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

Cải thiện Chất lượng Nước  
Thượng lưu Sông Pascagoula 

MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự án Cải thiện Chất lượng Nước Thượng 
lưu Sông Pascagoula sẽ bao gồm việc xây 
dựng và thực hiện các kế hoạch bảo tồn 
nhằm giảm sự tích tụ dinh dưỡng và trầm 
tích ở lưu vực sông (xem bản đồ). Dự án 
bao gồm một chương trình tiếp cận mở 
rộng đối với các chủ đất. Các hoạt động 
bảo tồn sẽ được lên kế hoạch và thực hiện 
trên phần đất ở suốt lưu vực, đặc biệt là 
các phần đất ven sông ngòi. 
 
Sức khoẻ của Vịnh Mexico phụ thuộc vào 
sức khoẻ của các cửa sông, và sức khoẻ 
của các cửa sông đó lại bị ảnh hưởng bởi 
việc sử dụng đất trên thượng nguồn dọc 
theo các sông nhánh. Dự án này sẽ cải 
thiện chất lượng nước bị ảnh hưởng bởi sự 
cố tràn dầu và làm lợi cho các tài nguyên 
biển. 
 

Hoạt động Bảo tồn 

Các hoạt động bảo tồn cho dự án sẽ bao 
gồm:  

 kiểm kê tài nguyên thiên nhiên;  

 các biện pháp bảo vệ đất, nước và 
dưỡng chất;  

 phục hồi môi trường sống; và,  

 kiểm soát xói mòn. 
 

 
Các Ủy viên Thực hiện và Đối tác Dự án 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (đứng đầu), Cơ quan Bảo vệ 
Môi trường Hoa Kỳ, và Sở Chất lượng Môi trường 
Mississippi sẽ là các Ủy viên Thực hiện của dự án. Cơ 
quan Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên sẽ là đối tác dự 
án. 

 
Kinh phí Tận dụng 
USDA-NRCS sẽ đầu tư thêm 1 triệu đô la Mỹ cho quỹ 
Farm Bill trong cùng lưu vực sông. 
 

KINH PHÍ PHÂN BỔ: 
$4,000,000 

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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Dự án Cải thiện Chất lượng Nước Thượng lưu Sông Pascagoula  

303(d) Dòng chảy 

Sông Chunky; Nhánh sông Okatibbee 

Tiếp cận Dòng chảy Mục tiêu Giảm 
Dưỡng chất 

Cải thiện Chất lượng Nước Thượng lưu Sông Pascagoula 

Sông Chunky 

Nhánh sông Okatibbee 

Đất Nông nghiệp Liên kết 

Sử dụng Đất NRCS 

Lưu vực Sông Chunky-Okatibbee 
(03170001) 

Ranh giới Dự án Mùa vụ 

Rừng 

Đồng cỏ 

Đô thị 

Nước 


