
ĐẠO LUẬT STAFFORD 1988
Đạo Luật Hỗ Trợ Khẩn Cấp và Cứu Trợ Thiên  
Tai Robert T. Stafford năm 1998 nhằm thiết lập một 
phương thức có hệ thống trong việc cung cấp hoạt động 
cứu trợ thiên tai liên bang cho chính quyền tiểu bang 
và địa phương.1 Đạo Luật Stafford cho phép cung cấp 
viện trợ liên bang cho các cộng đồng và cá nhân trong 
các thảm họa lớn hoặc các trường hợp khẩn cấp được 
tuyên bố, chẳng hạn như bão hoặc tấn công khủng bố. 
Một thảm họa lớn có thể bao gồm các đặc điểm như 
bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào hoặc — bất kể nguyên 
nhân — bất kỳ trận hỏa hoạn, lũ lụt hay vụ nổ nào gây 
thiệt hại nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Trường hợp khẩn cấp 
được định nghĩa là một trường hợp mà trong đó các nỗ 
lực cứu trợ thiên tai của tiểu bang, địa phương và của 
các tổ chức phi chính phủ cần có sự trợ giúp của liên 
bang để giảm nhẹ thiệt hại, mất mát, khó khăn hoặc đau 
khổ.1 Tổng thống có thể tuyên bố một thảm họa lớn hay 
trường hợp khẩn cấp khi không có đủ nguồn lực của 
tiểu bang hoặc địa phương.2

Đạo Luật Stafford cho phép ba hình thức hỗ trợ sau:
• Hỗ trợ cá nhân — Hỗ trợ tài chính và hỗ trợ trực tiếp 

ngay lập tức cho các cá nhân về nhà ở và các nhu 
cầu khác liên quan đến thảm họa.

• Hỗ trợ chung — Hỗ trợ chính quyền tiểu bang và địa 
phương cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tư 
nhân ứng phó khẩn cấp và sửa chữa hoặc thay thế 
các cơ sở bị thiệt hại do thiên tai.

• Giảm nhẹ rủi ro — Trợ cấp cho chính quyền tiểu 
bang và địa phương để thực hiện các hoạt động 
nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ rủi ro lâu dài đối với 
tài sản và tính mạng con người gây ra do các hiểm 
họa tự nhiên.1

Khi một thảm họa lớn hoặc trường hợp khẩn cấp được 
tuyên bố, Chương Trình Ứng Phó Khẩn Cấp Quốc Gia 
nhiều khả năng sẽ được kích hoạt. 

Chương Trình Ứng Phó Khẩn Cấp Quốc Gia đề ra 
các kế hoạch giả định, các chính sách, khái niệm hoạt 
động và cơ cấu tổ chức. Nó cũng mô tả những nguồn 
lực mà các cơ quan liên bang có thể sử dụng để hỗ trợ 
các hoạt động cứu hộ khẩn cấp ban đầu nếu khả năng 
ứng phó của chính quyền tiểu bang và địa phương bị 
quá tải.1 Sự tham gia của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng 
Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) - cơ quan quản lý hoạt 
động cứu trợ thiên tai - tùy thuộc vào phạm vi và chi phí 
của thảm họa cũng như vào việc có cần phải chỉ định lại 
nhân viên liên bang để quản lý nó hay không.2

CHƯƠNG TRÌNH ỨNG PHÓ KHẨN CẤP LIÊN BANG CHO SỰ CỐ 
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Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên biển, vị trí, lượng dầu tràn và nguyên nhân của sự cố tràn dầu có thể ảnh hưởng đến công tác  
hậu cần ứng phó. Nỗ lực ứng phó của liên bang tuân thủ hai luật liên bang – Đạo Luật Stafford 1988 và Đạo Luật Ô Nhiễm 
Dầu 1990. Mặc dù hai luật này có liên quan đến nhau, phạm vi và mục đích của chúng lại khá khác nhau.

Một số bờ biển vùng Vịnh cần được dọn sạch sâu sau 
sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. Luật liên bang nêu 
rõ cách thức thực hiện nỗ lực ứng phó sự cố và bên chịu 
trách nhiệm cho sự cố đó. (Louisiana Sea Grant)



ĐẠO LUẬT Ô NHIỄM DẦU 1990
Luật ứng phó liên bang cho sự cố tràn dầu đã có từ năm 
1924, khi Đạo Luật Ô Nhiễm Dầu (OPA) đầu tiên được ban 
hành. OPA 1924 đã được sửa đổi theo Đạo Luật Nước 
Sạch - là đạo luật chính của liên bang áp dụng cho sự cố 
tràn dầu trước khi ban hành OPA 1990. OPA 1990 đã mở 
rộng Đạo Luật Nước Sạch hiện nay. Nó ban hành các quy 
định mới về phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn dầu. 3

OPA tăng cường khả năng của chính phủ liên bang trong 
việc ngăn ngừa sự cố tràn dầu, đảm bảo dầu được dọn 
sạch và khôi phục mọi tài nguyên thiên nhiên bị ảnh 
hưởng bởi sự cố tràn dầu đó.2 Nó đòi hỏi các công ty 
vận chuyển, các đơn vị khai thác xa bờ, các cơ sở bảo 
quản và chính phủ liên bang phải triển khai các kế hoạch 
ứng phó với việc xả dầu cho các khu vực địa phương.4,5 
OPA tăng đáng kể phạm vi thiệt hại được bảo hiểm và 
giao cho một bên chịu trách nhiệm có nghĩa vụ thanh 
toán toàn bộ mọi chi phí dọn dẹp dầu tràn.3 

Chính phủ liên bang sẽ đảm bảo các bên chịu trách 
nhiệm khôi phục môi trường và chi trả cho người dân 
những tổn thất liên quan, giám sát việc bồi thường do 
sự cố tràn dầu cho đến khi tài nguyên thiên nhiên khôi 
phục hoàn toàn.2

Các bên chịu trách nhiệm có nghĩa vụ thanh toán chi 
phí dọn dẹp và thiệt hại do sự cố tràn dầu cùng hàng 
loạt các chi phí khác, bao gồm:
• tổn thất tài nguyên thiên nhiên,
• mất nhà ở cá nhân,
• mất khả năng sử dụng tài nguyên thiên nhiên để 

kiếm sống,
• mất nguồn thu của chính phủ do hủy hoại tài sản 

hoặc tổn thất tài nguyên thiên nhiên, và
• mất lợi nhuận và thu nhập do mất tài sản hoặc tổn 

thất tài nguyên thiên nhiên và chi phí cung cấp thêm 
các dịch vụ công trong hoặc sau khi ứng phó với sự 
cố tràn dầu.3

Chi phí để thực hiện mọi hoạt động cần thiết nhằm 
giảm nhẹ thiệt hại cho sức khỏe người dân hoặc phúc 
lợi công cộng. OPA quy định sẵn giới hạn trách nhiệm 
cho bên chịu trách nhiệm tùy theo nguyên nhân của sự 
cố tràn dầu. Một số sự cố tràn dầu có thể chỉ chịu một 
khoản đô la tối đa nhất định trong khi các sự cố khác lại 
có trách nhiệm vô hạn đối với chi phí dọn dẹp dầu tràn 
cùng các giới hạn về thiệt hại khác.3,6

Khi xảy ra sự cố tràn dầu trong cơn bão biển, việc ứng 
phó sự cố tràn dầu sẽ được xem là ứng phó với cơn 
bão lớn hơn. Kế Hoạch Ứng Phó Dự Phòng Quốc Gia 
- kế hoạch liên bang nhằm ứng phó với việc xả thải các 
chất nguy hiểm - có thể được sử dụng trong Chương 
Trình Ứng Phó Khẩn Cấp Quốc Gia để giải quyết sự cố 
tràn dầu hoặc tràn hóa chất trong cơn bão. Nghĩa vụ 
của các bên chịu trách nhiệm vẫn không thay đổi. 

gulfseagrant.org/oilspilloutreach
Công trình này được thực hiện một phần nhờ trợ cấp của Quỹ sáng kiến 
nghiên cứu vịnh Mexico (Gulf of Mexico Research Initiative) và một phần 
nhờ các chương trình Trợ cấp biển của tiểu bang Texas, Louisiana, Florida 
và Mississippi-Alabama. Các tuyên bố, phát hiện, kết luận và đề xuất không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của các tổ chức này.
GOMSG-G-19-009
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Chúng tôi đặc biệt cảm ơn nhiều nhà phê bình độc lập đã góp phần chỉnh sửa ấn phẩm phổ biến kiến thức sự cố tràn dầu này.
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TRÍCH DẪN ĐỀ XUẤT

QUỸ ỦY THÁC TRÁCH NHIỆM BỒI 
THƯỜNG SỰ CỐ TRÀN DẦU
Nếu bên chịu trách nhiệm không thể hoặc 
không sẵn sàng thanh toán bồi thường thì 
Quỹ Ủy Thác Trách Nhiệm Bồi Thường Sự 
Cố Tràn Dầu (OSLTF) sẽ thanh toán chi phí 
dọn dẹp dầu tràn, chi phí tổn thất tài nguyên 
thiên nhiên cũng như chi phí cho các thiệt 
hại về kinh tế và tài sản khác. OSLTF được 
tài trợ bởi nguồn thu từ thuế môi trường đối 
với xăng dầu, tiền phạt xả thải xăng dầu vi 
phạm Đạo Luật Nước Sạch và các khoản 
tiền được OSLTF thu hồi từ các bên chịu 
trách nhiệm liên quan. Quỹ áp dụng giới hạn 
tối đa là 1 tỉ đô la cho mỗi sự cố, với mức 
giới hạn phụ là 500 triệu đô la để đánh giá 
tổn thất tài nguyên thiên nhiên và yêu cầu 
bồi thường liên quan đến sự cố.3,6 
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