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Khôi phục Sớm – Dự thảo Kế hoạch Khôi phục Sớm và Đánh giá Môi trường Giai đoạn IV 
 

 
 N g à y  2 0  t h á n g  5  

2 0 1 5 ,  Các Ủy viên Đánh giá Tổn thất 
Tài nguyên Thiên nhiên Tràn dầu Deep 

Horizon công bố Bản thảo Kế hoạch Khôi 
phục Sớm và Đánh giá Môi trường Giai 

đoạn IV. Bản này sẽ được công chúng góp 
ý từ đây cho đến 19 tháng 06, 2015. Bản 
dự thảo đề xuất 10 dự án với tổng giá trị 
dự tính khoảng 134 triệu USD. Các dự án 
sẽ giúp phục hồi rùa biển chim, và cá; cải 

thiện trải nghiệm giải trí; và hỗ trợ môi 
trường sống gần bờ và trên các bãi đá 

ngầm.  
 

Toàn bộ bản thảo Giai đoạn IV có trên   
www.gulfspillrestoration.noaa. gov và ở 
nhiều địa điểm trong cộng đồng vùng vịnh 
(xem dan sách trên trang web). Ý kiến có 
thể được đóng góp cho đến ngày 19 
tháng 06 tại các buổi gặp gỡ công chúng, 
qua mạng, hoặc gửi thư tới U.S. Fish and 
Wildlife Service, P.O. Box 49567, 
Atlanta, GA 30345. 

 
 

 
 

 

 

Proposed Projects Location Estimated 
Cost 

Osprey Restoration in Coastal 
Alabama 

AL $45,000 

Đường bờ biển sống Point aux Pins AL $2,300,000 
Đường bờ biển sống đường 
Shell Belt và Coden Belt 

AL $8,050,000 

Nâng cấp đường vào Khu cư trú 
Động vật Hoang Dã Quốc gia 

   

AL $545,110 

Dự án Khôi phục Cỏ biển ở Bờ biển 
Quốc gia Gulf Islands 

FL $136,700 

 

Proposed Projects Location Estimated 
Cost 

Cải thiện trải nghiệm đạp xe và đi 
bộ tại Davis Bayou, Bờ biển Quốc 
gia Gulf Islands 

MS $6,967,000 

Khôi phục bờ biển sống và các 
rặng san hô tại cửa sông 

 

MS $30,000,000 

Quần đảo Cư trú Texas – Vịnh 
Galveston và East Matagorda Bay 

TX $20,603,770 

Khôi Phục Sớm Rùa biển Gulf-wide $45,000,000 
Dự án Giảm thiểu Đánh bắt 
Tầng nổi bằng Câu vàng 

Gulf-wide $20,000,000 

 

http://www.gulfspillrestoration.noaa/


 

 
 

Khôi phục Sớm sự cố Tràn 
dầu Deepwater Horizon 

 
 

Khôi phục sớm Giai đoạn I- III 

Ngày 21 tháng 1, 2011, một thỏa thuận đã được đưa 
ra, theo đó BP cam kết cung cấp lên đến 1 tỷ USD cho việc 
thực hiện các dự án Khôi phục sớm 

 
Thoải thuận này là con số lớn nhất đạt được cho đến nay cho 
những vấn đề tương tự. Nó là bước đầu để hoàn thành trách 
nhiệm tài trợ tài chính cho việc phục hồi hoàn toàn các nguồn 
tài nguyên bị tổn thương của các bên liên quan. 

 
Các khoản tài trợ khôi phục sớm được chia ra như sau: 

 
• 500  triệu USD chia đều cho các bang Florida, Alabama, 

Mississippi, Louisiana, và Texas 
 

• 200 triệu USD chia đều cho NOAA và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ 
(DOI). 

 
• 300 triệu tài trợ cho những dự án được các bang đề xuất 

bổ sung và được NOAA và DOI lựa chọn. 
 
 

 
 

Phân phối 1 tỷ USD theo thỏa thuận khôi phục sớm

Trước Giai đoạn IV, các Ủy viên đã thông qua ba kế hoạch 
khôi phục sớm, bao gồm tổng cộng 54 dự án trên khắp 
vùng Vịnh với tổng chi phí khoảng 698 triệu USD. 
Các Ủy viên cũng đã thông qua một Kế Hoạch Khôi phục 
Sớm theo quy trình và Tuyên bố về Tác động Môi trường 
theo Quy trình, trong đó xác định 12 kiểu dự án phù hợp 
nhất để thực hiện trong quá trình khôi phục sớm. 
 
Kế Hoạch Khôi phục Sớm theo quy trình và Tuyên bố về 
Tác động Môi trường theo Quy trình cung cấp thông tin 
về các quyết định lựa chọn các dự án đề xuất trong bản 
thảo Khôi phục Sớm Giai đoạn IV của các Ủy viên. 
 

 
Kiểu dự án Khôi phục Sớm 

 
• Tạ o và cả i thiệ n vùng đầm lầ y 

• Bảo vệ bờ biển và chống xói mòn 

• Khôi phục bờ biển và đảo chắn sóng 

• Khôi phuc và bảo vệ thực vật Thủy sinh Ngập nước 

• Bảo vệ Môi trường Sống 

• Khôi phục loài hàu 

• Khôi phục và bảo vệ Cá và Động vật thân mềm 

• Khôi phục và bảo vệ loài chim 

• Khôi phục và bảo vệ rùa biển 
• Nâng cao khả năng tiếp cận của cộng đồng nguồn tài 

nguyên thiên nhiên vì mục đích giải trí 
• Cải thiện trải nghiệm giải trí 

• Tuyên truyền Quản lý, Giáo dục và Tiếp cận 
Môi trường và Văn hóa 

 
 

 

 

         
 

 

 
www.gulfspillrestoration.noaa.gov 

http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/
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