
Sự Khôi Phục (xây dựng lại) Sớm Là Gì?  
Sự khôi phục sớm cung cấp một cơ hội để thực hiện các dự án cho 
sự khôi phục trước khi hoàn thành quá trình Định Giá Thiệt Hại 
Tài Nguyên Thiên Nhiên (NRDA).

NRDA là quá trình được sử dụng bởi các cơ-quan ủy thác tài 
nguyên thiên nhiên để thành-lập sự khai nhận công-bố cho 
những tài nguyên thiên nhiên bị thiệt hại phòng chống lại tổ-chức 
hoặc những tổ-chức chịu trách nhiệm cho vụ tràn-dầu và yêu cầu 
sự bồi thường thiệt hại cho những tài nguyên thiên nhiên và các 
dịch vụ.

Thông thường trong một NRDA, các cơ-quan ủy thác tài nguyên 
thiên nhiên thành-lập một kế hoạch hoặc một loạt các kế hoạch 
cho sự khôi phục để bù đắp cho những những ảnh hưởng sau sự 
định giá của những tổn-thất. Những kế hoạch cho các dự án phục 
hồi sớm, tuy nhiên, có thể được thành-lập trước khi hoàn thành 
việc định giá tổn thương để đạt được sự phục hồi nhanh hơn.

NRDAs có thể được kéo dài và phức tạp, trong một số trường hợp 
bị kéo dài nhiều năm. Trong trường hợp của NRDA Deepwater 
Horizon, sự khôi phục sớm sẽ là nền tảng để bắt đầu sự phục hồi 
của những tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ của chúng trước 
khi hoàn thành toàn-vẹn sự định giá của những tổn-thất. 

Có-Phải Sự Khôi Phục (xây dựng lại) Sớm được Thực Hiện Cho 
Sự Tràn-Dầu Deepwater Horizon?
Phải. Vào Ngày 21 Tháng Tư năm 2011, Ủy Hội Đồng Horizon 
Deepwater NRDA công bố một thỏa thuận trong đó, BP cam kết 
cung cấp 1 Tỉ-đô cho việc thực hiện các dự án cho sự khôi phục 
sớm. 

Sự thỏa thuận khôi phục sớm này là một thỏa thuận lớn nhất 
chưa bao giờ đạt được và cho thấy đây là một bước đi đầu tiên 
cho việc làm trọn nhiệm vụ từ các tổ-chức có trách nhiệm để tài 
trợ việc khôi phục vẹn toàn cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
bị tổn-thất.

Các ngân-quỹ này sẽ được phân chia giữa các cơ-quan ủy thác 
theo một thỏa thuận phân bổ cho sự khôi phục sớm:

•	 500 triệu-đô chia đều giữa các cơ-quan ủy thác trong các tiểu 
bang vùng Vịnh (Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida và 
Texas)

•	 200 triệu-đô chia đều cho các cơ-quan ủy thác liên bang (Cơ 
quan Quản Lý Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia và Bộ Nội 
Vụ Hoa Kỳ)

•	 300 triệu-đô để tài trợ các dự án do tiểu-bang đề nghị cho sự 
khôi phục

Những loại dự án nào sẽ được bao gồm?  
Những ví dụ về các loại dự án có thể được 
tài trợ gồm-có: 

•	 Xây dựng lại những vùng đầm lầy ven 
biển

•	 Bổ Sung những bãi biển bị hư hỏng
•	 Cải tiến cách nhân-chúng sử dụng các 

nguồn tài nguyên
•	 Bảo tồn các vùng biển chủ-yếu của 

môi trường sống cho động vật hoang 
dã bị ảnh hưởng

•	 Khôi phục những cồn-đảo và các vùng đất thấp bị ngập nước

Các cơ-quan ủy thác sẽ xem xét các dự án dựa theo tiêu-chuẩn 
được thành lập trong các quy định liên bang, đều thỏa thuận và, 
nếu thích hợp, đưa ra-tiêu chuẩn cụ thể. Các dự án được lựa chọn 
do từng cơ-quan ủy thác phải được Hội Đồng Ủy Viên chấp-
thuận trước khi được trình bày với BP.  Kế hoạch phục hồi sớm 
hay một loạt các kế hoạch sẽ được thành lập trong các dự án đã 
được sự chấp-thuận từ các cơ-quan ủy thác và BP. Công chúng sẽ 
được có cơ hội phê-binh cho một hoặc nhiều kế hoạch dự thảo 
cho sự khôi phục sớm.

Sự định giá thiệt hại lâu dài sẽ được tiếp tục trong vai-đoạn lập 
kế hoạch phục hồi sớm. BP và các tổ-chức chịu trách nhiệm cuối 
cùng sẽ có trách nhiệm bồi thường công chúng cho toàn bộ tổn-
thất và tất cả các chi phí của NRDA.

Sự Định Giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên Cho Deepwater Horizon

Loại có thể được khôi 
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