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Chương Trình Hành Động 2022-2026 là một kế hoạch chung của cộng 
đồng chúng ta nhằm khôi phục khu vực Puget Sound trong bốn năm 
tới đây. Sự thành công của Chương Trình Hành Động này phụ thuộc 
vào sự chung tay của cả khu vực nhằm khôi phục thành công.

Cập nhật: June 2022



Tại sao chúng ta cần một Chương Trình Hành Động?
Puget Sound đang thực hiện chưa tốt. Loài cá voi sát thủ và cá hồi đang gặp 
nguy cơ. Chúng ta vẫn đang tiếp tục chứng kiến sinh cảnh mất đi ở các khu 
rừng và đường bờ biển. Chúng ta đang không hoàn thành được nghĩa vụ theo 
hiệp ước với bộ lạc, và nhiều cộng đồng phải đối mặt với các nguy cơ sức khỏe, 
khó khăn kinh tế và mất dần các truyền thống. Biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
dân số đe dọa các giống loài, cơ sở hạ tầng cũng như sinh kế của chúng ta.  

Để có được một Puget Sound lành mạnh và vững vàng, chúng ta phải có: 

 f Sự dẫn dắt táo bạo và cộng tác ở mọi cấp độ

 f Điều chỉnh cân xứng và điều phối các nỗ lực

 f Hành động cấp thiết

Chương Trình Hành Động thúc đẩy sự khôi phục như thế nào?
Lập ra lộ trình – Chương trình này giúp lập ra một lộ trình khôi phục với cơ sở 
khoa học, cho chúng ta biết mình cần có những hành động gì ngay lúc này 

Định hướng cho việc tài trợ và ra quyết định – Chương trình định hướng việc 
tài trợ cho sự khôi phục của Puget Sound, bao gồm: 

 f Định hướng xếp hạng các đề xuất cấp ngân sách tiểu bang liên quan đến 
Puget Sound

 f Đóng vai trò như cơ quan quản lý tiền tài trợ cho các khoản đầu tư của 
Chương Trình Cửa Sông Quốc Gia (National Estuary Program, NEP)

 f Hướng dẫn để điều chỉnh các khoản đầu tư khác cho hoạt động khôi 
phục và cơ sở hạ tầng sao cho cân xứng

Đảm bảo về trách nhiệm giải trình – Chương trình mô tả cách chúng tôi sẽ tự 
chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ đặt ra.
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Các chiến lược và hành động 
trong Chương Trình Hành Động:

Bảo vệ và khôi phục sinh cảnh cũng 
như các quá trình hình thành sinh cảnh

Bảo vệ và cải thiện chất 
lượng nước

Bảo vệ mạng lưới thức ăn và các loài 
đang gặp nguy hiểm

Ngăn chặn những ảnh hưởng xấu nhất 
của biến đổi khí hậu

Đảm bảo sức khỏe toàn diện của  
con người
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Chương Trình Hành Động Này có gì Mới?

 9 Chương trình này kết hợp yếu tố sức khỏe toàn 
diện của con người, chủ quyền và quyền theo 
hiệp ước của các bộ lạc bản địa, công lý môi 
trường và công lý khí hậu.  

 9 Chương trình chỉ ra các cách để tránh những 
ảnh hưởng xấu nhất của biến đổi khí hậu.  

 9 Nó đặt ra chín mục tiêu ngắn hạn của chương 
trình và sáu mục tiêu dài hạn về Chỉ Báo Dấu 
Hiệu Sinh Tồn để đánh giá tiến độ cũng như 
xác định thành công.

 9 Chương trình này gồm 31 chiến lược có căn cứ 
khoa học và được xây dựng với sự cộng tác của 
nhiều bên. Mỗi chiến lược đều đi kèm các hành 
động sẽ là trọng tâm chung cho bốn năm tiếp 
theo. Những nỗ lực triển khai trước đây và 
thông tin mới sẽ cung cấp căn cứ để xây dựng 
các chiến lược và hành động.
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Lập ra tầm nhìn dài hạn hơn cho việc khôi phục và giải thích khung chương trình khôi phục

K Ế  H O Ạ C H  T H Ự C  H I Ệ N
Định hướng cho hoạt động triển khai trong bốn năm tới

31 137 11
CHIẾN LƯỢC

Là các chiến lược được 
xây dựng với sự cộng tác, 

đem lại nhiều lợi ích và 
có cơ sở khoa học

HÀNH ĐỘNG

Các hành động bao gồm 
những cơ hội quan trọng 

sẽ giúp thúc đẩy từng 
chiến lược 

MỤC TIÊU CHƯƠNG 
TRÌNH

Mục tiêu chương trình là 
các mốc thời gian trên lộ 
trình hướng tới việc đạt 
thành quả mong muốn



Xin truy cập trang mạng về Chương Trình Hành Động để tìm hiểu về Chương Trình Hành Động này cũng như cách mà quý vị có thể đóng góp 
cho sự khôi phục của Puget Sound: www.psp.wa.gov/2022AAupdate.php

Liên hệ: action.agenda@psp.wa.gov

Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta. 
Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một Puget Sound 

vững mạnh. 
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