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Tổng Quan 
Nhiều quá trình đang diễn ra ở vùng Vịnh ngay bây giờ để giúp vùng Vịnh và các 
cộng đồng hồi phục từ những vết thương gây ra bởi vụ tràn dầu BP. Tài liệu này 
giải thích bốn quá trình chính.  

Đánh giá Thiệt Hại Tài 
Nguyên Thiên Nhiên 

Yêu cầu của Đạo Luật ô 
nhiễm dầu(Oil Pollution Act) 

 

Những người chịu trách 
nhiệm về vụ tràn dầu phải 
thanh toán cho các chi phí để 
khôi phục lại nguồn tài 
nguyên thiên nhiên vùng Vịnh 
như trước. 

Xem trang 3 

Mức Xử Phạt và Đạo Luật 
Phục Hồi (Restore Act) 

Yêu cầu của Đạo luật Nước 
Sạch (Clean Water Act) 

 

Những người chịu trách 
nhiệm về vụ tràn dầu có thể 
bị phạt hình phạt dân sự và / 
hoặc hình sự.  Đạo luật Phục 
Hồi Các Tiểu Bang Vùng Vịnh 
đòi hỏi rằng 80% số tiền phạt 
dân sự phải được dành cho 
việc phục hồi và tu bổ vùng 
Vịnh.  
 
 Quốc hội đã thông qua Đạo luật 

Phục Hồi vào ngày 29 tháng 6 năm 

2012. Mức xử phạt chưa được xác 

định. 

Xem trang 4 

Quá trình Phục Hồi và Tu Bổ sau sự cố 
tràn dầu của BP 

Ủy thác viên đang làm việc để xác 

định những tổn thất đã gây ra 

trong vụ tràn dầu. 
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Khiếu nại & 
Giải quyết 

Yêu cầu của Đạo Luật Ô 
Nhiễm Dầu(Oil Pollution Act) 
 

Cá nhân, doanh nghiệp, và 
chính phủ phải được bồi 
thường cho sự chịu đựng các 
thiệt hại kinh tế do kết quả 
của vụ tràn dầu. 

Cá nhân, doanh nghiệp, và chính 

phủ tiếp tục nộp đơn khiếu nại. 

Xem trang 6 

Lực Lượng Công Tác 
Phục Hồi Hệ Sinh Thái 

Bờ Biển Vùng Vịnh 

Được tạo ra từ Lệnh Thi 
Hành 13,554 

 

Trong tháng 10 năm 2010, 
Tổng thống Obama thành lập 
Lực Lượng Công Tác Phục Hồi 
Hệ Sinh Thái Bờ Biển Vùng 
Vịnh để phối hợp các hoạt 
động  phục hồi ở vùng Vịnh. 
 
 

Lực Lượng Công Tác đã phát hành 

một sách lược phục hồi hệ sinh 

thái trong Tháng Mười Hai 2011. 

Xem trang 5 

Mục Lục 

Tổng quan ................................ 1 
NRDA ........................................ 3 
Mức Xử Phạt  & Đạo luật Phục 

Hồi ......................................... 4 
Công tác lực lượng Vùng Vịnh .. 5 
Khiếu nại & Giải quyết .............. 6 

NOAA 
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Giai Đoạn 1 

Quyết định có nên tiến tới 
với NRDA hay không. 

Giai Đoạn 2 

Đánh giá tổn thất, ước tính 
chi phí, và phát triển một 

kế hoạch phục hồi. 

Giai Đoạn 3 

Bắt đầu dự án phục hồi 

 

 

 
NRDA là gì? 
Đánh giá Thiệt hại tài nguyên thiên nhiên (NRDA) là một quá trình thuộc về luật pháp 
mà chính phủ sử dụng để xác định tổn hại tràn dầu gây ra cho nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và xác định làm thế nào để khôi phục lại những nguồn tài nguyên đó. 

Ai được tham gia vào quá trình này? 
NRDA cho vụ tràn dầu BP được hướng dẫn bởi một nhóm các đại diện chính phủ liên 
bang và tiểu bang (gọi là “Ủy thác viên"). 
 
Những người chịu trách nhiệm về sự cố tràn dầu (được gọi là "các bên chịu trách 
nhiệm") có thể tham gia trong NRDA. Các bên có trách nhiệm phải trả các chi phí xác 
định tổn thất và khôi phục các tài nguyên thiên nhiên trở lại tình trạng như là tràn dầu 
chưa hề xảy ra. 

Các giai đoạn của NRDA là gì?  
Có ba giai đoạn trong NRDA: 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chúng ta đang ở giai đoạn nào? 

Dự Thảo Phân Tích Môi Trường 
 

Các uỷ thác viên đang chuẩn bị một Tuyên bố dự thảo 
chương trình tác động môi trường (PEIS). Một Tuyên 
Bố Tác Động Môi Trường là một tài liệu mà chính phủ 
liên bang phải chuẩn bị trước khi bắt đầu bất kỳ dự án 
nào có ảnh hưởng đáng chú ý đến môi trường. 

Đánh giá Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên 
Nhiên 

Chưa bắt đầu Hoàn Tất Ngay Bây giờ 

Hồi phục Sớm 
 

Trong năm 2011, BP đồng ý bỏ ra $1 tỷ đô la để 
bất đầu một số dự án hồi phục sớm. Mùa Hè 
năm 2012, các uỷ thác viên đã hoàn tất một 
vòng của  các dự án có trị giá $57 triệu đôla, và 
đang đàm phán để được một vòng thứ hai của 
các dự án với BP. 
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Mức Xử Phạt của  Đạo Luật Nước Sạch  
 Đạo luật Nước Sạch (The Clean Water Act) cấm xả các chất ô nhiễm vào vùng biển của 
Hoa Kỳ.  Khi một sự cố tràn dầu xảy ra trong đại dương, người vi 
phạm phải trả các hình phạt dân sự của chính phủ liên bang, và 
cũng có thể phải đối mặt với hình phạt hình sự.  
 

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2010, Hoa Kỳ đã nợp đơn kiện đề nghị 
các hình phạt dân sự đối với BP và các bên có trách nhiệm khác.  

 
Số Tiền Phạt Có Thể Lên Đến Bao Nhiêu? 
Mức xử phạt dân sự đối với sự cố tràn dầu BP có thể từ hàng triệu 
đô la đến hơn $17 tỷ đôla. Một phiên tòa sẽ dựa vào những yếu tố 
đa dạng khi tính toán mức xử phạt. Ví dụ, nếu tòa thấy rằng vụ 
tràn dầu do sự cẩu thả hoặc hành vi sai trái, mức xử phạt có thể 
được tăng lên. Ngoài ra, các bên có trách nhiệm cũng có một cơ hội để có thể giải quyết 
và thương lượng số tiền phạt bên ngoài tòa án. 

 
Đạo Luật Phục Hồi 
Quốc hội đã thông qua Đạo luật Phục Hồi trong tháng 6 năm 2012. Đạo luật Phục Hồi 
yêu cầu 80% số tiền của bất kỳ hình phạt dân sự nào được thanh toán do các bên chịu 
trách nhiệm cho vụ tràn dầu của BP sẽ được dùng để phục hồi môi trường và kinh tế ở 
các tiểu bang thuộc bờ biển vùng Vịnh. Một phần của số tiền này sẽ trực tiếp đi vào quỹ 
của chính quyền tiểu bang để chi cho các dự án phục hồi và tu bổ. 
 
 Ý lực của Đạo Luật Phục Hồi:  
 

 
 

Cung cấp tiền cho các tiểu bang trong sự phân chia bình 
đẳng dành cho việc tu bổ địa phương 

Cung cấp tiền cho tiểu bang dựa theo mức tác động của sự 
tràn dầu 

Cung cấp tiền cho “Hội Đồng Phục Hồi” của liên bang dành 
cho việc tu bổ địa phương  và liên bang 

Thành lập năm "Trung tâm xuất sắc" dành cho cơ quan 
nghiên cứu ở bờ biển vùng vịnh 

Tiền vốn dài hạn để giám sát thủy sản vùng Vịnh 

Hình phạt của Đạo luật 
Nước Sạch là một sự 

trừng phạt. 

Không giống như NRDA, hình 
phạt Đạo luật Nước Sạch có ý 
để trừng phạt những người và 
những công ty vi phạm pháp 
luật. Các hình phạt được dùng 
để giúp ngăn ngừa các sự cố 
tràn dầu trong tương lai. 

Mức Xử Phạt và Đạo Luật Phục Hồi 

Các dự án của Đạo Luật 
Phục Hồi có thể bao gồm: 

 Cơ sở hạ tầng 

 Bảo vệ lụt lội 

 Giám sát thủy sản 

 Chương trình khuyến mại 
của hải sản Vùng Vịnh 

 Chương trình khuyến mại 
của du lịch Vùng Vịnh  

 Phục hồi những thiệt hại 
môi trường gây ra bởi 
nhiều thập kỷ phát triển 
dầu và khí đốt 

 Tạo ra công ăn việc làm 

  

35% 

30% 

30% 

2.5% 

2.5% 
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Công Tác Lực Lượng là gì? 
Tổng thống Obama đã tạo ra nhóm Lực Lượng Công Tác Phục Hồi Hệ Sinh Thái trong năm 2010. 
Nhóm công tác được tạo thành từ liên bang và các nhà lãnh đạo các tiểu bang thuộc  Vùng Vịnh, 
và chịu trách nhiệm để điều phối các nỗ lực phục hồi trên khắp vùng Vịnh. Tổng thống cho Công 

Tác Lực Lượng  thời hạn một năm để viết một sách lược phục hồi hệ sinh thái.  

 Nhóm Lực Lượng Công Tác đã làm những gì?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sách lược phục hồi của Nhóm Công Tác Lực Lượng 
Trong tháng 12 2011, nhóm công tác lực lượng phát hành một sách lược phục hồi vùng 
Vịnh dài hạn. sách lược khôi phục cuối cùng đưa ra các hành động cần thiết để đạt được 
bốn mục tiêu phục hồi:  

1. Khôi phục và bảo tồn môi trường sống;; 
2. Khôi phục chất lượng nguồn nước; 
3. Bổ sung và bảo vệ nguồn tài nguyên biển và ven biển; và 
4. Tăng cường khả năng phục hồi cộng đồng. 

 
 

  
Điều gì tiếp theo cho Công Tác Lực Lượng?  

Đạo luật Phục Hồi hình dung một vai trò trong tương lai cho Công Tác Lưc Lượng, sách 
lược phục hồi, và khuyến nghị của mình. Vai trò chính xác của nhóm Công Tác Lực Lượng 
sẽ được xác định trong những tháng tới. 

Lực Lượng Công Tác Phục Hồi Hệ Sinh Thái 

Tháng 10 năm 2010 - Tháng 10 năm 2011:  
Nhóm Công tác lực lượng tổ chức 40 cuộc 

họp trong các cộng đồng Vùng Vịnh. 

Tháng 10 năm 2010:  
Tổng Thống Obama sáng lập nhóm Lực 
Lượng Công Tác Phục Hồi Hệ Sinh Thái 
và chỉ đạo để chuẩn bị một sách lược 

phục hồi hệ sinh thái. 
 

Tháng 12 năm 2011:  
Nhóm công tác lực lượng 
phát hành bản tổng kết 

Sách lược phục hồi hệ sinh 
thái của khu vực vùng 

Vịnh Mexico. 
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Yêu Cầu Bồi Thường Kinh Tế  
Đạo luật ô nhiễm dầu yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp, và các chính phủ phải được 
bồi thường cho các thiệt hại kinh tế phải chịu đựng từ kết quả của vụ tràn dầu BP. Các 
bên có trách nhiệm phải thanh toán cho những tổn thất. 
 
Hàng ngàn các yêu sách kinh tế đã được nộp kể từ khi vụ tràn dầu BP. Các Cơ sở của 
Vùng Vịnh, do Kenneth Feinberg điều hành, đã được sử dụng để xử lý các khiếu nại đối 
với BP từ các cá nhân cho đến doanh nghiệp. Các văn phòng này giờ đây đã đóng cửa, và 
Trung tâm Khiếu Nại Horizon Deepwater bây giờ xử lý khiếu nại. 

Giải quyết  khiếu nại Kinh Tế và Y Tế 
Ngoài việc nộp đơn khiếu nại với một cơ sở, mọi người đã đệ đơn cho hàng trăm vụ 
kiện. Bởi vì các vụ kiện này đều liên quan đến những câu hỏi tương tự nhau (ví dụ, bao 
nhiêu dầu tràn?), cho nên chỉ một thẩm phán chịu trách nhiệm giám sát tất cả. Thẩm 
phán chỉ định một ủy ban (được gọi là "Ban chỉ đạo bên nguyên đơn") để phối hợp các 
cá nhân và doanh nghiệp đệ đơn kiện. 
 
Ban chỉ đạo bên nguyên đơn và BP đã yêu cầu tòa án phê duyệt các thỏa thuận giải 
quyết bao gồm thiệt hại kinh tế, thiệt hại về tài sản, và khiếu nại y tế.  Tòa án đã phê 
duyệt bước đầu những thỏa thuận này, nhưng sẽ cho quyết định cuối cùng sau khi tổ 
chức một buổi điều trần vào ngày 08 tháng 11 năm 2012. 
 
Trong khi đó, Ban chỉ đạo bên nguyên đơn, BP, và tòa án đang quảng cáo các giải quyết.  
Cá nhân và doanh nghiệp sẽ được đưa ra một thời hạn cuối cùng để tham gia, phản đối, 
hoặc từ chối tham gia. 
 

 
 

Tổn thất kinh tế & thiệt hại tài sản. BP ước tính rằng sẽ bỏ ra $7.8 tỷ đôla để bù 
đắp cho các thiệt hại kinh tế và thiệt hại tài sản theo thỏa thuận giải quyết. Điều 
này bao gồm $2.3 tỷ đôla cho các khiếu nại liên quan đến ngành công nghiệp thủy 
sản vùng Vịnh và để thúc đẩy du lịch đến vùng Vịnh. 

 
Yêu cầu bồi thường Y tế. Giải quyết tạo ra một chương trình tư vấn y tế 21 năm, 
một quá trình cho các điều kiện y tế phát sinh sau này, và $105 triệu đôla cho một 
chương trình bồi thường Y tế . 

Khiếu nại & Giải quyết 
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