
Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon 

Giám sát và Quản lý Thích ứng 

CHÚNG TÔI LÀ AI 
Nhóm công tác Giám sát và Quản lý Thích ứng Giữa các Nhóm Ủy viên 

Thực hiện (TIG Chéo) bao gồm đại diện của tất cả các thành viên của Hội 

đồng Ủy viên. Nhóm công tác này thúc đẩy khả năng tương thích của các 

quy trình giám sát và dữ liệu trên tất cả các TIG và đóng vai trò là diễn 

đàn để giải quyết các chủ đề về giám sát và quản lý thích ứng trong công 

tác phục hồi Deepwater Horizon. Các hoạt động cho năm 2021-2022 sẽ 

bao gồm:  

• Hoàn thiện các hướng dẫn giám sát và quản lý thích ứng cấp độ dự

án cho chim, rùa biển, động vật biển có vú, và các tài nguyên sinh vật

trên biển và ven bờ khác.

• Hỗ trợ Hội đồng Ủy viên đánh giá các nỗ lực phục hồi giữa các TIG và

giữa các Loại hình Phục hồi.

• Tiếp tục nâng cao cấu trúc cho dữ liệu giám sát phục hồi trong DIVER

(cơ sở dữ liệu thông tin dự án).

• Phối hợp với các chương trình phục hồi vùng Vịnh khác về giám sát

và quản lý thích ứng.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ 

Quản lý thích ứng liên quan đến 
tinh chỉnh chương trình phục hồi 
theo thời gian, dựa trên kết quả 
giám sát và sự hiểu biết khoa học 
nâng cao. Chúng tôi nhận thấy sự 
cần thiết phải có một khung giám 
sát và quản lý thích ứng mạnh mẽ 
bên trong tất cả các Khu vực Phục 
hồi. Quá trình này tạo ra một nền 
tảng kiến thức mở rộng hỗ trợ 
công tác ra quyết định phục hồi 
hiện tại và tương lai và hoàn thiện 
hơn nữa những phương pháp 
phục hồi nào hiệu quả nhất cho 
các tài nguyên và bối cảnh môi 
trường khác nhau.  

Chúng tôi đang xây dựng hướng 
dẫn giám sát để đánh giá kết quả 
phục hồi và lợi ích đối với các tài 
nguyên bị tổn thương. Chúng tôi 
cũng xác định các nhu cầu giám 
sát sinh thái bổ sung và các hoạt 
động khoa học khác để giải quyết 
các lỗ hổng thông tin và nâng cao 
công tác lập kế hoạch và thực 
hiện phục hồi.  
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SỔ TAY MAM LÀ GÌ? 
Trong Kế hoạch Phục hồi theo Chương 
trình, các Ủy viên cam kết xây dựng một 
bộ hướng dẫn cho hoạt động giám sát và 
quản lý thích ứng để hỗ trợ công tác 
thực hiện và đánh giá các dự án phục hồi. 

Hội đồng Ủy viên đã phát hành bản cập 
nhật Sổ tay Quy trình và Hướng dẫn 
Giám sát và Quản lý Thích ứng 
(viết tắt là MAM) Phiên bản 1.0 (pdf) vào tháng 8 năm 2019. 
Bản cập nhật này cung cấp hướng dẫn giám sát bổ sung cho các 
Nhóm Ủy viên Thực hiện 

Sổ tay MAM bao gồm các quy trình và hướng dẫn đề xuất vốn xây 
dựng dựa trên khung giám sát và kế hoạch giám sát theo khái 
niệm được phát triển cho Phục hồi Sớm. Các Ủy viên sẽ sửa đổi Sổ 
tay MAM theo định kỳ khi họ xây dựng hướng dẫn giám sát cho 
các phương pháp phục hồi bổ sung, và đánh giá tiến độ phục hồi, 
cũng như tìm hiểu thêm về các cách tốt nhất để đo lường tiến độ 
phục hồi cho các tài nguyên và bối cảnh môi trường khác nhau. 

Sổ tay MAM cung cấp hướng dẫn để giám sát các dự án phục hồi 
vốn mang lại lợi ích cho tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ bị tổn 
thương do sự cố tràn dầu. 

Xem Sổ tay MAM tại 
http://www.gulfspillrestoration.noaa.gov/monitoring-and-
adaptive-management. 

TRONG SỔ TAY MAM CÓ 
GÌ? 
Sổ tay MAM Phiên bản 1.0 bao 
gồm:  

• Hướng dẫn giám sát vùng
đất ngập nước, bãi biển và
cồn cát, đảo chắn, hàu, thảm
thực vật dưới nước, chất
lượng nước, và các phương
pháp tiếp cận phục hồi về sử
dụng giải trí, và các dựa án
bảo vệ và bảo tồn môi
trường sống.

• Hướng dẫn thực hiện quản lý
thích ứng dự án, khi thích
hợp.

• Hướng dẫn quản lý dữ liệu.

Các phiên bản Sổ tay MAM 
trong tương lai có thể bao gồm: 

• Hướng dẫn giám sát cho các
phương pháp phục hồi bổ
sung.

• Hướng dẫn đánh giá tiến độ
theo các mục đích phục hồi.

• Hướng dẫn xem xét thông tin
hiện có để xác định các “tình
trạng chưa biết” mới xuất
hiện.
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