sách FPL CPS năm 2017, Hội đồng cho biết ý định đánh giá tính hiệu quả của 
các khoản kinh phí này trong việc đạt được các cam kết trong Kế hoạch Toàn diện của Hội 
đồng vào Năm thứ 4 trao kinh phí CPS và xem xét liệu có tiếp tục tài trợ cho các hoạt 
động trong Danh sách FPL CPS sau thời hạn năm năm ban đầu hay không. Các lần 
trao kinh phí theo Danh sách FPL CPS năm 2017 được thực hiện vào giữa năm 2018. 
Vì năm 2022 là Năm thứ 4 trao kinh phí, Hội đồng đã hoàn thành việc đánh giá tính 
hiệu quả của khoản tài trợ ba năm đầu tiên trong việc hỗ trợ các cam kết của Hội đồng, 
như được trình bày ở đây. 

Đánh giá Tính hiệu quả của Danh sách FPL Cam kết và Hỗ trợ Quy 
hoạch 
Với mục tiêu cải thiện quy trình xây dựng và chất lượng tổng thể của các đề xuất khôi 
phục hệ sinh thái, các thành viên đã xây dựng danh sách các hoạt động được phép 
đưa vào Danh sách FPL trình bày cách sử dụng khoản kinh phí CPS để hỗ trợ công tác 
hợp tác và đáp ứng các cam kết trong Kế hoạch Toàn diện (Hình 13). Những hoạt động 
này bao gồm quy hoạch và hợp tác để xây dựng các ý tưởng dự án và chương trình sẽ 
được xem xét trong Danh sách FPL tiếp theo, thực hiện hợp tác về tuân thủ môi trường 
và các hoạt động liên quan, đồng thời xây dựng các đơn xin cấp kinh phí cho các hoạt 
động được Danh sách FPL phê duyệt. Các thành viên cũng đã sử dụng khoản kinh phí 
để thuê nhân viên cần thiết và chi trả cho việc đi lại cần thiết để tiến hành công việc 
này. Ngoài ra, các thành viên đã sử dụng khoản kinh phí cho các hoạt động đánh giá 
để xác định tác động của các dự án và chương trình trong Danh sách FPL của Hội 
đồng và cung cấp thông tin cho công tác quản lý thích ứng cho các quyết định tài trợ 
trong tương lai.  

  

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/2017_CPS_FPL_Final.pdf
https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
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Hình 13. Các hạng mục hoạt động mà các thành viên được phép hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của Danh 
sách FPL CPS năm 2017. Danh sách FPL CPS năm 2017 liệt kê một số hoạt động cụ thể trong danh 
mục hoạt động được phép, Quy hoạch và Hợp tác để xây dựng các phương án đệ trình mang tính ý 
tưởng, đề xuất trước cho Danh sách FPL tiếp theo. Danh mục này và các hoạt động liên quan được đánh 
dấu bằng màu xanh dương. Các danh mục độc lập khác của các hoạt động CPS được phép được đánh 
dấu bằng màu xanh lục.  
 
Theo yêu cầu báo cáo Danh sách FPL CPS năm 2017, các thành viên đệ trình báo cáo 
hàng năm trình bày các hoạt động được phép thực hiện trong phạm vi trao kinh phí. 
Lần đánh giá Năm thứ 4 này đã xem xét các loại hoạt động được phép mà các thành 
viên đã báo cáo trong Năm thứ 1-3. Thành quả cơ bản của chương trình trong Danh sách 
FPL CPS năm 2017 và việc sử dụng khoản kinh phí này của các thành viên được thể hiện ở 
phẩm chất của các đề xuất khôi phục hệ sinh thái do các thành viên đệ trình thông qua các quy 
trình hợp tác và cuối cùng là các dự án và chương trình được đưa vào Danh sách FPL 3 năm 
2020-21.  

Trong Năm thứ 1 (2018-2019) và Năm thứ 2 (2019-2020) trao kinh phí, các thành viên 
đã sử dụng khoản kinh phí được trao theo Danh sách FPL CPS của họ cho công việc 
hợp tác trong việc hình thành ý tưởng cho Danh sách FPL 3. Để tăng tính minh bạch 
trong việc hình thành quyết định và truyền đạt các mục ưu tiên tới các đối tác tài trợ tiềm năng 
và công chúng, các thành viên đã sử dụng một phần khoản kinh phí này để xây dựng Khung 
Quy hoạch năm 2019. Nhờ đó, các thành viên nhận ra việc xây dựng Danh sách FPL 3 
trong hai giai đoạn sẽ cho phép họ tận dụng các cơ hội hợp tác và nhận ra những lợi 
ích sinh thái lớn hơn. Trong Năm thứ 3 trao kinh phí (2020-2021), các thành viên đã 
tham gia vào quá trình hợp tác xây dựng Danh sách FPL 3 năm 2020-21.  

https://www.restorethegulf.gov/developing-fpl-3-using-phased-approach
https://www.restorethegulf.gov/developing-fpl-3-using-phased-approach
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
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Mỗi năm, các thành viên đã báo cáo các hoạt động của họ như một phần trong quá 
trình hợp tác này. Các hoạt động trong hai lĩnh vực chung, sự tham gia của các bên liên 
quan tập trung vào Danh sách FPL và sự hợp tác trong nội bộ Hội đồng, đã bao gồm 
phần lớn công việc này. Cùng với nhau, những hành động này đã mang lại lợi ích cho 
công chúng bằng cách cho phép công chúng trao đổi trực tiếp với các thành viên và 
các thành viên bằng cách tạo điều kiện cho họ tiếp nhận nhiều thông tin tốt hơn cho ý 
tưởng khôi phục.  

Một số điểm nổi bật của các hoạt động hợp tác và kết quả của các hoạt động đó bao 
gồm:  

● Sự tham gia của các bên liên quan tập trung vào Danh sách FPL 

○ Sự tham gia của cá nhân do thành viên dẫn dắt: Một số thành viên đã 
sử dụng các khoản kinh phí để gặp gỡ các bên liên quan trong khu vực 
để thảo luận về các mục ưu tiên và trưng cầu ý tưởng khôi phục. Điều này 
bao gồm việc tạo ra các tài liệu hỗ trợ như biểu đồ, bảng câu hỏi và khảo 
sát, bản tin và các phương tiện trực quan khác để sử dụng khi trình bày ý 
tưởng về các dự án có thể được xem xét cấp kinh phí trong các Danh 
sách FPL trong tương lai. Một số bang đã sử dụng khoản kinh phí được 
trao theo Danh sách FPL CPS năm 2017 để tiến hành các cuộc họp, 
được gọi là “hội nghị thượng đỉnh” trình bày thông tin cập nhật về các nỗ 
lực khôi phục Deepwater Horizon cho công chúng thông qua các dự án 
khôi phục hiện tại và thông báo về các dự án mới có thể được cấp kinh 
phí trong tương lai. Một công cụ truyền thông khác được các thành viên 
sử dụng là các trang mạng duy trì khôi phục bờ biển tại tiểu bang. Ngoài 
trang mạng của Hội đồng, www.restorethegulf.gov, các trang mạng của 
tiểu bang này cũng là nguồn lực giúp công chúng thu thập thông tin về 
công tác khôi phục trong vùng quan tâm cũng như việc thực hiện Đạo luật 
RESTORE. 

○ Thời hạn lấy Ý kiến góp ý từ Công chúng cho các Tài liệu Dự thảo: 
Là một phần của quá trình hoàn thiện mỗi Danh sách FPL, Hội đồng tổ 
chức các thời hạn lấy ý kiến góp ý từ công chúng kèm theo hội thảo trực 
tuyến do Hội đồng tổ chức và các cuộc họp trực tiếp. Trong quá trình xây 
dựng Danh sách FPL 3a năm 2020, hai hội thảo trực tuyến phát trực tiếp 
dành cho công chúng đã được tổ chức vào ngày mở đầu thời hạn lấy ý 
kiến góp ý từ công chúng. Ngoài ra, Hội đồng cũng tổ chức hai cuộc họp 
trực tiếp, một cuộc họp ở mỗi bang sẽ thực hiện các dự án đề xuất. Trong 
quá trình xây dựng Danh sách FPL 3b năm 2021, hai hội thảo trực tuyến 
phát trực tiếp dành cho công chúng đã được tổ chức vào ngày mở đầu. 
Do đại dịch COVID-19, Hội đồng đã chọn tổ chức các cuộc họp công khai 

http://www.restorethegulf.gov/
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/council-selected-restoration-component/funded-priorities-list-3a
https://www.restorethegulf.gov/funded-priorities-list-3b
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trực tuyến cho thời hạn lấy ý kiến góp ý từ công chúng của Danh sách 
FPL 3b năm 2021 thay vì các cuộc họp trực tiếp để thông báo về các hoạt 
động khôi phục được đề xuất trong mỗi Tiểu bang vùng Vịnh. Các nhà tài 
trợ thành viên của các hoạt động đề xuất trong các Danh sach FPL này 
đã tham gia vào các cuộc họp liên quan để hỗ trợ truyền tải các hoạt động 
và giúp trả lời các câu hỏi.  
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● Sự hợp tác trong Nội bộ Hội đồng 

○ Các cuộc họp giữa các thành viên: Tại các thời điểm khác nhau trong 
quá trình xây dựng Danh sách FPL 3 năm 2020-21, các thành viên đã tập 
hợp thành các nhóm nhỏ để thảo luận về các ý tưởng và mục ưu tiên khôi 
phục cần thực hiện trên toàn vùng Vịnh, đồng thời xác định xem liệu có 
thể có bất kỳ cơ hội hợp tác tài trợ nào có thể được tận dụng để tạo ra 
các đề xuất mạnh mẽ hơn hay không. Một số thành viên cũng đã lập ra 
các nhóm làm việc tại tiểu bang để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và phát triển 
mối quan hệ đối tác giữa các tiểu bang và các đơn vị liên bang để hỗ trợ 
các hoạt động tuân thủ môi trường. 

○ Các cuộc họp đề xuất trước của Hội đồng: Trong Năm thứ 2, các 
thành viên đã dành ra một số cuộc họp Hội đồng kéo dài hai ngày để thảo 
luận về các ý tưởng chương trình và dự án cho Danh sách FPL với tư 
cách là một nhóm đầy đủ, nhằm đánh giá sự quan tâm và củng cố chất 
lượng của các ý tưởng trước khi xây dựng các đề xuất. 

○ Ban Đánh giá dựa trên cơ sở Khoa học Đáng tin cậy nhất Hiện có 
(BAS) Nội bộ: Ban đánh giá này được triệu tập sau khi các chuyên gia 
bên ngoài hoàn thành đánh giá BAS bên ngoài về các đề xuất cho Danh 
sách FPL 3. Ban đánh giá tận dụng chuyên môn kỹ thuật của các cơ quan 
thành viên trong việc đánh giá và phản hồi các đánh giá này. Đáp ứng cả 
ý kiến góp ý từ công chúng và cam kết trong Kế hoạch Toàn diện, quy 
trình đánh giá BAS áp dụng cho Danh sách FPL 3 đã được cải thiện bằng 
cách đưa vào cả đánh giá của ban đánh giá BAS nội bộ, cho phép các 
cuộc thảo luận về sự tương tác, khả năng đồng vận, lợi ích và rủi ro của 
dự án diễn ra trên cơ sở hợp tác. 

○ Hiệu quả của việc tuân thủ môi trường: Để tăng cường chất lượng và 
tính khả thi chung của các đề xuất, các thành viên đã sử dụng các khoản 
kinh phí cho công tác hợp tác về tuân thủ môi trường trước khi tham vấn. 
Thông qua quá trình hợp tác này, các thành viên đã xác định rằng tài liệu 
hiện có do một thành viên liên bang nắm giữ có thể được sử dụng để 
cung cấp bằng chứng đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Chính sách Môi 
trường Quốc gia (NEPA) về một số chương trình trong Danh sách FPL 3b 
năm 2021. Điều này xúc tiến quá trình phê duyệt cấp kinh phí cho các dự 
án và chương trình nhất định, đồng thời tránh được các yếu tố trùng lặp 
có thể có trong quy trình và tài liệu. 

○ Hội đồng hình thành quyết định đối với Danh sách FPL: Nhờ thông tin 
thu được từ các đánh giá nội bộ và bên ngoài, ý kiến đóng góp của công 
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chúng và khả năng cấp kinh phí, Hội đồng đã xác định được đề xuất sẽ 
được lựa chọn để đưa vào dự thảo Danh sách FPL 3a và 3b năm 2020-
21, tùy thuộc vào ý kiến đánh giá và góp ý từ công chúng, nếu xét thấy 
thích hợp. Quy trình hình thành quyết định đã được cải thiện nhờ chất 
lượng và độ bao quát của thông tin được tổng hợp thông qua các hoạt 
động được hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của Danh sách FPL CPS năm 
2017. 

○ Tận dụng kiếnthức chuyên môn của Cơ quan Thành viên: Các thành 
viên đã sử dụng các khoản kinh phí để hỗ trợ cho nhân viên tham gia vào 
nhiều nhóm công tác nội bộ thường trực liên quan đến sự tham gia của 
công chúng, giám sát và tuân thủ môi trường. 

■ Nhóm công tác Sự tham gia của Công chúng: Nhiều hoạt động 
hợp tác, tiếp cận và có sự tham gia của công chúng tập trung vào 
Danh sách FPL trình bày ở trên đã được cung cấp thông tin trong 
khi tham gia vào cuộc họp hàng tháng do một nhóm công tác của 
Hội đồng tổ chức, tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động thu hút 
sự tham gia của công chúng của Hội đồng. Các chuyên gia thu hút 
sự tham gia của công chúng đến từ mỗi cơ quan thành viên đã 
cung cấp ý kiến kỹ thuật nhằm cải thiện tính rõ ràng của các thông 
điệp của Hội đồng. 

■ Nhóm công tác Giám sát và Đánh giá của Hội đồng: Nhóm công 
tác này, bao gồm các chuyên gia kỹ thuật từ mỗi cơ quan thành 
viên, hỗ trợ Hội đồng trong việc đạt các cam kết giám sát và quản 
lý thích ứng và sử dụng BAS. Các công việc đã hoàn thành gần 
đây bao gồm cập nhật hướng dẫn xây dựng và thực hiện các Kế 
hoạch Dữ liệu Quan trắc trong dự án và chương trình của Hội 
đồng, bao gồm các khuyến nghị về các chỉ số thích hợp, phương 
pháp giám sát và quy trình quản lý dữ liệu.  

■ Nhóm Công tác Khôi phục Môi trường Liên ngành vùng Vịnh 
(GCIERWG): Nhóm công tác này, như đã giới thiệu trước đây, bắt 
đầu với tư cách đối tác của các cơ quan liên bang và gần đây đã 
mở rộng bao gồm các chuyên gia thành viên tiểu bang, do đó tăng 
đáng kể sự hỗ trợ hợp tác trong nội bộ Hội đồng đối với quy trình 
đánh giá tuân thủ môi trường. Việc mở rộng này đã kết nối nhân 
viên của các thành viên Hội đồng lại với nhau, thiết lập nền tảng 
vững chắc cho các phương án tiếp cận hợp tác sau này về quy 
trình đánh giá môi trường hỗ trợ cho Danh sách FPL 3 năm 2020-
21 và các Danh sách FPL trong tương lai.  
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Trong ba năm đầu tiên trao kinh phí theo Danh sách FPL CPS, các thành viên cũng đã 
đầu tư vào công việc hỗ trợ đánh giá bổ sung và quản lý thích ứng các hoạt động trong 
Danh sách FPL. Các sản phẩm tạo ra từ công việc này có giá trị đối với sự hợp tác liên 
tục của Hội đồng. Liên kết đến thông tin về các nguồn lực này có thể tìm thấy trên trang 
mạng của Hội đồng. Công việc này bao gồm: 

● Thu hút các nhà khoa học trên khắp vùng Vịnh tham gia xây dựng các bản đồ và 
tầng không gian địa lý nêu bật vị trí và mức độ nghiêm trọng của các yếu tố gây 
căng thẳng cho môi trường đã biết hoặc mới nổi lên và cách chúng liên quan 
đến các dịch vụ sinh thái thiết yếu.  

● Tạo bản đồ câu chuyện và bảng điều khiển tương tác có thể truy cập trên mạng để 
truyền đạt những điểm tương đồng trong các mục tiêu khôi phục trạng thái và các ưu 
tiên quản lý, như đã được xác định thông qua quá trình đánh giá các kế hoạch quản lý 
của tiểu bang và các dự án trong Danh sách FPL Ban đầu năm 2015.  

● Xây dựng một kho dữ liệu hiện có về tài nguyên cát ngoài khơi tại vùng Vịnh. Cơ 
sở dữ liệu này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về khả năng cung cấp 
của nguồn tài nguyên quan trọng này cho các dự án trong tương lai như khôi 
phục bãi biển và đảo chắn sóng. 

● Duy trì Cổng thông tin Giám sát và Đánh giá vùng Vịnh đã bắt đầu từ lần trao 
kinh phí theo Danh sách FPL Ban đầu năm 2015. Cổng thông tin này là một kho 
dữ liệu chứa thông tin hiện có về phẩm chất nước và môi trường sống, theo dõi 
và tạo bản đồ các nguồn tài nguyên trên khắp Vịnh Mễ Tây Cơ. 

Kết luận đối với Khoản kinh phí của Danh sách FPL CPS và các Bước 
Tiếp theo 

Hội đồng là cơ quan liên bang duy nhất được trao tư cách thành viên và có cơ cấu tổ 
chức. Bao gồm năm tiểu bang và sáu cơ quan liên bang, Hội đồng có rất nhiều cơ hội 
để tận dụng chuyên môn và nguồn lực nhằm đạt được những lợi ích lớn hơn so với khi 
hoạt động riêng lẻ. Khoản kinh phí được Danh sách FPL CPS năm 2017 phê duyệt lên 
tới 1.44 phần trăm tổng số nguồn kinh phí hiện có (không bao gồm tiền lợi tức) cho Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng. Với các khoản kinh phí này, Hội đồng đã 
có thể nhận ra đầy đủ hơn tiềm năng của cơ cấu liên ngành và tận dụng hiệu quả kiến
thức chuyên môn và quan điểm đa dạng của các thành viên và các bên liên quan.  

Trước khi phê duyệt Danh sách FPL CPS năm 2017, không có một nguồn tài trợ nào 
được chỉ định để cấp kinh phí hỗ trợ cho các nỗ lực của thành viên Hội đồng trong việc 
quy hoạch và điều phối các hoạt động khôi phục theo Hợp phần Khôi phục theo Lựa 
chọn của Hội đồng. Trước đây, các thành viên Hội đồng phải dựa vào các nguồn tài trợ khác 
để hỗ trợ chính mình trong việc tham gia xây dựng Danh sách FPL và cập nhật Kế hoạch 

http://www.restorethegulf.gov/council-monitoring-assessment-workgroup-cmawg
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/FPL_forDec9Vote_Errata_04-07-2016.pdf
https://www.restorethegulf.gov/cmap
https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
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Toàn diện của Hội đồng. Danh sách FPL CPS năm 2017 đã cung cấp cho các thành viên 
Hội đồng khoản kinh phí thu được từ tiền phạt của vụ tràn dầu Deepwater Horizon 
nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc đáp ứng các cam kết của Hội đồng.  

Bằng các khoản kinh phí này, Hội đồng đã có thể đạt được những bước tiến trong việc 
hiện thực hóa các cam kết trong Kế hoạch Toàn diện về quy trình hình thành quyết định 
minh bạch và dựa trên cơ sở hợp tác nhằm hỗ trợ một hệ sinh thái vùng Vịnh lành 
mạnh và phong phú. Quá trình xây dựng Danh sách FPL được cải thiện cũng là một 
trong số các kết quả thu được. Các thành viên đã hợp tác để tăng cường tính chặt chẽ 
về mặt kỹ thuật của các đề xuất được xem xét cấp kinh phí; nâng cao hiệu quả trong 
quy trình xây dựng Danh sách FPL, bao gồm cả việc tìm ra cách hiệu quả trong việc 
đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ môi trường; và tìm thấy cơ hội tận dụng các nguồn 
lực và nguồn kinh phí giữa các cơ quan và chương trình.  

Các quyết định được hình thành liên quan đến việc sử dụng phương án tiếp cận theo 
giai đoạn để xây dựng Danh sách FPL 3 năm 2020-21 cũng như các dự án và chương 
trình cụ thể đã được phê duyệt trong Danh sách đã được thông báo thông qua hoạt 
động tham gia sớm do Danh sách FPL CPS năm 2017 cấp kinh phí với các bên liên 
quan, tăng cường hợp tác trong nội bộ Hội đồng và tận dụng chuyên môn kỹ thuật giữa 
các cơ quan thành viên Hội đồng trong suốt quy trình.  

Từ góc độ sinh thái, một số điểm mạnh của Danh sách FPL theo giai đoạn này bao 
gồm: 

● Các dự án quy mô lớn tận dụng nguồn lực với các cơ quan khác 

● Các chương trình tìm kiếm lợi ích liên quan đến lưu vực sông cho các nguồn tài 
nguyên vùng Vịnh 

● Các sáng kiếnkhôi phục tận dụng khoản kinh phí với các chương trình khác của 
chính phủ để mang lại lợi ích lớn hơn  

Hội đồng kết luận rằng việc sử dụng một phần nhỏ trong tổng nguồn kinh phí của Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng để thúc đẩy các cam kết trong Kế hoạch 
Toàn diện đã thành công đạt được mục đích dự kiến. Bước tiếp theo, Hội đồng sẽ xem 
xét liệu có mở rộng khoản kinh phí này sau thời hạn năm năm ban đầu để tiếp tục sử 
dụng Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh (Quỹ Tín thác) để hỗ trợ hợp phần quan trọng 
này trong công việc của Hội đồng hay không. Nếu Hội đồng quyết định xây dựng một 
Danh sách FPL CPS khác, Hội đồng sẽ đánh giá danh sách các hoạt động được phép 
và tổng số tiền tài trợ được phép trong Danh sách FPL CPS năm 2017 và xem xét liệu 
các bản sửa đổi có được đảm bảo hay không. Như là một phần thường xuyên trong 
các quy trình của Hội đồng, dự thảo FPL sẽ được ban hành để lấy ý kiến đánh giá và 
góp ý từ công chúng trước khi hoàn thiện.  

https://www.restorethegulf.gov/comprehensive-plan
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Hợp phần Tác động Tràn dầu - Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu 
bang 

Trong khi Hội đồng lựa chọn và tài trợ cho các dự án và chương trình để khôi phục hệ 
sinh thái bằng Khoản kinh phí của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng, 
thì Khoản kinh phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu đầu tư vào các dự án, chương 
trình và hoạt động do các Tiểu bang vùng Vịnh (hoặc đơn vị tiểu bang được chỉ định) 
xây dựng và được xác định trong Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) đã phê 
chuẩn. Đạo luật RESTORE phân bổ 30 phần trăm Quỹ Tín thác Khôi phục vùng Vịnh 
(Quỹ Tín thác) cho các tiểu bang theo một công thức do Hội đồng lập ra thông qua một 
quy định và chi tiêu theo từng SEP.  

Mỗi tiểu bang đã xây dựng một SEP mô tả cách thức giải ngân số tiền được phân bổ 
cho tiểu bang mình theo Hợp phần Tác động Tràn dầu. Các SEP này có thể và đã 
được tu chính để bổ sung các dự án và chương trình và/hoặc sửa đổi các hoạt động 
hiện tại đã được phê duyệt trong SEP. Các dự án và chương trình này được thực hiện 
thông qua các khoản tài trợ cho các tiểu bang theo cách phù hợp với các yêu cầu của 
Đạo luật RESTORE cũng như với các mục đích và mục tiêu của Kế hoạch Toàn diện. 

Hỗ trợ Quy hoạch để Xây dựng SEP 
Vào tháng Tám năm 2014, Hội đồng đã công bố Quy định Chung cuộc Tạm thời trong 
Công báo Liên bang cho các Tiểu bang vùng Vịnh và Liên đoàn Vùng vịnh Florida 
(Florida Gulf Consortium) để nhận kinh phí cho việc xây dựng SEP. Quy định Phân bổ 
Quy hoạch Hợp phần Tác động Tràn dầu của Đạo luật RESTORE, bản quy định chung 
cuộc, được xuất bản vào ngày 13 tháng Một, 2015 cho phép mỗi tiểu bang tiếp cận tối 
đa năm phần trăm trong khoản kinh phí có sẵn theo Hợp phần Tác động Tràn dầu để 
xây dựng SEP.  

Phân bổ Khoản kinh phí 

Vào ngày 29 tháng Chín, 2015, Hội đồng đã công bố bản dự thảo quy định Phân bổ 
Hợp phần Tác động Tràn dầu trong Công báo Liên bang trong thời hạn lấy ý kiến góp ý 
từ công chúng kéo dài 30 ngày. Dự thảo quy định được công bố theo yêu cầu của Đạo 
luật RESTORE mà Hội đồng lập ra theo một công thức, thực hiện các tiêu chí được quy 
định trong 33 U.S.C. § 1321(t)(3)(A)(ii) để phân bổ kinh phí của Hợp phần Tác động 
Tràn dầu và giải ngân cho từng tiểu bang, dựa trên mức trung bình có trọng số của ba 
tiêu chí sau: 

● 40 phần trăm dựa trên số dặm bờ biển tương ứng ở mỗi Tiểu bang vùng Vịnh 
chịu ảnh hưởng của vụ tràn dầu vào hoặc trước ngày 10 tháng Tư, 2011, so với 
tổng số dặm bờ biển chịu ảnh hưởng của vụ tràn dầu Deepwater Horizon. 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.federalregister.gov/agencies/gulf-coast-ecosystem-restoration-council#recent_articles
https://www.federalregister.gov/agencies/gulf-coast-ecosystem-restoration-council#recent_articles
https://www.federalregister.gov/agencies/gulf-coast-ecosystem-restoration-council#recent_articles
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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● 40 phần trăm dựa trên tỷ lệ nghịch của khoảng cách trung bình tính từ giếng 
khoan ngoài khơi di động Deepwater Horizon tại thời điểm xảy ra vụ tràn dầu 
đến điểm gần nhất và xa nhất của bờ biển từng phải hứng chịu dầu tràn tại mỗi 
Tiểu bang vùng Vịnh.  

● 20 phần trăm dựa trên dân số trung bình trong cuộc điều tra dân số thập niên 
vào năm 2010 của các hạt ven biển tiếp giáp với Vịnh Mễ Tây Cơ ở mỗi Tiểu 
bang vùng Vịnh. 

Vào ngày 9 tháng Mười Hai, 2015, Hội đồng RESTORE đã bỏ phiếu thông qua Quy định 
Phân bổ Hợp phần Tác động Tràn dầu chung cuộc và công bố Quy định Phân bổ Hợp 
phần Tác động Tràn dầu của Đạo luật RESTORE, bản quy định chung cuộc, trong Công 
báo Liên bang vào ngày 15 tháng Mười Hai, 2015. Quy định Phân bổ Hợp phần Tác động Tràn 
dầu của Đạo luật RESTORE có hiệu lực vào ngày 4 tháng Tư, 2016 khi tòa án Liên bang ở tiểu 
bang Louisiana phê duyệt và hoàn thiện Sắc lệnh Đồng thuận. 

Theo công thức và thông tin được nêu trong quy định này, việc phân bổ các khoản kinh 
phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu trong số năm Tiểu bang vùng Vịnh được thực 
hiện như sau: 

● Tiểu bang Alabama – 20.40 phần trăm 

● Tiểu bang Florida – 18.36 phần trăm 

● Tiểu bang Louisiana – 34.59 phần trăm 

● Tiểu bang Mississippi – 19.07 phần trăm 

● Tiểu bang Texas – 7.58 phần trăm 

Hướng dẫn SEP Cập nhật 
Vào ngày 17 tháng Ba, 2016, Hội đồng đã cập nhật Hợp phần Tác động Tràn dầu: Hướng 
dẫn Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) trình bày các yếu tố cần thiết phải bao gồm 
trong SEP, quy trình đệ trình SEP và các tiêu chuẩn mà theo đó Chủ tịch Hội đồng sẽ 
đánh giá SEP. Hướng dẫn này cũng trình bày các yêu cầu đối với SEP Quy hoạch được Quy 
định Chung cuộc về Phân bổ Quy hoạch Hợp phần Tác động Tràn dầu của Đạo luật 
RESTORE cho phép. Sau khi được phê duyệt, các SEP, bao gồm các SEP Quy hoạch, có 
thể được tìm thấy trên trang mạng của Hội đồng. 

Hợp phần Tác động Tràn dầu - Các Khoản đầu tư tính đến 
Hiện tại 
Hội đồng đã phê duyệt Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang (SEP) cho cả năm tiểu bang, cũng 

https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/SICR_FINAL_Approved_Dec_9.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/SICR_FINAL_Approved_Dec_9.pdf
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.justice.gov/enrd/file/838066/download
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/SEP-Guidelines__Approved-20160317.pdf
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/part-1800/subpart-C
https://restorethegulf.gov/state-expenditure-plans&sa=D&ust=1531844593069000&usg=AFQjCNFRE2JSbuf3cnlcvf978v9226BsMg
https://restorethegulf.gov/planning-state-expenditure-plans
https://www.restorethegulf.gov/state-expenditure-plans
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như các bản tu chính liên quan đối với một số SEP này. Tính đến hết ngày 31 tháng Mười 
Hai, 2021, Hội đồng đã phê duyệt hơn $1 tỷ đô la và trao khoảng $321 triệu đô la thông 
qua các khoản tài trợ để thực hiện các dự án và chương trình cụ thể được trình bày 
trong các SEP.  

Các khoản đầu tư hỗ trợ sáu mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện được thực hiện thông qua 
nhiều phương án tiếp cận ưu tiên của Khung Quy hoạch năm 2019. Hình 14 cho biết các 
khoản kinh phí được trao liên quan đến các mục tiêu đó. Nhận thức được môi trường 
sống lành mạnh và phẩm chất nước được cải thiện cũng mang lại lợi ích về mặt 
thương mại và giải trí đối với các loài cá và động vật hoang dã quan trọng đồng thời 
tăng khả năng tồn tại lâu dài của các cộng đồng sống dựa vào các loài cá và động vật 
hoang dã này, Hội đồng đã tập trung đầu tư vào công tác khôi phục, cải thiện và bảo vệ 
các môi trường sống ven biển quan trọng; và khôi phục, cải thiện và bảo vệ các nguồn 
tài nguyên nước. Các tiểu bang đã phân bổ các khoản kinh phí, với số tiền nhỏ hơn, 
cho tất cả các mục tiêu khác để trực tiếp giải quyết các mục tiêu đó. 
 

 
Hình 14. Các Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang được trao kinh phí theo các mục tiêu trong Kế hoạch 
Toàn diện. Hình này bao gồm các khoản kinh phí đã được trao cho cả 5 tiểu bang tính đến hết ngày 31 
tháng Mười Hai, 2021. Lưu ý: Không giống các hình trong Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội 
đồng, hình này chỉ cho biết các khoản kinh phí đã thực sự được trao cho các tiểu bang thông qua các 
khoản tài trợ. Các Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang có thể thường xuyên được tu chính để bổ sung, thay 
đổi hoặc loại bỏ các dự án nhằm thích ứng với các nhu cầu thay đổi ở mỗi tiểu bang trong suốt thời gian 
thực hiện chương trình. Do đó, khoản kinh phí dành cho các hoạt động đã được phê duyệt trong SEP 
nhưng chưa được trao cho các tiểu bang sẽ không được trình bày.  

 

http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/508_PlanningFramework_Final_201908.pdf
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Mặc dù Khung Quy hoạch năm 2019 đã được xây dựng tập trung vào Hợp phần Khôi 
phục theo Lựa chọn của Hội đồng, nhưng công tác phân loại theo phương án tiếp cận 
của Khung Quy hoạch cho các hoạt động SEP lại là yếu tố hướng dẫn để truyền đạt 
các mục ưu tiên tài trợ. Hình 15 cho biết các khoản kinh phí của Hợp phần Tác động 
Tràn dầu tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021 theo các phương án tiếp cận của 
Khung Quy hoạch. Mặc dù Khung Quy hoạch năm 2019 không bao gồm các phương 
án tiếp cận đối với việc hình thành quyết định dựa trên cơ sở khoa học hoặc trách 
nhiệm quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhưng các hoạt động nhận các phương án tiếp 
cận này làm mục tiêu chính trong Kế hoạch Toàn diện cũng được xác định trong Hình 
15, vì các khoản đầu tư này hỗ trợ tất cả các phương án tiếp cận. Ngoài ra, một số 
khoản kinh phí của SEP đã được định hướng vào công tác khôi phục và phục hồi nền 
kinh tế vùng Vịnh và để quy hoạch SEP. Các khoản kinh phí này cũng được xác định 
trong Hình 15.  
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Hình 15. Các Kế hoạch Chi tiêu của Tiểu bang được trao kinh phí theo phương án tiếp cận chính của 
Khung Quy hoạch năm 2019. Hình này bao gồm các khoản kinh phí đã được trao cho cả 5 tiểu bang tính 
đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021. 
 
Trong mỗi tiểu bang, các thành viên đã tập trung vào các khoản đầu tư ưu tiên cao 
nhất, xem xét các nhu cầu về hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng cũng như các khoản đầu tư 
từ các nguồn tài trợ khác.  

Phần dưới đây tổng hợp trọng điểm đầu tư của mỗi tiểu bang, bao gồm cả các quyết 
định tài trợ tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021: 

● Tiểu bang Alabama - SEP của tiểu bang Alabama được quản lý bởi Hội đồng Khôi 
phục vùng Vịnh tiểu bang Alabama (Alabama Gulf Coast Recovery Council) do Thống 
đốc tiểu bang Alabama làm chủ tịch, Giám đốc Cơ quan Cảng vụ Tiểu bang Alabama 
(Alabama State Port Authority) làm đồng chủ tịch, và bao gồm Chủ tịch Ủy ban Quận 
Baldwin, Chủ tịch Ủy ban Quận Mobile và các Thị trưởng của Bayou La Batre, Đảo 
Dauphin, Fairhope, Gulf Shores, Mobile và Orange Beach. Đạo luật RESTORE phân 
bổ $327,043,127 trong khoản kinh phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu cho tiểu bang 
Alabama. Tính đến hiện tại, Hội đồng đã phê duyệt SEP ban đầu của tiểu bang 
Alabama và một SEP quy hoạch với tổng số tiền là $132,695,727 trong khoản 
kinh phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu đã được phê duyệt. Tính đến hết 
ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, gần $113 triệu đô la đã được trao cho tiểu bang 
Alabama để thực hiện các dự án được trình bày trong SEP. 

https://www.restorethegulf.gov/alabama-state-expenditure-plan-efforts
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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SEP của tiểu bang Alabama bao gồm 30 hoạt động riêng biệt trải dài khắp bờ 
biển của tiểu bang Alabama, bao gồm cả các khoản kinh phí để quy hoạch SEP. 
Khoảng 65% nguồn kinh phí được phê duyệt trong SEP của tiểu bang Alabama 
được phân bổ cho công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái, 8% để cải thiện 
các công viên của Tiểu bang, 18% cho cơ sở hạ tầng, 6% để hỗ trợ quy hoạch, 
và số tiền còn lại được dùng để quảng bá du lịch và hải sản vùng Vịnh. Hội đồng 
Khôi phục vùng Vịnh tiểu bang Alabama sẽ tu chính SEP của tiểu bang Alabama 
để bổ sung thêm các dự án và/hoặc thực hiện các thay đổi đối với các dự án đã 
được phê duyệt, nếu xét thấy thích hợp.  

● Tiểu bang Florida - SEP của tiểu bang Florida được quản lý bởi Liên đoàn Vùng 
vịnh, một tổ chức công bao gồm 23 quận vùng Vịnh của tiểu bang Florida, từ 
Quận Escambia ở phía tây cán chảo đến Quận Monroe ở mũi phía nam của 
Florida. Đạo luật RESTORE phân bổ $294,338,815 trong khoản kinh phí của 
Hợp phần Tác động Tràn dầu cho tiểu bang Florida. Tổng số tiền được phê 
duyệt trong SEP của tiểu bang Florida và các bản tu chính gần bằng với tổng 
phân bổ SEP của tiểu bang Florida. Tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, 
hơn $33 triệu đô la đã được trao cho Liên đoàn Vùng vịnh để thực hiện các dự 
án được trình bày trong SEP. 

SEP của tiểu bang Florida và các bản tu chính có liên quan bao gồm 72 hoạt 
động riêng biệt trên 23 quận vùng Vịnh, bao gồm cả các khoản kinh phí cho các 
hoạt động quy hoạch và hành chính của Liên đoàn Vùng vịnh. Khoảng 68% 
nguồn kinh phí được phê duyệt trong SEP của tiểu bang Florida và các bản tu 
chính được phân bổ cho các dự án khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái, 17% cho 
cơ sở hạ tầng (bao gồm cơ sở hạ tầng để phòng chống lũ lụt), 13% để quảng bá 
du lịch vùng Vịnh và số tiền còn lại được dùng cho các hoạt động đủ điều kiện 
khác.1 Liên đoàn Vùng vịnh tiếp tục tu chính SEP để thay đổi số tiền tài trợ cho 
các dự án đã được phê duyệt, thêm các dự án mới và loại bỏ các dự án khác. 

● Tiểu bang Louisiana - SEP của tiểu bang Louisiana do Cơ quan Khôi phục và 
Bảo vệ Vùng ven biển Louisiana (Louisiana Coastal Protection and Restoration 
Authority) quản lý. Đạo luật RESTORE phân bổ $554,530,479 trong khoản kinh 
phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu cho tiểu bang Louisiana. Tính đến hiện tại, 
Hội đồng đã phê duyệt SEP ban đầu của tiểu bang Louisiana và một bản tu 
chính, với tổng số tiền là $551,500,000 trong khoản kinh phí của Hợp phần Tác 

                                                
1 Đạo luật RESTORE quy định 11 hoạt động hội đủ điều kiện để được cấp kinh phí theo Hợp 
phần Tác động Tràn dầu. Dự án hoặc chương trình trong Hợp phần Tác động Tràn dầu có thể 
có nhiều hơn một hoạt động trong số các hoạt động hội đủ điều kiện này, nhưng phải xác định 
được một hoạt động hội đủ điều kiện là hoạt động chính. Các tỷ lệ phần trăm này được xác 
định dựa trên hoạt động hội đủ điều kiện là hoạt động chính của mỗi dự án và chương trình. 
 

https://www.restorethegulf.gov/florida-state-expenditure-plan-efforts
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/louisiana-state-expenditure-plan-efforts
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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động Tràn dầu đã được phê duyệt. Các khoản kinh phí này sẽ được phân bổ 
cho đến hết năm 2031 và không phản ánh tổng số tiền có thể được trao vào thời 
điểm này. Tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, hơn $101 triệu đô la đã 
được trao cho tiểu bang Louisiana để thực hiện các dự án và chương trình được 
trình bày trong SEP.  

SEP của tiểu bang Louisiana và bản tu chính liên quan bao gồm tám dự án và 
chương trình riêng biệt trên khắp vùng ven biển Louisiana. Khoảng 86% nguồn 
kinh phí được phê duyệt trong SEP của tiểu bang Louisiana và bản tu chính 
được phân bổ cho công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái, 14% để hỗ trợ quy 
hoạch (tất cả các khoản kinh phí quy hoạch này đều được phân bổ cho Chương 
trình Quản lý Thích ứng (Adaptive Management Program) của CPRA) và 1% cho 
cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt. Tiểu bang Louisiana tu chính SEP, nếu xét 
thấy thích hợp, để điều chỉnh kinh phí cho các hoạt động hiện tại đã được phê 
duyệt và/hoặc thêm các hoạt động mới vào SEP.  

● Tiểu bang Mississippi - SEP của tiểu bang Mississippi do Sở Chất lượng Môi 
trường Mississippi (Mississippi Department of Environmental Quality) quản lý. 
Đạo luật RESTORE phân bổ $305,721,198 trong khoản kinh phí của Hợp phần 
Tác động Tràn dầu cho tiểu bang Mississippi. Tính đến hiện tại, Hội đồng đã phê 
duyệt SEP ban đầu của tiểu bang Mississippi, ba bản tu chính và một SEP quy 
hoạch, với tổng số tiền là $115,410,000 trong khoản kinh phí của Hợp phần Tác 
động Tràn dầu đã được phê duyệt. Tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, 
$66 triệu đô la đã được trao cho tiểu bang Mississippi để thực hiện các dự án và 
chương trình được trình bày trong SEP. 

SEP của tiểu bang Mississippi và các bản tu chính liên quan bao gồm 12 dự án 
và chương trình riêng biệt trên khắp vùng ven biển Mississippi. Khoảng 95% 
nguồn kinh phí được phê duyệt trong SEP của tiểu bang Mississippi và các bản 
tu chính được phân bổ cho công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái và 5% để 
hỗ trợ quy hoạch. Tiểu bang Mississippi định kỳ tu chính SEP để tăng khoản kinh 
phí cho các hoạt động hiện tại hoặc thêm các hoạt động mới, nếu xét thấy thích 
hợp. 

● Tiểu bang Texas - SEP của tiểu bang Texas do Ủy ban Chất lượng Môi trường 
Texas (Texas Commission on Environmental Quality, TCEQ) quản lý. Đạo luật 
RESTORE phân bổ $121,518,966 trong khoản kinh phí của Hợp phần Tác động 
Tràn dầu cho tiểu bang Texas. Tính đến hiện tại, Hội đồng đã phê duyệt SEP 
ban đầu của tiểu bang Texas, một bản tu chính và một SEP quy hoạch, với tổng 
số tiền là $31,771,908 trong khoản kinh phí của Hợp phần Tác động Tràn dầu đã 
được phê duyệt. Tính đến hết ngày 31 tháng Mười Hai, 2021, gần $8 triệu đô la 

https://www.restorethegulf.gov/mississippi-state-expenditure-plan-efforts
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/texas-state-expenditure-plan-efforts
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
https://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/RESTORE%20ACT%20July2012.pdf
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đã được trao cho tiểu bang Texas để thực hiện các chương trình được trình bày 
trong SEP. 

SEP của tiểu bang Texas và bản tu chính liên quan bao gồm bốn chương trình 
trên khắp vùng ven biển Texas, cùng với khoản kinh phí quy hoạch cho TCEQ. 
SEP này, được xây dựng để hỗ trợ công tác khôi phục sau cơn bão Harvey, hiện 
đang cung cấp kinh phí cho hai trong bốn chương trình đã được phê duyệt: $7.8 
triệu đô la cho chương trình Du lịch Dựa vào Thiên nhiên RESTORE FY20 và 
$24 triệu đô la cho chương trình Khôi phục Bờ biển & Bãi biển. Khoảng 74% 
nguồn kinh phí được phê duyệt trong SEP của tiểu bang Texas và bản tu chính 
được phân bổ cho công tác khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái, 25% để quảng bá 
du lịch và 1% để hỗ trợ quy hoạch. Tiểu bang Texas tu chính SEP của họ, nếu 
xét thấy thích hợp, để điều chỉnh kinh phí cho các hoạt động hiện tại đã được 
phê duyệt hoặc thêm các hoạt động mới vào SEP.  
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Kết luận và Chặng đường Phía trước 

Hội đồng tiếp tục xây dựng dựa trên các cam kết trong Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn 
diện năm 2022 này để đảm bảo tài nguyên thiên nhiên của vùng Vịnh sẽ phát triển bền 
vững và sẵn sàng để truyền lại cho các thế hệ tương lai. Nguồn quỹ khôi phục vùng 
Vịnh hiện có và trong tương lai là cơ hội chưa từng có và cũng là trách nhiệm đối với 
Hội đồng và tất cả các bên liên quan trong khu vực vùng Vịnh.  

Trong những tháng tới và năm tới, Hội đồng sẽ tập trung nỗ lực vào việc thực hiện các 
hoạt động khôi phục đã được phê duyệt trong Danh sách FPL và SEP, cũng như xây 
dựng các Danh sách FPL bổ sung và tu chính các SEP, nếu xét thấy thích hợp, để giải 
quyết các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện này. Hội đồng cũng sẽ tiếp 
tục hợp tác giữa các thành viên, với các đối tác khôi phục khác và với các bên liên 
quan để tận dụng tối đa tất cả các nguồn kinh phí có sẵn theo cách hiệu quả nhất có 
thể nhằm đạt được các mục đích và mục tiêu trong Kế hoạch Toàn diện. Hội đồng 
RESTORE sẽ tiếp tục tận dụng kiến thức chuyên môn và các nguồn lực có sẵn của mỗi 
thành viên trong số năm tiểu bang và sáu thành viên cơ quan liên bang để đạt được 
những lợi ích lớn hơn so với khi hoạt động riêng lẻ.  

Sự tham gia liên tục của các bên liên quan sống, làm việc và vui chơi trong khu vực 
vùng Vịnh là điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo khoản tiền phạt được sử dụng 
một cách sáng suốt và hiệu quả. Hội đồng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và 
tham gia vào công việc của Hội đồng từ trước đến nay. Ý kiến của quý vị đóng vai trò 
cần thiết giúp Hội đồng thúc đẩy sứ mệnh khôi phục vùng Vịnh.  
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Yêu cầu Ý kiến góp ý từ Công chúng và các Bước Tiếp theo 

Dự thảo Bản Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022 này được cung cấp trong thời 
hạn lấy ý kiến đánh giá và góp ý từ công chúng kéo dài 46 ngày bắt đầu từ ngày 21 
tháng Tư, 2022. Hạn chót để nộp ý kiến góp ý từ công chúng là 11:59 đêm theo Giờ MT 
ngày 6 tháng Sáu, 2022. Trong khoảng thời gian này, Hội đồng RESTORE sẽ trình bày 
thông tin tổng quan về dự thảo thông qua hội thảo trực tuyến phát trực tiếp dành cho 
công chúng. Các bản ghi của hội thảo trực tuyến sẽ có trên trang mạng của Hội đồng, 
www.restorethegulf.gov. Công chúng có thể đưa ra ý kiến phản hồi bằng một trong các 
cách sau:  

● Đi đến www.restorethegulf.gov để vào đường dẫn trực tuyến đến trang Quy hoạch, 
Môi trường và Ý kiến góp ý từ Công chúng (Planning, Environment and Public 
Comment, PEPC)  

● Gửi qua email đến địa chỉ restorecouncil@restorethegulf.gov  

● Qua thư: 
Gulf Coast Ecosystem Restoration Council 
Attention: 2022 Comprehensive Plan Comments 
500 Poydras Street, Suite 1117 
New Orleans, LA 70130 

Hội đồng sẽ xem xét tất cả các ý kiến góp ýnhận được trước hạn chót và sẽ phản hồi 
các ý kiến góp ý bằng văn bản. Trong quá trình hoàn thiện Bản Cập nhật Kế hoạch 
Toàn diện năm 2022, Hội đồng sẽ xem xét ý kiến góp ý từ công chúng khi bỏ phiếu 
quyết định xem có chấp thuận Bản cập nhật hay không. Phiên bản cuối cùng của Bản 
Cập nhật Kế hoạch Toàn diện năm 2022, các phản hồi cho ý kiến góp ý từ công chúng 
và kết quả của cuộc bỏ phiếu từ Hội đồng sẽ được công bố rộng rãi thông qua cập nhật 
tự động.  

Hội đồng đánh giá cao những bên liên quan không chỉ quan tâm đến công tác khôi 
phục vùng Vịnh mà còn tham gia vào các hoạt động khôi phục của Hội đồng bằng cách 
đưa ra các ý kiến góp ý trong thời hạn lấy ý kiến góp ý từ công chúng. Nếu quý vị muốn 
nhận thông báo về hội thảo trực tuyến sắp tới, cuộc họp công khai hoặc thời hạn lấy ý kiến góp 
ý từ công chúng, hãy đăng ký để nhận tin cập nhật qua email tự động của Hội đồng RESTORE 
tại www.restorethegulf.gov/contact-us và chọn danh mục “Public Meetings and Public 
Comment Periods” (Thời hạn Gặp gỡ Công chúng và lấy Ý kiến góp ý từ Công chúng) bên 
cạnh các danh mục khác liên quan đến quý vị. 
 

http://www.restorethegulf.gov/
http://www.restorethegulf.gov/
mailto:RestoreCouncil@RestoreTheGulf.gov
http://www.restorethegulf.gov/contact-us
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