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Phiên bản Kế hoạch Nhiều năm (Ban đầu hoặc Số Sửa đổi): Sửa đổi #4 
Ngày Chấp thuận Kế hoạch Nhiều năm Ban đầu: 19 tháng 5 năm 2016 
Ngày Chấp thuận Kế hoạch Nhiều năm Cuối cùng: 19 tháng 6 năm 2019 

 

Tên Ứng viên Hợp lệ: Sở Chất lượng Môi trường Mississippi 

Tên và Thông tin Liên hệ của Người liên lạc (gọi tắt là POC) về các vấn đề liên quan đến Kế hoạch Thực hiện Nhiều năm này: 
Tên POC: Chris Wells 
Chức danh POC: Giám đốc, Văn phòng Phục hồi 
Email POC: cwells@mdeq.ms.gov 
Điện thoại POC: +1 (601) 961-5545 

 
BẢN MÔ TẢ THUYẾT MINH: 
1. Bản mô tả từng hoạt động, bao gồm nhu cầu, mục đích, mục tiêu, các mốc thực hiện và địa điểm. Bao gồm bản đồ hiển thị địa điểm 
của từng hoạt động. 
 

Phụ mục A là bản đồ cho biết địa điểm của từng hoạt động. Bản sửa đổi thứ tư cho Kế hoạch Thực hiện Nhiều năm (gọi 
tắt là MIP) của tiểu bang Mississippi bổ sung thêm sáu dự án mới (Hoạt động 28, 29, 30, 31, 32, 33) và sửa đổi bốn dự 
án trước đây đã được chấp thuận trong MIP Ban đầu và các sửa đổi tiếp theo (Hoạt động 3, 11, 12, 13), chỉ được sửa 
đổi theo phạm vi được mô tả bên dưới. Các dự án có thể bắt đầu sớm hơn hoặc muộn hơn ngày bắt đầu dự kiến tùy 
thuộc vào kinh phí có sẵn hay không. 
 
Hoạt động #3: Cải tạo Hạ tầng Cáp quang (Bị loại) 
Dự án này đã được chấp nhận theo MIP Ban đầu của Mississippi để bổ sung cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế Vùng 
Vịnh Mississippi bằng cách xác định nhu cầu cải tạo hạ tầng cáp quang và các giải pháp khả dụng trong khu vực. Sở Chất 
lượng Môi trường Mississippi (MDEQ) đã nhận kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (Ngân khố) cho dự 
án này. Do kết quả các hoạt động lập kế hoạch đã thực hiện, tiểu bang Mississippi sẽ không triển khai các giải pháp hạ 
tầng hiện hành. 
Sửa đổi Dự án: 
Sửa đổi #4 loại bỏ dự án này khỏi MIP Mississippi. Khoản tài trợ này sẽ được đóng lại và số tiền còn lại sẽ bị hủy bỏ. 
 
Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập kế hoạch – Xây dựng Sửa đổi MIP (Đã sửa đổi) 
Dự án này đã được chấp thuận trong MIP ban đầu của Mississippi để trợ giúp công tác lập kế hoạch nhằm hỗ trợ MDEQ 
trong việc xây dựng nhiều sửa đổi MIP. MDEQ đã nhận khoản kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch từ Ngân khố cho dự án này. 
Việc sửa đổi dự án đề xuất bao gồm tăng kinh phí cho khoản hỗ trợ lập kế hoạch hiện thời nhằm trợ giúp MDEQ trong 
việc phát triển các sửa đổi MIP trong tương lai. Không có sửa đổi nào đối với mô tả dự án, Nhu cầu, Mục đích hoặc Mục 
tiêu dự án như đã nêu và được chấp thuận trong MIP ban đầu và các MIP sửa đổi. 
Sửa đổi Dự án: 
Ngân sách dự án này đang được sửa đổi để tăng kinh phí Hợp phần Trực tiếp thêm $500,000. Khoản kinh phí tăng thêm 
$500,000 này là cần thiết để hỗ trợ MDEQ phát triển các sửa đổi MIP trong tương lai theo phạm vi công việc của hoạt 
động này. Khoản tăng kinh phí này là dự toán hiện tại dựa trên việc tiếp tục tinh chỉnh mức độ nỗ lực xây dựng sửa đổi 
MIP đến nay (đây là bản sửa đổi MIP thứ tư và một sửa đổi MIP bổ sung dự kiến là đang trong quá trình cấp kinh phí hiện 



thời). 
 

Hoạt động #12: Chương trình Cải thiện Chất lượng Nước Vùng Vịnh Mississippi (Đã sửa đổi) 
Chương trình này đã được chấp nhận theo Sửa đổi MIP #1 của Mississippi. MDEQ đã nhận khoản kinh phí từ Ngân khố 
cho chương trình này. MDEQ đã thực hiện các thỏa thuận thầu phụ để thực hiện hai dự án cải thiện chất lượng nước, 
với các dự án bổ sung hiện đang được xây dựng. Không có sửa đổi nào đối với mô tả chương trình, Nhu cầu, Mục đích 
hoặc Mục tiêu chương trình như đã nêu và được chấp thuận trong Sửa đổi MIP #1 của Mississippi. 
Sửa đổi Dự án: 
Ngân sách chương trình này đang được sửa đổi để tăng kinh phí Hợp phần Trực tiếp thêm $1,000,000 để hỗ trợ thực hiện 
các dự án cải thiện chất lượng nước bổ sung phù hợp với mô tả chương trình, Nhu cầu, Mục đích và Mục tiêu như được 
chấp nhận trong Sửa đổi MIP #1. 
 
Hoạt động #13: Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Hàu Đại học Nam Mississippi (Đã sửa đổi) 
Dự án này đã được chấp nhận theo Sửa đổi MIP #1 và được sửa đổi theo Sửa đổi MIP #3, chuyển dự án từ việc mua lại 
một trại nhân giống hàu hiện thời sang phát triển một trung tâm nghiên cứu và nhân giống hàu tại Phòng Thí nghiệm 
Nghiên cứu Vùng Vịnh của Đại học Nam Mississippi (USM GCRL) tại Cedar Point ở Ocean Springs, MS. Không có sửa đổi 
nào về mô tả dự án, Nhu cầu, Mục đích hoặc Mục tiêu như được nêu và chấp nhận trong Sửa đổi MIP #3. 
Sửa đổi Dự án: 
Ngân sách dự án đang được sửa đổi để tăng kinh phí Hợp phần Trực tiếp thêm $4,400,000 để hỗ trợ phát triển trung 
tâm nghiên cứu và nhân giống hàu dựa trên dự toán hiện tại đã xây dựng thông qua thiết kế kiến trúc và các hoạt động 
lập kế hoạch/thẩm định do USM tiến hành kể từ khi Sửa đổi MIP #3 được thông qua . Kinh phí Hợp phần Trực tiếp 
cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện trao 
dự án giữa MDEQ và Ngân khố và hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. USM sẽ chịu trách nhiệm cho mọi 
chi phí phát triển và xây dựng vượt quá phần kinh phí phân bổ theo Hợp phần Trực tiếp. 
 
Hoạt động #28: Cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cải tạo các công viên tiểu bang nằm ở khu vực ven biển bằng cách cải tạo Công viên Tiểu 
bang Buccaneer ở Quận Hancock. 
 
Công viên Tiểu bang Buccaneer là công viên tiểu bang duy nhất của Mississippi có lối đi trực tiếp dẫn đến Vịnh 
Mexico. Nằm ở Quận Hancock, công viên trải dài khoảng 400 mẫu, có lối ra bãi biển, đường mòn tự nhiên, khu cắm 
trại giải trí, công viên nước và các tiện ích khác cho khách du lịch và người dân. Những cải tạo ở đây sẽ tăng cường 
công viên như một tài sản du lịch sinh thái và giải trí của khu vực làm lợi cho nền kinh tế du lịch khu vực. Quận 
Hancock, phối hợp với Sở Thủy sản và Công viên Hoang dã Mississippi, đã xác định các nâng cấp ưu tiên cho công 
viên. Những ưu tiên này bao gồm: 1) cải tạo khu vực công viên nước; 2) bổ sung và cải tạo khu cắm trại; và 3) nâng 
cấp du lịch sinh thái và giải trí gia đình. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ thực hiện các cải tạo và hoạt động của công viên như lập kế hoạch, lên kỹ thuật và thiết 
kế, và cấp phép. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng 
như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và 
nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên về du lịch của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer là cần thiết để tăng cường cơ hội du lịch và giải trí ở khu vực Bờ Vịnh 
Mississippi. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là hỗ trợ cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer. 
 
Mục tiêu: Thực hiện cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 



Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Giai đoạn Lập kế hoạch Cải tạo 
Hoàn thành Hoạt động Mua sắm 
Khởi công Cải tạo 
Hoàn thành Cải tạo 
 
Địa điểm: Quận Hancock, Mississippi 
 
 
Hoạt động #29: Nâng cấp Bến Du thuyền Cadet Marina ở Biloxi Point 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Vịnh bằng cách cải tạo Bến du 
thuyền Point Cadet Marina của Thành phố Biloxi để kích thích thêm hoạt động và tái phát triển kinh tế. 
 
Point Cadet Marina là một tài sản quan trọng đối với nền kinh tế du lịch, hỗ trợ các hoạt động du lịch thể thao và giải 
trí như câu cá ngoài khơi và giải đấu câu cá thể thao dưới biển lớn nhất của Mississippi, Billfish Classic. Giải Billfish 
Classic hàng năm có tác động kinh tế lớn đến nền kinh tế du lịch thu hút các đội tuyển quốc gia và quốc tế. Bến du 
thuyền được bao quanh bởi các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, cung cấp hơn 5.000 phòng khách sạn và có khả năng 
thúc đẩy thêm hoạt động kinh tế du lịch và là điểm đến hàng đầu của giải đấu câu cá biển sâu. Các cải tạo cho Point 
Cadet Marina là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm cải thiện khả năng tiếp cận bờ sông và các tiện ích ở Đông 
Biloxi nhằm nâng cao trải nghiệm du lịch trong khu vực và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cư dân địa phương. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng cho Point Cadet Marina như tiện nghi du thuyền, bến tiếp nhiên liệu, 
văn phòng, và cải tạo bãi đậu xe, và bất kỳ công tác lập kế hoạch, kỹ thuật và thiết kế, cùng cấp phép nào khác. Kinh 
phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án, cũng như phát triển, điều 
phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên phát triển du lịch của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Bến du thuyền Point Cadet Marian đã gần 35 tuổi và cần cải tạo để hỗ trợ sự gia tăng hoạt động kinh tế thông 
qua các sự kiện câu cá thể thao và tăng cường cơ hội giải trí cho khách du lịch và người dân địa phương. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là cải tạo Point Cadet Marina để hỗ trợ sự gia tăng hoạt động kinh tế và du lịch ở 
Đông Biloxi. 
 
Mục tiêu: Thực hiện cải tạo cơ sở hạ tầng cho Point Cadet Marina nhằm mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ 
Vịnh Mississippi. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 
Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Giai đoạn Lập kế hoạch Cải tạo 
Hoàn thành Hoạt động Mua sắm 
Khởi công Cải tạo 
Hoàn thành Cải tạo 
 
Địa điểm: Quận Harrison, Mississippi 
 
Hoạt động #30: Cải tạo Hành lang Thương mại Xa lộ Liên tiểu bang 10 Thành phố Moss Point 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh thông qua cải tạo mạng 
lưới giao thông trong khu thương mại gần Xa lộ Liên tiểu bang 10 (I-10) và Quốc lộ 63 giao tại Moss Point, MS. Các cải 
tạo cơ sở hạ tầng đường bộ và cải thiện lưu lượng giao thông sẽ làm lợi cho nền kinh tế bằng cách tăng cường khả năng 



tiếp cận đến các doanh nghiệp hiện có và hỗ trợ thêm các phát triển thương mại. 
 
Vùng Bờ Vịnh Mississippi có sự tăng trưởng lớn dọc theo hành lang I-10. Cải thiện mạng lưới giao thông trong khu 
thương mại I-10 của Thành phố Moss Point đã được xác định là ưu tiên để kích thích thêm hoạt động kinh tế trong 
thành phố. Khu thương mại I-10 của Moss Point được bao ở phía đông và phía tây bởi hai đầu nối chính bắc-nam (Quốc 
lộ 63 và Quốc lộ 613). Khu vực này tăng trưởng trong nhiều năm qua nhưng sự gián đoạn và năng lực của mạng lưới 
đường bộ hiện tại hạn chế tiềm năng thu hút thêm hoạt động thương mại. Cải thiện mạng lưới đường bộ trong khu 
vực này cũng sẽ cải thiện lưu thông giao thông, giảm tắc nghẽn và tăng cường sự an toàn cho du khách. Các hoạt động 
lập kế hoạch sẽ xác định những cải tạo cần thiết. Dựa trên các nỗ lực lập kế hoạch sơ bộ của Thành phố Moss Point, 
các cải tạo đường bộ sẽ bao gồm các hoạt động như cải tạo giao lộ và phân bổ lại, lắp đặt tín hiệu giao thông, mở rộng 
đường hiện thời và xây dựng các con đường kết nối giữa các tuyến đường hiện có. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ, và bất kỳ công tác lập kế hoạch, kỹ thuật và thiết kế, cùng 
cấp phép nào khác. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án, 
cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ 
và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế và hạ tầng của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ là cần thiết ở hành lang thương mại I-10 của Thành phố Moss Point để cải 
thiện khả năng tiếp cận các doanh nghiệp hiện có, hỗ trợ thêm hoạt động thương mại, tăng cường an toàn cho du 
khách và giảm tắc nghẽn. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là cải tạo mạng lưới giao thông ở hành lang thương mại I-10 của Thành phố Moss 
Point nhằm tăng cường khả năng kích thích các hoạt động kinh tế trong khu vực. 
 
Mục tiêu: Thực hiện cải tạo khu thương mại I-10 của Thành phố Moss Point để làm lợi cho nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh 
Mississippi. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 
Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Giai đoạn Lập kế hoạch Cải tạo 
Hoàn thành Hoạt động Mua sắm 
Khởi công Cải tạo 
Hoàn thành Cải tạo 
 
Địa điểm: Quận Jackson, Mississippi 
 
Hoạt động #31: Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sinh Bắc Đại học Mississippi 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế và tài nguyên sinh thái Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ 
trợ Đại học Tiểu bang Mississippi (MSU) lập kế hoạch và xây dựng một trung tâm nghiên cứu thủy sản vùng Vịnh. Trung 
tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sinh phía Bắc vùng Vịnh (gọi tắt là Trung tâm) sẽ tăng cường tính an toàn của hải sản, 
đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm nhằm mang lại lợi ích cho ngành thủy sản và nền kinh tế của phía Bắc Vùng 
Vịnh. 
 
Trong những thập kỷ gần đây, ngành công nghiệp thủy sản dọc theo Bờ biển Vịnh Mississippi và khu vực Bắc Vịnh 
Mexico đã trải qua nhiều thất bại thảm khốc do tự nhiên và con người gây ra. Những sự kiện này đồng thời làm giảm 
trữ lượng hải sản, tạo ra các vấn đề về chất lượng nước và an toàn thực phẩm, và thay đổi nhận thức của người tiêu 
dùng và nhu cầu thị trường đối với thủy hải sản vùng Vịnh, tạo ra tác động kinh tế tiêu cực. Để đáp ứng những hiện 
tượng này và khôi phục niềm tin của khách hàng và thị phần đối với các sản phẩm vùng Vịnh, tồn tại nhu cầu chưa được 
đáp ứng về kiểm tra an toàn và đảm bảo chất lượng nhanh chóng cho tất cả các sản phẩm thủy sản và phát triển các 
sản phẩm giá trị gia tăng. Hiện tại, việc tiếp cận hạn chế vào các khả năng này đòi hỏi phải vận chuyển sản phẩm ở 



nhiều tiểu bang cách xa để phân tích tính an toàn của thực phẩm. MSU sẽ phát triển Trung tâm này để giải quyết các 
nhu cầu đó và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu thực phẩm thủy sản của đại học, các cơ quan liên bang và 
tiểu bang và các đối tác thương mại. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ các hoạt động phát triển Trung tâm như lập kế hoạch, lên kỹ thuật và thiết kế, cấp phép, 
và xây dựng phòng thí nghiệm phân tính độ an toàn của thủy sản cho Trung tâm. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ 
được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án, cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa 
MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên phát triển thủy sản, nghiên cứu và giáo dục của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Vùng Bờ Vịnh Mississippi hiện đang thiếu một cơ sở được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chứng nhận 
chuyên về an toàn thủy sản, đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm để hỗ trợ ngành thủy sản. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là tăng năng lực, tận dụng khả năng khoa học thực phẩm của MSU để hỗ trợ ngành 
thủy sản vùng Vịnh và mang lại lợi ích cho nền kinh tế. 
 
Mục tiêu: Hỗ trợ MSU thực hiện các hoạt động lập kế hoạch cho Trung tâm và xây dựng phòng thí nghiệm phân tích 
tính an toàn của thủy sản. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 
Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Hoạt động Lập kế hoạch 
Hoàn thành Hoạt động Mua sắm 
Khởi công Xây dựng (Phòng Thí nghiệm Phân tích Tính An toàn của Thủy sản) 
Hoàn thành Xây dựng 
 
Địa điểm: Vùng Bờ Vịnh Mississippi (khu vực cụ thể sẽ được quyết định trong giai đoạn lập kế hoạch) 
 
Hoạt động #32: Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới của Đại học Cộng đồng Bờ Vịnh Mississippi 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ trợ xây dựng một trung 
tâm đào tạo lực lượng lao động công nghệ cao của Đại học Cộng đồng Bờ Vịnh Mississippi nhằm nâng cao năng lực đào 
tạo lực lượng lao động trong khu vực về công nghệ hệ thống thông tin công nghệ cao. 
 
Bờ Vịnh Mississippi phải đối mặt với sự thiếu hụt lực lượng lao động Công nghệ Thông tin (CNTT) được đào tạo bài bản. 
Dựa trên nhu cầu đầu vào và được xác định của các ngành công nghiệp chủ chốt trong vùng, MGCCC sẽ phát triển Trung 
tâm An ninh và Công nghệ Mới (CSET) để đào tạo lực lượng lao động công nghệ cao cần hỗ trợ cho ngành công nghiệp 
hiện thời, mở rộng kinh tế và đổi mới bằng sự đào tạo thiết yếu trong các công nghệ mới, như An ninh mạng, Mã hóa, 
Trí tuệ nhân tạo (AI), Thực tế ảo (VR)/Thực tế tăng cường (AR), và Mô phỏng. MGCCC sẽ phát triển một cơ sở có thể 
chứa các chương trình đào tạo công nghệ tiên tiến tại Khuôn viên Jefferson Davis của MGCCC ở Gulfport, MS. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ xây dựng cơ sở này và các hoạt động như lập kế hoạch, lên kỹ thuật và thiết kế, cấp phép, 
và xây dựng. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án, cũng như phát 
triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà 
thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế và lực lượng lao động của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Bờ Vịnh Mississippi cần tăng cường năng lực đào tạo lực lượng lao động trong các ngành công nghệ thông tin 
tiên tiến để đáp ứng nhu cầu hiện nay của các nhà tuyển dụng và hỗ trợ mở rộng kinh tế. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng của MGCCC để đào tạo các ngành công nghệ 



thông tin tiên tiến nhằm hỗ trợ các nhà tuyển dụng hiện nay và mở rộng kinh tế. 
 
Mục tiêu: Hỗ trợ MGCCC xây dựng Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới làm lợi cho nền kinh tế. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 
Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Hoạt động Lập kế hoạch 
Hoàn thành Hoạt động Mua sắm 
Khởi công Xây dựng 
Hoàn thành Xây dựng 
 
Địa điểm: Quận Harrison, Mississippi 
 
Hoạt động #33: Chương trình Doanh nhân Đại dương Đại học Nam Mississippi 
 
Tóm tắt Dự án: 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ phát triển lực lượng lao động và tạo việc làm ở Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ trợ Đại học 
Nam Mississippi (USM) phát triển và thực hiện Chương trình Doanh nhân Đại dương mới. Chương trình mới này sẽ góp 
phần phát triển lực lượng lao động và tạo việc làm bằng cách thiết lập chương trình cấp bằng kết hợp về Kỹ thuật Đại 
dương và Kinh doanh để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và tăng trưởng kinh tế. 
 
Chương trình mới này đang được phát triển để hỗ trợ USM cũng như hỗ trợ chiến lược và đầu tư toàn diện của Tiểu 
bang Mississippi nhằm biến Bờ Vịnh Mississippi thành khu vực dẫn đầu quốc gia về phát triển, thử nghiệm, đánh giá và 
đào tạo về khoa học kỹ thuật đại dương và công nghệ hàng hải. Chương trình Doanh nhân Đại dương sẽ được thiết kế 
để xác định, đào tạo, và phát triển sinh viên đại học trở thành doanh nhân trong lĩnh vực Kỹ thuật Đại dương. Chương 
trình Doanh nhân Đại dương sẽ kết hợp các lớp kỹ thuật và kinh doanh để đào tạo sinh viên các khái niệm nâng cao ở 
cả hai ngành. Sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng cần thiết để thành công trong việc xác định cơ hội, phát triển đáp ứng, 
và thực hiện giải pháp. Về mặt khái niệm, những sinh viên quan tâm đến Chương trình Doanh nhân Đại dương sẽ hoàn 
thành chương trình Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Đại dương hiện thời và sau đó học chương trình Thạc sĩ Quản trị 
Kinh doanh (MBA) của USM. 
 
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ công tác lập kế hoạch và phát triển Chương trình (ví dụ: phát triển chương trình giảng dạy) 
và thực hiện. Các hoạt động lập kế hoạch và phát triển Chương trình sẽ xác định các hỗ trợ thực hiện Chương trình 
Doanh nhân Đại dương có đủ điều kiện theo Hợp phần Trực tiếp không, như thuê giảng viên và tuyển sinh viên. Kinh 
phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án, cũng như phát triển, điều 
phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với các ưu tiên phát triển kinh tế và lực lượng lao động của Ủy ban GoCoast 2020. 
 
Nhu cầu: Để hỗ trợ USM và những nỗ lực của Tiểu bang Mississippi phát triển kinh tế thông qua phát triển khoa học kỹ 
thuật đại dương và công nghệ hàng hải, một chương trình cần thiết để thúc đẩy tinh thần kinh doanh bằng cách đào tạo sinh 
viên cả về kỹ thuật đại dương và kinh doanh. 
 
Mục đích: Mục đích của dự án này là phát triển một chương trình lấy bằng kết hợp bên trong các khoa của USM hiện 
nay nơi sẽ đào tạo và giáo dục về cả Kỹ thuật Đại dương và Nguyên tắc Kinh doanh. 
 
Mục tiêu: Hỗ trợ phát triển và triển khai Chương trình Doanh nhân Đại dương USM để đào tạo lực lượng lao động và 
tạo việc làm ở Vùng Bờ Vịnh. 
 
Mốc thực hiện: 
Tiến hành Đánh giá Rủi ro đối với Nhà thầu Phụ 
Thực hiện Thỏa thuận với Nhà thầu Phụ 
Hoàn thành Lập kế hoạch và Phát triển Chương trình 
Bắt đầu các Hoạt động Triển khai Chương trình 



Hoàn thành các Hoạt động Triển khai Chương trình 
 
Địa điểm: Quận Harrison, Mississippi 

2. Cách ứng viên công bố bản kế hoạch nhiều năm trong 45 ngày để công chúng xem xét và cho ý kiến, theo cách được tính toán để 
nhận được sự tham gia rộng rãi từ các cá nhân, doanh nghiệp, bộ lạc da đỏ và các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như thông qua các 
cuộc họp công chúng, thuyết trình bằng các ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh và đăng bài trên Internet. Ứng viên sẽ phải gửi tài 
liệu (ví dụ: bản sao thông báo công chúng) để chứng minh rằng họ đã cho công chúng thời gian ít nhất là 45 ngày để xem xét bản kế 
hoạch nhiều năm. Ngoài ra, mô tả cách từng hoạt động của kế hoạch nhiều năm được phê duyệt như thế nào sau khi xem xét tất cả 
các đóng góp ý nghĩa từ công chúng và gửi tài liệu đi (ví dụ: thư phê duyệt của lãnh đạo ứng viên cho phép gửi bản kế hoạch nhiều 
năm lên Bộ Ngân khố hoặc nghị quyết phê duyệt kế hoạch nhiều năm của ứng viên). 

 
Trước khi nộp lên Bộ Ngân khố, Sửa đổi MIP #4 sẽ được công bố và cho công chúng thời hạn tối thiểu là bốn mươi lăm 
(45) ngày để xem xét và đóng góp ý kiến nhằm đạt được sự tham gia rộng rãi từ các cá nhân, doanh nghiệp, các bộ lạc da 
đỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. Mỗi hoạt động trong Sửa đổi MIP #4 sẽ được thông qua sau khi xem xét tất cả các đóng 
góp ý nghĩa theo mục 31 C.F.R § 34.303(a)(8-9). Sửa đổi MIP #4 sau đó sẽ được đệ trình lên Bộ Ngân khố để xem xét và 

phê duyệt. 
3. Làm thế nào mỗi hoạt động đưa vào trong bản thuyết minh kế hoạch nhiều năm của ứng viên đáp ứng được tất cả các yêu cầu theo 
Đạo luật PHỤC HỒI, bao gồm bản mô tả về cách mỗi hoạt động đủ điều kiện nhận kinh phí dựa trên vị trí địa lý của mỗi hoạt động và 
cách mỗi hoạt động đủ điều kiện ít nhất là một trong những hoạt động hợp lệ theo Đạo luật PHỤC HỒI. 
 
 

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập kế hoạch – Xây dựng Sửa đổi MIP: Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo quy định tại mục 31 
C.F.R. §34.2, vì mỗi phần riêng biệt của hoạt động này được thiết kế chủ yếu để khôi phục hoặc bảo vệ khu vực địa lý đó. 
Dự án này đủ điều kiện là hoạt động nhận kinh phí của Hợp phần Trực tiếp theo mục 31 C.F.R. §34.201(j) - hỗ trợ lập kế 
hoạch và theo mục 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(VIII) của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do Sở Chất lượng Môi trường 
Mississippi thực hiện và sẽ tuân thủ định nghĩa về hỗ trợ lập kế hoạch tại 31 C.F.R. §34.2. 
 
Hoạt động #12: Chương trình Cải thiện Chất lượng Nước Vùng Vịnh Mississippi: Chương trình này nằm ở Vùng Bờ Vịnh 
theo định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Chương trình này đủ điều kiện là một hoạt động được nhận Kinh phí của Hợp phần 
Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(a) - phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề cá, môi trường sống 
hoang dã trên biển, bãi biển, và các vùng đất ngập nước ven biển Vùng Bờ Vịnh và 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(I) của Đạo 
luật PHỤC HỒI. Chương trình này sẽ do Sở Chất lượng Môi trường Mississippi thực hiện; các dự án riêng lẻ trong chương 
trình có thể được thực hiện bởi những nhà thầu phụ đủ điều kiện. Khoa học Tốt nhất Hiện có: Tính bền vững của chất 
lượng nước ở các vùng nước cuối nguồn đòi hỏi phải có một phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học để phát hiện 
ra các tải trọng nguồn. Theo dõi nguồn, phân tích không gian địa lý, và các phương pháp mô hình hóa tiềm năng liên quan 
sẽ cung cấp cơ chế xác định các nguồn tải trọng. Kỹ thuật hệ thống tiên tiến sẽ được sử dụng để triển khai nhằm đảm 
bảo sửa chữa, nâng cấp, hoặc xây dựng sẽ mang lại sự cải thiện chất lượng nước bền vững tối đa. 
 
Hoạt động #13: Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Hàu Đại học Nam Mississippi: Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh 
theo định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này đủ điều kiện là một hoạt động được nhận kinh phí của Hợp phần Trực 
tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(f) - cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái và 33 U.S.C.§1321(t)(1)(B)(i)(VI) 
của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ được Đại học Nam Mississippi triển khai và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng 
trong 31 C.F.R. §34.2. 
 
Hoạt động #28: Cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer: Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong 31 C.F.R. 
§34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer; dự án này đủ điều kiện là một hoạt động nhận kinh 
phí Hợp phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(e) - cải tạo các công viên tiểu bang nằm ở khu vực ven biển bị ảnh hưởng 
bởi sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, và 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(V) của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do Sở 
Thủy sản và Công viên Hoang dã Mississippi thực hiện. 
 
Hoạt động #29: Nâng cấp Bến Du thuyền Cadet Marina ở Biloxi Point: Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa 
trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ 
trợ nâng cấp cho Bến Du thuyền Point Cadet Marina của Thành phố Biloxi để tăng cường hoạt động kinh tế và du lịch ở 
Đông Biloxi; dự án này đủ điều kiện là một hoạt động được nhận kinh phí của Hợp phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(f) 
- cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái và 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo luật PHỤC HỒI. 
Hoạt động này sẽ do Thành phố Biloxi triển khai và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong 31 C.F.R. §34.2. 



 
Hoạt động #30: Cải tạo Hành lang Thương mại Xa lộ Liên tiểu bang 10 Thành phố Moss Point: Dự án này nằm ở Vùng 
Bờ Vịnh theo định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng 
Bờ Vịnh bằng cách tăng cường khả năng tiếp cận các doanh nghiệp hiện có và khả năng hỗ trợ phát triển thương mại 
thêm ở khu thương mại I-10 của Moss Point; dự án này đủ điều kiện nhận Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. 
§34.201(f) - cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái và 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(VI) của 
Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do Thành phố Moss Point triển khai và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng 
trong 31 C.F.R. §34.2. 
 
Hoạt động #31: Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sinh Bắc Đại học Mississippi: Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo 
định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi íchcho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái 
của Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ trợ MSU lập kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu thủy sản vùng Vịnh mới và xây dựng 
phòng thí nghiệm phân tích tính an toàn của thủy sản để hỗ trợ ngành thủy sản; dự án này đủ điều kiện nhận kinh phí của Hợp 
phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(f) - cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái và 33 U.S.C. 
§1321(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do MSU triển khai và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng 
trong 31 C.F.R. §34.2. 
 
Hoạt động #32: Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới của Đại học Cộng đồng Bờ Vịnh Mississippi 
Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích 
cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ trợ MGCCC xây dựng một trung tâm đào tạo lực lượng lao động công 
nghệ cao nhằm nâng cao năng lực đào tạo lực lượng lao động của vùng trong các hệ thống thông tin công nghệ cao; dự 
án này đủ điều kiện nhận kinh phí của Hợp phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(f) - cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho 
nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái và 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do MGCCC 
triển khai và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong 31 C.F.R. §34.2. 
 
Hoạt động #33: Chương trình Doanh nhân Đại dương Đại học Nam Mississippi 
Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ phát triển lực lượng lao động 
và tạo việc làm bằng cách hỗ trợ USM phát triển và thực hiện chương trình đào tạo sinh viên cả về Kỹ thuật Biển và Kinh 
doanh; dự án này đủ điều kiện nhận kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo 31 C.F.R. §34.201(d) - phát triển lực lượng lao 
động và tạo việc làm và 33 U.S.C. §1321 (t)(1)(B)(i)(IV) của Đạo luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ do USM thực hiện. 

 
4. Các tiêu chuẩn mà ứng viên sẽ sử dụng để đo mức độ thành công của những hoạt động đề cập trong bản thuyết minh kế hoạch nhiều 
năm trong việc giúp khôi phục và bảo vệ Vùng Bờ Vịnh khỏi các tác động của sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. 

 
Hoạt động #11: Thước đo Thành công Dự án Hỗ trợ Lập kế hoạch – Xây dựng Sửa đổi MIP: Không thay đổi thước đo 
thành công của dự án này như đã được phê duyệt trong Sửa đổi MIP #3. 
 
Hoạt động #12: Thước đo Thành công Chương trình Cải thiện Chất lượng Nước Vùng Vịnh Mississippi: Không thay 
đổi thước đo thành công của chương trình này như đã được phê duyệt trong Sửa đổi MIP #1. 
 
Hoạt động #13: Thước đo Thành công Dự án Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Hàu Đại học Nam Mississippi: 
Không thay đổi thước đo thành công của chương trình này như đã được phê duyệt trong Sửa đổi MIP #3. 
 
Hoạt động #28: Thước đo Thành công Dự án Cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer: Hoàn thành cải tạo cho 
công viên tiểu bang. 
 
Hoạt động #29: Thước đo Thành công Dự án Nâng cấp Bến Du thuyền Cadet Marina ở Biloxi Point: 
Hoàn thành nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Point Cadet Marina làm lợi cho nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh Mississippi. 
 
Hoạt động #30: Thước đo Thành công Dự án Cải tạo Hành lang Thương mại Xa lộ Liên tiểu bang 10 Thành phố 
Moss Point: Hoàn thành các hoạt động lập kế hoạch và cải tạo cơ sở hạ tầng đường bộ ở hành lang thương mại I-10 
của Thành phố Moss Point, mang lại lợi ích cho nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh Mississippi. 
 
Hoạt động #31: Thước đo Thành công Dự án Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sinh Bắc Đại học Mississippi: 



Hoàn thành các hoạt động lập kế hoạch cho Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sản và hoàn thành xây dựng 
phòng thí nghiệm phân tích tính an toàn của thủy sản làm lợi cho ngành thủy sản và nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh 
Mississippi. 
 
Hoạt động #32: Thước đo Thành công Dự án Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới của Đại học Cộng đồng Bờ Vịnh 
Mississippi: Hoàn thành các hoạt động lập kế hoạch và xây dựng Trung tâm An ninh và Công nghệ mới của MGCCC 
mang lại lợi ích cho nền kinh tế Vùng Bờ Vịnh Mississippi. 
 
Hoạt động #33: Thước đo Thành công Chương trình Doanh nhân Đại dương Đại học Nam Mississippi: Hoàn thành 
công tác lập kế hoạch và phát triển chương trình cho Chương trình Doanh nhân Đại dương USM giúp hỗ trợ phát triển 
lực lượng lao động và tạo việc làm ở Vùng Bờ Vịnh Mississippi. 

5. Cách các hoạt động có trong bản thuyết minh kế hoạch nhiều năm được ưu tiên và danh sách các tiêu chí được sử dụng để thiết lập các 
ưu tiên đó. 
 Các dự án được ưu tiên sử dụng hai (2) tiêu chí sau đây: 

 
1. Tất cả dự án đưa vào trong Sửa đổi MIP #4 đều đủ điều kiện nhận kinh phí theo Hợp phần Trực tiếp, Đạo luật PHỤC 
HỒI là: phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề cá, môi trường sống hoang dã trên biển, bãi biển 
và các vùng đất ngập nước ven biển của Vùng Bờ Vịnh; cải tạo các công viên tiểu bang nằm ở khu vực ven biển bị ảnh 
hưởng bởi sự cố tràn dầu Deepwater Horizon; các dự án cơ sở hạ tầng làm lợi cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh 
thái , bao gồm cơ sở hạ tầng cảng; phát triển lực lượng lao động và tạo việc làm; và hỗ trợ lập kế hoạch. 
 
2. Mississippi tận dụng hai thành phần có các bên liên quan để xác định và ưu tiên tất cả các dự án để đưa vào Sửa đổi 
MIP #4: Ủy ban GoCoast 2020 và Cổng thông tin Ý tưởng Dự án Phục hồi. Các mục từ (a) đến (e) dưới đây cung cấp 
thêm giải thích: 
(a) Thống đốc Phil Bryant lập ra GoCoast 2020 với vai trò như một cơ quan cố vấn cho Thống đốc về phân bổ kinh phí 
mà Mississippi nhận được theo Đạo luật PHỤC HỒI. 
(b) GoCoast 2020 bao gồm hơn một trăm lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng cùng các viên chức được bầu trên 
khắp Bờ Vịnh Mississippi. 
(c) GoCoast 2020 đã thành lập tám ủy ban tập trung vào tám lĩnh vực chính liên quan đến các hoạt động được quy 
định trong Đạo luật PHỤC HỒI (phục hồi sinh thái, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và giáo dục, thủy 
sản, doanh nghiệp nhỏ, du lịch, và phát triển lực lượng lao động). 
(d) GoCoast 2020 đã lập báo cáo với các khuyến nghị và ưu tiên để lựa chọn dự án theo Hợp phần Trực tiếp. Xem 
Báo cáo Chính thức của GoCoast 2020 để biết thêm thông tin tại http://www.gocoast2020.com/gocoast-2020- 
final-report/. 
(e) Chủ tịch GoCoast 2020 đã xây dựng các đề xuất cho những dự án này bằng cách xem xét các ý tưởng dự án đã 
được gửi lên Cổng thông tin Ý tưởng Dự án Phục hồi so với các ưu tiên và tiêu chí đã được xây dựng trước đó. 
Mỗi một dự án được xác định trong Sửa đổi MIP #4 được phát triển và lấy thông tin trực tiếp từ dự án được gửi 
lên Cổng thông tin Ý tưởng Dự án Phục hồi. 
 
Ngoài ra, sự thẩm định sơ bộ được thực hiện trên mỗi dự án bao gồm đánh giá các hoạt động dự án dự kiến và dự toán kinh 
phí, tính hợp lý, và tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành. 

6. Nếu có thể, mô tả số tiền và tình trạng kinh phí hiện thời từ các nguồn khác (ví dụ: đóng góp khác của Đạo luật PHỤC HỒI, đóng 
góp khác của bên thứ ba) và mô tả phần cụ thể của dự án được tài trợ bởi Hợp phần Trực tiếp của Đạo luật PHỤC HỒI. 
 

Hoạt động #3: Cải tạo Hạ tầng Cáp quang: Dự án này đã được chấp nhận theo MIP Ban đầu của Mississippi. MDEQ sẽ 
loại bỏ dự án này ra khỏi MIP thông qua Sửa đổi MIP #4 và phần kinh phí còn lại sẽ bị hủy bỏ. 
• Chi phí dự án đã phê duyệt (MIP Ban đầu): $5,000,000 
• Thay đổi kinh phí đề xuất: giảm $4,950,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $50,000 
• Tổng chi phí ước tính của dự án: $50,000 
 
Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập kế hoạch – Xây dựng Sửa đổi MIP: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ 
lập kế hoạch cho việc xác định và đánh giá các dự án, chương trình, và hoạt động và phát triển các sửa đổi MIP, khi cần 
thiết. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng như phát 
triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm 
này. 



• Chi phí dự án đã phê duyệt (Sửa đổi MIP #3): $1,900,000 
• Thay đổi kinh phí đề xuất: tăng $500,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $2,400,000 
• Tổng chi phí ước tính của dự án: $2,400,000 
 
Hoạt động #12: Chương trình Cải thiện Chất lượng Nước Vùng Vịnh Mississippi: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ được 
sử dụng để hỗ trợ xây dựng các dự án xây mới hoặc sửa chữa/nâng cấp hệ thống nước mưa và/hoặc nước thải, và các 
hoạt động giám sát. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án 
cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ 
và nhà thầu phụ. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 
• Chi phí chương trình đã phê duyệt (Sửa đổi MIP #1): $11,000,000 
• Thay đổi kinh phí đề xuất: tăng $1,000,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $12,000,000 
• Tổng chi phí ước tính của chương trình: $12,000,000 
 
Hoạt động #13: Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Hàu Đại học Nam Mississippi: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ 
được sử dụng để xây dựng trại nhân giống và các hoạt động như lập kỹ thuật và thiết kế, cấp phép và mua sắm thiết bị 
cần thiết. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng như phát 
triển, điều phối, và thực hiện trao dự án giữa MDEQ và Ngân khố và hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
• Chi phí dự án đã phê duyệt (Sửa đổi MIP #3): $7,700,000 
• Thay đổi kinh phí đề xuất: $4,400,000 increase 
• Tổng chi phí ước tính của dự án: $14,600,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $12,100,000 

• Kinh phí Huy động Ngoài Đạo luật PHỤC HỒI theo Dự toán USM: $2,500,000 
 

Hoạt động #28: Cải tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ được sử dụng để thực hiện cải 
tạo Công viên Tiểu bang Buccaneer và các hoạt động như lập kế hoạch, lên kỹ thuật và thiết kế, và cấp phép. Kinh phí 
Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối, 
và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. Dự kiến không 
có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $1,100,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $1,100,000 
 
Hoạt động #29: Nâng cấp Bến Du thuyền Cadet Marina ở Biloxi Point: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ được sử dụng để 
hỗ trợ triển khai/xây dựng các nâng cấp về cơ sở hạ tầng cho Point Cadet Marina và các hoạt động như lập kế hoạch, lên kỹ 
thuật và thiết kế, và cấp phép. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản 
lý dự án cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa 
MDEQ và nhà thầu phụ. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $3,300,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $3,300,000 
 
Hoạt động #30: Cải tạo Hành lang Thương mại Xa lộ Liên tiểu bang 10 Thành phố Moss Point: Kinh phí Hợp phần Trực 
tiếp sẽ hỗ trợ triển khai/xây dựng các cải tạo về cơ sở hạ tầng đường bộ và các hoạt động như lập kế hoạch, lên kỹ thuật 
và thiết kế, và cấp phép. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án 
cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu phụ giữa MDEQ 
và nhà thầu phụ. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $3,300,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $3,300,000 
 
Hoạt động #31: Trung tâm Nghiên cứu Thực phẩm Thủy sinh Bắc Đại học Mississippi: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ 
được sử dụng để hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm phân tích tính an toàn của thủy sản và các hoạt động như lập kế 
hoạch, lên kỹ thuật và thiết kế, và cấp phép. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám 
sát và quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng 
thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $6,300,000 



• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $3,300,000 
• Kinh phí Huy động Ngoài Đạo luật PHỤC HỒI theo Dự toán MSU: $3,000,000 
 
Hoạt động #32: Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới của Đại học Cộng đồng Bờ Vịnh Mississippi: Kinh phí Hợp phần 
Trực tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng trung tâm đào tạo lực lượng lao động và các hoạt động như lập kế hoạch, 
lên kỹ thuật và thiết kế, và cấp phép. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và 
quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp đồng thầu 
phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $7,300,000 
• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $3,300,000 
• Kinh phí Huy động Ngoài Đạo luật PHỤC HỒI theo Dự toán MGCCC: $4,000,000 
 
Hoạt động #33: Chương trình Doanh nhân Đại dương Đại học Nam Mississippi: Kinh phí Hợp phần Trực tiếp sẽ được 
sử dụng để hỗ trợ công tác lập kế hoạch và phát triển chương trình (ví dụ: phát triển chương trình giảng dạy) và triển 
khai Chương trình Doanh nhân Đại dương USM. Kinh phí Hợp phần Trực tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động 
giám sát và quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối, và thực hiện cấp dự án giữa MDEQ và Ngân khố và trao hợp 
đồng thầu phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
• Tổng kinh phí dự án ước tính: $1,100,000 

• Tổng Kinh phí Hợp phần Trực tiếp theo Đạo luật PHỤC HỒI: $1,100,000 

Theo Đạo luật Giảm Thủ tục Giấy tờ năm 1995, không ai bắt buộc phải trả lời yêu cầu thu thập thông tin trừ khi có số kiểm soát OMB hợp lệ 
trên đó. Số kiểm soát OMB hợp lệ cho sự thu thập thông tin này là 1505-0250. Ý kiến liên quan đến thời gian cần thiết để hoàn thành bản 
thu thập thông tin này, bao gồm thời gian xem hướng dẫn, tìm kiếm dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết, cũng như hoàn 
thành và xem xét bản thu thập thông tin này phải được chuyển đến Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, Văn phòng Phục hồi Bờ Vịnh, 1500 Pennsylvania 
Ave., NW, Washington, DC20220. 

    
 



KHÔI phục ACT trực tiếp thành phần đa năm 
kế hoạch Matrix 

Phê duyệt OMB số 
1505-0250 

Tên người nộp đơn: Sở chất lượng môi trường Mississippi 
1. PHIÊN BẢN KẾ HOẠCH ĐA NĂM (SỐ BAN ĐẦU HOẶC SỬA 
ĐỔI): Sửa đổi #4 

2A. ngày của chương trình chấp nhận kế hoạch đa năm ban đầu 
(mm/dd/yyyy): 5/19/2016 

2B. ngày cuối cùng của kế 
hoạch đa năm chấp nhận: 6/19/2019 

3. TÍCH LŨY THÀNH PHẦN PHÂN BỔ 
TRỰC TIẾP CÓ SẴN ĐỂ PHÂN PHỐI CHO
NGƯỜI NỘP ĐƠN: $119.172.384,84 

4. TỔNG CỘNG ALLOCATIONS PLUS VỐN ĐÃ BIẾT CHƯA ĐƯỢC GỬI VÀO QUỸ ỦY 
THÁC CHO CÁC THÀNH PHẦN TRỰC TIẾP: $371.995.127,20 

5. thành phần chính trực tiếp hoạt 
động hợp lệ được mô tả thêm trong
ứng dụng (trường tĩnh)

6. tiêu đề hoạt động
(trường tĩnh)

7. vị trí 
(trường tĩnh) 

8. ước tính đóng góp tài trợ cho hoạt động được đề xuất (IES) (tham khảo hướng dẫn) 

9. đề xuất 
ngày bắt đầu 
mm/dd/yyyy 

10. ngày kết 
thúc đề xuất 
mm/dd/yyyy 

11. status (tham khảo 
hướng dẫn)

8A. đóng góp 
thành phần trực 
tiếp 

8B. các đóng 
góp của đạo 
luật 
RESTORE 
khác 

8c. đóng góp của 
bên thứ ba khác 

8D. tổng số đóng 
góp 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #1: sân 
bay quốc tế 
Stennis Hangar 

Lò nung, 
Mississippi $2.000.000,00 

$  
- $2.075.000,00 $4.075.000,00 07/01/2016 07/01/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (MIP ban đầu), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #2: 
Port Bienville 
Trans-Loading 
thiết bị đầu cuối 
hoàn thành cơ sở 

Bay St. Louis, 
Mississippi $8.000.000,00 

$  
- $775.000,00 $8.775.000,00 05/01/2017 09/01/2019 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #3: cải 
thiện cơ sở hạ 
tầng sợi quang 

Các hạt 
Jackson, 
Harrison và 
Hancock, 
Mississippi $5.000.000,00 

$  
- $    - $5.000.000,00 12/01/2016 11/30/2021 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
một phần tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #3: cải 
thiện cơ sở hạ 
tầng sợi quang 

Các hạt 
Jackson, 
Harrison và 
Hancock, 
Mississippi $ (4.950.000,00) 

$  
- $    - $ (4.950.000,00) 12/01/2016 12/31/2019 

Dự án sửa đổi hoạt 
động (sửa đổi #4) khỏi 
MIP. Giải thưởng sẽ 
được đóng ra và tài trợ 
cho bất bắt buộc. 

Quảng bá du lịch ở vùng Gulf 
Coast, bao gồm câu cá giải trí 

Hoạt động #4: 
thủy cung 
Mississippi 

Tại Gulfport, 
Mississippi $17.000.000,00 

$  
- $46.400.000,00 $63.400.000,00 05/01/2017 12/01/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Quảng bá du lịch ở vùng Gulf 
Coast, bao gồm câu cá giải trí 

Hoạt động #4: 
thủy cung 
Mississippi 

Tại Gulfport, 
Mississippi  $ 1.350.000,00 

$  
- $ (42.250.000,00) $ (40.900.000,00) 05/01/2017 12/01/2020 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #3) để thêm 
$1.350.000 (tổng số 
$18.350.000). Ngân 
sách đang được sửa đổi 
để chỉ tập trung vào 
Community Gallery 
Building, đó là một 
thành phần của khu 
phức hợp Aquarium 
tổng thể. 



Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #5: 
Quận Jackson 
đường nối hành 
lang-giai đoạn I 

St. 
Martin/D'Ibe
rville, 
Mississippi $10.200.000,00 

$                           
- $                             - $10.200.000,00 12/01/2016 12/01/2019 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #5: 
Quận Jackson 
đường nối hành 
lang-giai đoạn I 

St. Martin/ 
D'Iberville, 
Mississippi $4.800.000,00 

$                           
- $                             - $4.800.000,00 05/01/2019 06/30/2022 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #3) để thêm 
$4.800.000 (tổng số 
$15.000.000), để sửa 
đổi phạm vi công việc, 
và để Cập Nhật đề xuất 
bắt đầu và ngày kết 
thúc 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #6: 
chương trình cộng 
đồng làm việc sẵn 
sàng 

Long Beach, 
Mississippi $4.000.000,00 

$                           
- $                             - $4.000.000,00 01/01/2016 12/01/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #6: 
chương trình cộng 
đồng làm việc sẵn 
sàng 

Quận 
Jackson và 
Harrison, 
Mississippi $5.000.000,00 

$                           
- $                             - $5.000.000,00 05/01/2019 12/31/2021 

Hoạt động tu chính (sửa 
đổi #3) để thêm 
$5.000.000 (tổng số 
$9.000.000), để sửa vị 
trí, và để Cập Nhật đề 
xuất bắt đầu và ngày 
kết thúc 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #7: hỗ 
trợ công chứng 
cho trường đại 
học dược William 
Carey 

Biloxi, 
Mississippi $1.000.000,00 

$                           
- $3.000.000,00 $4.000.000,00 07/01/2016 12/01/2018 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

#8 hoạt động: 
chương trình nuôi 
trồng thủy sản 
Oyster 

Các hạt 
Jackson, 
Harrison và 
Hancock, 
Mississippi $1.000.000,00 

$                           
- $                             - $1.000.000,00 01/01/2018 12/01/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (Intial MIP), ứng 
dụng nộp, và hoạt động 
tài trợ 

Phục hồi và bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, Hệ sinh thái, 
thuỷ sản, môi trường sống biển và 
động vật hoang dã 

Hoạt động #9: 
phục hồi dòng 
chiến lược 

Các hạt 
Jackson, 
Harrison và 
Hancock, 
Mississippi $5.000.000,00 

$                           
- $                             - $5.000.000,00 01/01/2017 01/01/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (MIP ban đầu), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #10: hỗ 
trợ lập kế hoạch-
hệ thống quản lý 
dự án 

^ Jackson, 
Mississippi $500.000,00 

$                           
- $                             - $500.000,00 07/01/2016 07/31/2021 

Hoạt động được chấp 
nhận (MIP ban đầu) 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #10: hỗ 
trợ lập kế hoạch-
hệ thống quản lý 
dự án 

^ Jackson, 
Mississippi $ (500.000,00) 

$                           
- $                             - $ (500.000,00)     

Hoạt động đã bị xóa. 
Giảm $500.000. Tổng số 
tiền $0,00. (Sửa đổi #1) 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #11: kế 
hoạch hỗ trợ-MIP 
sửa đổi phát triển 

^ Jackson, 
Mississippi $400.000,00 

$                           
- $                             - $400.000,00 07/01/2016 03/31/2022 

Hoạt động được chấp 
nhận (MIP ban đầu), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 



Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #11: kế 
hoạch hỗ trợ-MIP 
sửa đổi phát triển 

^ Jackson, 
Mississippi $500.000,00 

 

 

$           - 

$                             - $500.000,00 07/01/2016 03/31/2022 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi #1) để 
thêm $500.000 
($900.000 tổng số) để 
mở rộng phạm vi công 
việc và ngân sách, sửa 
đổi gửi và hoạt động tài 
trợ 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #11: kế 
hoạch hỗ trợ-MIP 
sửa đổi phát triển 

^ Jackson, 
Mississippi $500.000,00 

 

 

$           - 

$                             - $500.000,00 07/01/2016 03/31/2022 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #2) để thêm 
$500.000 ($1.400.000 
tổng số) để mở rộng 
ngân sách, sửa đổi đã 
gửi 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #11: kế 
hoạch hỗ trợ-MIP 
sửa đổi phát triển 

^ Jackson, 
Mississippi $500.000,00 

$           - 

$                             - $500.000,00 05/01/2019 03/31/2022 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #3) để thêm 
$500.000 ($1.900.000 
tổng số), sửa đổi gửi 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #11: kế 
hoạch hỗ trợ-MIP 
sửa đổi phát triển 

^ Jackson, 
Mississippi $500.000,00 

 

 

$           - 
$                             - $500.000,00 05/01/2019 03/31/2022 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #4) để thêm 
$500.000 ($2.400.000 
tổng số) 

Phục hồi và bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, Hệ sinh thái, 
thuỷ sản, môi trường sống biển và 
động vật hoang dã 

Hoạt động #12: bờ 
biển Vịnh 
Mississippi 
chương trình cải 
thiện chất lượng 
nước 

Các hạt 
Hancock, 
Harrison, và 
Jackson, 
Mississippi $11.000.000,00 

  

 

$           - $                             - $11.000.000,00 08/01/2017 07/31/2022 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Phục hồi và bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, Hệ sinh thái, 
thuỷ sản, môi trường sống biển và 
động vật hoang dã 

Hoạt động #12: bờ 
biển Vịnh 
Mississippi 
chương trình cải 
thiện chất lượng 
nước 

Các hạt 
Hancock, 
Harrison, và 
Jackson, 
Mississippi $1.000.000,00 

 

 

$           - $                             - $1.000.000,00 08/01/2017 07/31/2022 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #4) để thêm 
$1.000.000 
($12.000.000 tổng số) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #13: 
Trung tâm nghiên 
cứu và ấp trứng 
Oyster đại học 
Nam Mississippi 

Perkinston, 
Quận Stone, 
Mississippi $7.700.000,00 

 

 

$           - 
$                             - $7.700.000,00 09/01/2017 12/31/2018 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
nộp đơn và hoạt động 
được tài trợ một phần 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #13: 
Trung tâm nghiên 
cứu và ấp trứng 
Oyster đại học 
Nam Mississippi 

Perkinston, 
Quận Stone, 
Mississippi $                           - 

 

 

$           - 
$                             - $                             - 01/01/2019 12/31/2021 

Hoạt động tu chính (sửa 
đổi MIP #3) để chỉnh 
sửa phạm vi 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #13: 
Trung tâm nghiên 
cứu và ấp trứng 
Oyster đại học 
Nam Mississippi 

Quận 
Jackson, 
Mississippi $4.400.000,00 

 

 

$           - 
$2.500.000,00 $6.900.000,00 01/01/2019 12/31/2024 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi #4) để thêm 
$4.400.000 (tổng số 
$12.100.000), và đề 
xuất ngày kết thúc Cập 
Nhật 



Hỗ trợ lập kế hoạch 

Hoạt động #14: 
North Rail 
Connector-hỗ trợ 
lập kế hoạch 

Quận 
Jackson, 
Mississippi $550.000,00 

 

 

$           - 
$                             - $550.000,00 08/01/2017 07/31/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

#15 hoạt động: 
Trung tâm nghiên 
cứu đại dương và 
ứng dụng quốc gia 
(NOARC)-hỗ trợ 
lập kế hoạch 

Các hạt 
Hancock, 
Harrison, và 
Jackson, 
Mississippi $2.750.000,00 $   - $                             - $2.750.000,00 09/01/2017 08/30/2019 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #16: 
Trung tâm Hy 
vọng của Salvation 
Army 

Tại Gulfport, 
Mississippi $1.320.000,00 

$                           
- $4.500.000,00 $5.820.000,00 05/01/2019 04/30/2021 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
đề xuất bắt đầu ngày 
Cập Nhật 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #16: 
Trung tâm Hy 
vọng của Salvation 
Army 

Quận 
Harrison và 
Jackson, 
Mississippi $                           - 

$                           
- $                             - $                             - 05/01/2019 04/30/2021 

Hoạt động tu chính (sửa 
đổi MIP #3) để sửa 
chỉnh phạm vi và vị trí 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #17: bờ 
biển Mississippi 
Coliseum và cải 
thiện năng lực 
trang web trung 
tâm hội nghị 

Biloxi, 
Mississippi $3.520.000,00 

$                           
- $                             - $3.520.000,00 08/01/2017 07/31/2019 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #1), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #17: bờ 
biển Mississippi 
Coliseum và cải 
thiện năng lực 
trang web trung 
tâm hội nghị 

Biloxi, 
Mississippi $1.350.000,00 

$                           
- $                             - $1.350.000,00 05/01/2019 09/30/2020 

Hoạt động sửa đổi (sửa 
đổi MIP #3) để thêm 
$1.350.000 (tổng số 
$4.870.000). 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #18: 
sân bay quốc tế 
Trent Lott cải tiến 
đường băng 

Quận 
Jackson, 
Mississippi $6.850.000,00 

$                           
- $                             - $6.850.000,00 10/01/2018 09/30/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #19: 
Harrison County 
vách ngăn và xây 
dựng bến tàu 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $3.400.000,00 

$                           
- $                             - $3.400.000,00 10/01/2018 03/31/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #20: 
Trung tâm nhân 
lực của trường 
cao đẳng cộng 
đồng Pearl River 

Quận 
Hancock, 
Mississippi $3.000.000,00 

$                           
- $                             - $3.000.000,00 05/01/2019 04/30/2024 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2) 



Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #20: 
Trung tâm nhân 
lực của trường 
cao đẳng cộng 
đồng Pearl River 

Quận 
Hancock, 
Mississippi $4.000.000,00 

$                           
- $                             - $4.000.000,00 05/01/2020 04/30/2025 

Hoạt động sửa đổi (MIP 
sửa đổi #3) để thêm 
$4.000.000 ($7.000.000 
tổng số) 

Hỗ trợ lập kế hoạch 

#21 hoạt động: 
Bayou Casotte 
Industrial Buffer 
Concept-hỗ trợ 
lập kế hoạch 

Quận 
Jackson, 
Mississippi $550.000,00 

$                           
- $                             - $550.000,00 10/01/2018 09/30/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Quảng bá du lịch ở vùng Gulf 
Coast, bao gồm câu cá giải trí 

Hoạt động #22: 
biển hiệu và thông 
tin du lịch Gulf 
Coast 

Các hạt 
Hancock, 
Harrison, và 
Jackson, 
Mississippi $1.100.000,00 

$                           
- $                             - $1.100.000,00 10/01/2018 09/30/2023 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #23: 
Trung tâm nghiên 
cứu hàng hải Đại 
học Nam 
Mississippi 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $2.300.000,00 $                  - $                             - $2.300.000,00 10/01/2018 03/31/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2), 
nộp đơn, và hoạt động 
tài trợ 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #24: 
Gulf Coast tăng 
cường năng lực 
doanh nghiệp nhỏ 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $700.000,00 

$                           
- $                             - $700.000,00 10/01/2018 09/30/2020 

Hoạt động được chấp 
nhận (sửa đổi MIP #2) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #25: 
Harrison County 
Rail Line sửa chữa 
và nâng cấp 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $2.300.000,00 

$                           
- $                             - $2.300.000,00 10/01/2019 09/30/2021 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #3) 

Khuyến khích tiêu thụ hải sản thu 
hoạch từ vùng Gulf Coast 

#26 hoạt động: 
chương trình tiếp 
thị hải sản Vịnh 

Các hạt 
Hancock, 
Harrison, và 
Jackson, 
Mississippi $400.000,00 

$                           
- $                             - $400.000,00 10/01/2019 09/30/2022 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #3) 

Quảng bá du lịch ở vùng Gulf 
Coast, bao gồm câu cá giải trí 

Hoạt động #27: dự 
án tăng trưởng 
dịch vụ không 
quân bờ biển Vịnh 
Mississippi 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $1.200.000,00 

$                           
- $                             - $1.200.000,00 10/01/2019 09/30/2022 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #3) 

Cải tiến hoặc trên các công viên 
tiểu bang nằm ở khu vực ven biển 
bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu 
Deepwater Horizon 

Hoạt động #28: 
công viên tiểu 
bang Buccaneer 
cải tiến 

Quận 
Hancock, 
Mississippi $1.100.000,00 

$                           
- $                             - $1.100.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #29: 
Biloxi Point Cadet 
Marina 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $3.300.000,00 

$                           
- $                             - $3.300.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #30: cải 
thiện hành lang 
thương mại của 
thành phố Moss 
Point Interstate 10 

Quận 
Jackson, 
Mississippi $3.300.000,00 $                  - $                             - $3.300.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 



Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #31: 
Đại học bang 
Mississippi Trung 
tâm nghiên cứu 
thủy sản Bắc vịnh 

Quận 
Harrison 
hoặc 
Jackson, 
Mississippi 
(TBD) $3.300.000,00 $                 -  $3.000.000,00  $6.300.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 

Dự án hạ tầng lợi ích nền kinh tế 
hoặc tài nguyên sinh thái, bao gồm 
cả cơ sở hạ tầng Cảng 

Hoạt động #32: bờ 
biển Vịnh 
Mississippi cộng 
đồng cao đẳng 
Trung tâm an ninh 
và công nghệ mới 
nổi 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $3.300.000,00 

$                           
- $4.000.000,00 $7.300.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 

Phát triển lực lượng lao động và 
tạo việc làm 

Hoạt động #33: 
Đại học Nam 
Mississippi Ocean 
doanh nghiệp 
Entrepreneurship 
chương trình 

Quận 
Harrison, 
Mississippi $1.100.000,00 

$                           
- $                             - $1.100.000,00 10/01/2020 09/30/2025 

Hoạt động mới (sửa đổi 
MIP #4) 

                    

  

12. ước tính đóng góp tài trợ cho 
hoạt động (IES) (tham khảo hướng 
dẫn) $136.590.000,00 $0,00 $24.000.000,00 $160.590.000,00 

Xin lưu ý: giải thưởng Grant có thể phản ánh những 
thay đổi không có tài liệu trong các ngày đề xuất và tài 
trợ ước tính. 

Theo đạo luật giảm giá giấy tờ của 1995, không có người được yêu cầu phải trả lời một tập hợp các thông tin trừ khi nó sẽ hiển thị một số hiệu lực kiểm soát OMB. Số kiểm soát OMB hợp lệ cho bộ sưu tập thông tin 
này là 1505-0250.  Các ý kiến liên quan đến thời gian cần thiết để hoàn thành bộ sưu tập thông tin này, bao gồm thời gian để xem lại các hướng dẫn, tìm kiếm tài nguyên dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần 
thiết, và hoàn tất và xem xét việc thu thập thông tin, nên được hướng dẫn đến bộ tài chính, văn phòng của Gulf Coast phục hồi, 1500 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20220. 

 






