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.

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.

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.

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
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Các Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG)
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Ủy viên Liên bang

Louisiana

Ủy viên cho Louisiana
Ủy viên Liên bang

Toàn vùng
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Mississippi

Ủy viên cho Mississippi
Ủy viên Liên bang

Trên Đại dương
Ủy viên Liên bang

Alabama

Ủy viên cho Alabama
Ủy viên Liên bang

Florida

Ủy viên cho Florida
Ủy viên Liên bang

Tình trạng Chưa
biết và Quản
lý Đáp ứng
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Phục hồi ở Alabama ● Florida ● Louisiana ● Mississippi ● Texas ● Toàn vùng ● Trên Đại dương
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