
         
           
     
       
      

        
           
         
      

        
        
       
       

          
         

       
       
         
      

          
         
          

           
         
            

          
        
    

  

      
       
    

 

 

 

  
  
 

         

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

Hội đồng Ủy viên
 
Đảm bảo sự Nhất quán, Minh bạch và Trách nhiệm Giải trình
	

Sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010, 
các cơ quan liên bang và tiểu bang đã cùng nhau 
thành lập Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài 
nguyên Thiên nhiên Deepwater Horizon. Sau khi 
đạt được thỏa thuận đền bù công bố toàn cầu năm 
2016, các Nhóm Ủy viên Thực hiện được thành lập. 

Hệ sinh thái Vịnh Mexico rất đa dạng với nhiều loại 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống phụ 
thuộc lẫn nhau. Vụ tràn dầu đã làm tổn thương 
nhiều loại động vật hoang dã và môi trường sống. 
Nó cũng tác động tiêu cực đến các cơ hội giải trí, 
chẳng hạn như câu cá và chèo thuyền. Các tổn 
thương xảy ra trên cấp độ toàn bộ hệ sinh thái 
vùng Vịnh. 

Do các tổn thương xảy ra trên phạm vi toàn hệ sinh 
thái nên các Nhóm Ủy viên Thực hiện đang tiến 
hành cách tiếp cận toàn diện và tích hợp ở cấp độ 
hệ sinh thái để khôi phục vùng Vịnh, phù hợp với 
Kế hoạch Phục hồi theo Chương trình mà chúng tôi 
công bố vào năm 2016. 

Hội đồng Ủy viên chịu trách nhiệm đảm bảo các 
dự án phục hồi phù hợp với Kế hoạch Phục hồi 
theo Chương trình. Hội đồng cũng đảm bảo 
tính minh bạch, và trách nhiệm giải trình về 
khía cạnh tài chính cũng như khoa học. 

Các Nhóm Ủy viên Thực hiện đang phát triển 
các kế hoạch phục hồi và thực hiện các dự án 
để khôi phục các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
bị tổn thương do sự cố tràn dầu. 

Hợp tác cùng nhau, các Nhóm Ủy viên 
Thực hiện đã phê duyệt khoảng 1,9 tỷ 
đô la cho hơn 270 dự án phục hồi. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
www.gulfspillrestoration.noaa.gov 

Hội đồng Ủy viên
Tất cả Ủy viên 

Các Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG) 

Texas 
Ủy viên cho Texas 
Ủy viên Liên bang 

Louisiana 
Ủy viên cho Louisiana 
Ủy viên Liên bang 

Mississippi 
Ủy viên cho Mississippi 
Ủy viên Liên bang 

Alabama 
Ủy viên cho Alabama 
Ủy viên Liên bang 

Florida 
Ủy viên cho Florida 
Ủy viên Liên bang 

Toàn vùng 
Tất cả Ủy viên 

Trên Đại dương 
Ủy viên Liên bang 

Tình trạng Chưa
biết và Quản
lý Đáp ứng
Tất cả Ủy viên 

Phục hồi ở Alabama  ● Florida ● Louisiana  ● Mississippi ● Texas ● Toàn vùng ● Trên Đại dương 



       

Kinh phi Ph\lc h6i tf nh b~ng DO la 
C • H n h T • v· Tong Kinh 

ac ang muc m oan ung Al b Fl "d L · · M" · · · T h'Ph 
Ph~c h('>i° tr~ng ·~ Vung Nl!&c a ama on a ou1s1ana 1ss1ss1pp1 exas p ~oi'vc 

1. KH61 PHl)C VA BAO TON M61 TRlfO'NG SONG 

Dat ng~p nlt'6'c, mOi trtt'Ctng 
sOng ven bb' va gan bb' 

Ciic dl! iin ve mOi trU'Ctng sOng 
tren dat do lien bang quan IV 

Cac cl,r an ph~c li>1 s&m 
(cten g ai cliJi.1 n IV) 

2. KHol PHl)C CHAT LlfQtlG Nlf6'C 

Giam dLtang cha'! (Ngulln 
khong t~p !rung) 

Cha'! ILtgng nLt&c (vf 
d~ nhll w Iv nll&c 
mlla, khoi ph~c thuy 
van, giam l~ng d9ng 
tram tr ch v. v. 

3. Bo SUNG VA BAO v~ TAI NGUYEN SONG VEN BO'VA TREN BIEN 

Cava d9ng v~ khong Xl.l'ang 
sOng tren cilc tang mt&c 

Pt'<)c liOi s6m ca va d9ng v~I 
ktK)ng Xl!Or>;J SOng lren COC fang 

Ca tam 

Rua bien 60,000,000 

Ph~c ha1 s&m rua b e'n 29,256,165 

Thi,tc v~ thuy sinh 
ng~p nLt&c 

Dc;mg v~ bi en c6 \IU 19,000,000 

Chim 70,400,000 

Ph~c ha1 s&m chm 1,823, 100 

Mesophotic vii cac 
c:Qng dllng day sau 

Hau 63,372,413 

Ph~c ha 1 s&m ha u 

4. CUNG CAP VA TANG ClfO'NG CO' HQI GIAI TRi 

Cung cii'p vii tang cLtb'ng 
cac ca h<;>i giai tri 

380,000,000 

20,COO,COO 

15,000,000 

55,000,000 

55,000,000 

70,000,000 

273,300,000 

5. THEO 061, QUAN LY THiCH O'NG, VA GIAM SAT HANH CHiNH 

Theo doi va quan Iv 65,000,000 200,000,000 
thich Cmg 

Giam sat hanh chinh va 
l~p ke ho~ch toan di~n 40,000,000 150, 000,000 

Kinh phi NRD quan Iv 
thich Cmg cho nhli'ng tinh 700,000,000 
tr~ng chLta biet 

TONG KINH PHi NRD $700,000,000 $349,851,678 $1,240,697,916 

65,000,000 5,000,000 4,009, 062, 700 55,500,000 

3,000,000 17,500,000 50,000,000 5,000,000 

28,1 10,COO 15,629,:xl7 259, 625, 700 00,COO,COO 

5,000,000 35,000,000 20,000,000 27,500,000 

300,000,000 

5,500,000 20,000,000 10,000,000 5,000,000 

22,000,000 

5,000,000 5,000,000 50,000,000 10,000,000 

30,000,000 40,000,000 148,500,000 25,000,000 

145,000 2,835,000 71,937,3CO 

10,000,000 20,000,000 26,000,000 20,000,000 

3,329,COO 5,370,593 14,874,3CO 13,EXXJ,000 

25,000,000 63,274,513 38,000,000 5,000,000 

10,000,000 10,000,000 225,000,000 7,500,000 

20,000,000 20,000,000 33,000,000 22,500,000 

$295,589,305 $680, 152,643 $5,000,000,000 $295,557,000 

'T 6ng phan b6 kinh phi ph~c ha1 cho cong lac P~c ha1 S&m; m6i Lo~ 1 Ph~c ha1; va lheo do1, quan Iv thich ling, va gam sal hanh chlnh la $81 ly (c(lng v&i len t&i 
$700 tn~u cho cac Tlnh tr~ng Chll'a b1e'I va Quan Iv Thich ling). 

Deepwater Horizon NRDA 

Trustee Council 

100,000,000 4,234,562, 700 

75,500,000 

383,:xl5, [67 

22,500,000 110,000,000 

300,000,000 

380,000,000 

20,COO,COO 

15,000,000 

7,500,000 163,000,000 

19,965,000 49,221, 165 

22,000,000 

144,000,000 

20,000,000 403,900,000 

20,Em,770 97,344, 170 

273,300,000 

22,500,000 162,872,413 

37, 173,893 

131,274,513 

2,500,000 520,000,000 

4,000,000 289,500,000 

700,000,000 

$238, 151,458 $8, 000, 000,000 

Restoration in Alabama  ● Florida ● Louisiana  ● Mississippi ● Texas ● Region-wide ● Open Ocean 
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