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Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố 
Deepwater Horizon 

 

Thu mua và Quản lý Đất đai Vịnh Graveline Bay  

MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự án Thu mua và Quản lý Đất đai Vịnh 
Graveline Bay sẽ bao gồm việc thu mua, bảo 
tồn, và quản lý môi trường sống trên các lô đất 
thuộc sở hữu công cộng ở Khu Bảo tồn Bờ biển 
Vịnh Graveline Bay, Hạt Jackson, Mississippi. 
 
Dự án sẽ bảo tồn và cải thiện lên đến 1.410 mẫu 
môi trường sống (xem bản đồ). Công tác thu 
mua và bảo tồn sẽ bao gồm việc mua đất từ 
những người sẵn sàng bán và bảo tồn vĩnh viễn 
nhằm bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Công 
tác quản lý môi trường sống sẽ bao gồm việc 
kết hợp các biện pháp chữa cháy bằng cơ học, 
hoá học, và theo quy định cũng như loại bỏ 
mảnh vụn và/hoặc sửa chữa và/hoặc dọn dẹp 
đường xá và thay cống để giúp phục hồi môi 
trường sống. Môi trường sống mục tiêu gồm có 
đầm lầy cửa sông, đường bờ biển (bãi biển), và 
các môi trường sống ven sông ven biển khác 
vốn cung cấp thức ăn, nơi vui chơi, và làm tổ 
cho các loài chim bị tổn thương trong vụ tràn 
dầu. Các biện pháp phục hồi sẽ làm giảm sự 
phân tách môi trường sống và tăng sự liên kết 
môi trường sống với các khu bảo tồn lớn khác 
trong khu vực. Chúng cũng sẽ giúp phục hồi các 
tổn thương đối với các môi trường sống ven 
biển, đất ngập nước, và gần bờ ở Mississippi, 
cũng như mang lại lợi ích cho loài chim lội và 
các loài chim khác bị tổn thương do sự cố tràn 
dầu. Việc thu mua và quản lý sẽ được thực hiện 
với kinh phí sẵn có trong khoảng thời gian lên 
đến 10 năm. 
 
 

Các Ủy viên Thực hiện và Đối tác Dự án 
Ủy viên Thực hiện cho dự án sẽ là Sở Chất 
lượng Môi trường Mississippi (đứng đầu) 
làm việc với Bộ Nội vụ. Sở Tài nguyên Biển 
Mississippi sẽ là đối tác dự án. 

Kinh phí Tận dụng 
Quỹ Ích lợi Môi trường vùng Vịnh của Tổ 
chức Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã 
Quốc gia trước đây đã tài trợ cho việc thu 
mua và quản lý đất đai ở khu vực dự án 
Vịnh Graveline Bay. 
 

KINH PHÍ PHÂN BỔ:  
$11,500,000 
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Chris Wells 
Giám đốc Sở Chất lượng Môi trường 
Mississippi – Văn phòng Phục hồi 

515 E. Amite Street  
Jackson, MS 39201-2709 
Office Phone: 601-961-5171 
cwells@mdeq.ms.gov 
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