
 

Theo Đạo Luật Giảm Bớt Thủ Tục Giấy Tờ năm 1995, mọi người không bắt buộc phải phản hồi hoạt động thu thập thông tin trừ khi số kiểm soát OMB hợp 
lệ được hiển thị. Số kiểm soát OMB hợp lệ cho hoạt động thu thập thông tin này là 1505-0250. Những ý kiến liên quan đến thời gian cần thiết để hoàn 
thành việc thu thập thông tin này, bao gồm thời gian rà soát hướng dẫn, tìm kiếm các nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết, cũng như 
hoàn thành và đánh giá việc thu thập thông tin, nên được chuyển đến Bộ Ngân Khố, Văn Phòng Phục Hồi Bờ Vịnh (Department of the Treasury, Office of 
Gulf Coast Restoration), 1500 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20220. 
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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 của từng hoạt động. 
Bao gồm bản đồ hiển thị địa điểm của từng hoạt động. 

Phụ mục A đính kèm là bản đồ cho biết địa điểm của từng hoạt động. Bản sửa đổi thứ năm cho Kế Hoạch Thực Hiện 
Nhiều Năm (gọi tắt là MIP) của tiểu bang Mississippi này bổ sung thêm sáu dự án mới (Hoạt động 34, 35, 36, 37, 38 và 
39) đồng thời sửa đổi bốn dự án trước đây đã được 
chấp thuận trong MIP Ban Đầu và những sửa đổi tiếp theo (Hoạt động 11, 12, 17 và 30), 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 theo kinh phí có sẵn 
và mức độ sẵn sàng của dự án. 
 
Hoạt động #11: Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch – Sửa Đổi MIP và Phát Triển Ứng Dụng (Đã sửa đổi) 
Dự án này đã được chấp thuận theo MIP ban đầu của Mississippi để trợ giúp việc lập kế hoạch nhằm hỗ trợ Sở Chất 
Lượng Môi Trường Mississippi (MDEQ) trong việc xây dựng nhiều sửa đổi MIP. MDEQ đã nhận được khoản tài trợ hỗ 
trợ lập kế hoạch từ Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (Bộ Ngân Khố) cho dự án này. Việc sửa đổi dự án được đề xuất bao gồm sửa 
đổi tên hoạt động, bổ sung một nhiệm vụ vào Mô Tả Dự Án và tăng nguồn tài trợ cho công tác hỗ trợ lập kế hoạch hiện 
có khi cần thiết để hỗ trợ MDEQ trong việc xây dựng những sửa đổi MIP trong tương lai. 
 
Sửa Đổi Dự Án: 
Tên hoạt động dự án này đang được sửa đổi thành “Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch – Sửa đổi MIP và Phát Triển Ứng Dụng”. Bản Mô 
Tả Dự án này đang được sửa đổi để bổ sung thêm một nhiệm vụ cho những hoạt động liên quan đến việc xin cấp tài trợ và 
điều phối cho các dự án, chương trình và hoạt động trên MIP đã được chấp thuận. Ngân sách của dự án này đang được sửa 
đổi để tăng khoản tài trợ cho Hợp Phần Trực Tiếp thêm $500,000. Việc tăng khoản tài trợ thêm $500,000 này là cần thiết để 
hỗ trợ MDEQ xây dựng những sửa đổi MIP trong tương lai trong phạm vi tài trợ của hoạt động này. 
 
Hoạt động #12: Chương Trình Cải Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh Mississippi (Đã sửa đổi) 
Chương trình này đã được chấp thuận theo Sửa Đổi MIP #1 của Mississippi và sau đó được sửa đổi theo Sửa Đổi MIP 
#4. MDEQ đã nhận được khoản tài trợ từ Bộ Ngân Khố cho chương trình này. MDEQ đã ký kết các thỏa thuận phụ để 
triển khai bốn dự án cải thiện chất lượng nước. Không có sửa đổi nào đối với Mô Tả, Nhu Cầu, Mục Đích hoặc Mục Tiêu 
của Chương Trình như đã nêu và được chấp thuận trong Sửa Đổi MIP #1 của Mississippi. 
 
Sửa Đổi Dự Án:  Ngân sách của chương trình đang được sửa đổi để tăng khoản tài trợ cho Hợp Phần Trực Tiếp thêm 
$1,100,000 để hỗ trợ triển khai các dự án cải thiện chất lượng nước phù hợp với Mô Tả, Nhu Cầu, Mục Đích và Mục 



Tiêu của Chương Trình như đã được chấp thuận trong Sửa Đổi MIP #1. 
 
Hoạt động #17: Cải Tạo Sức Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi (Đã sửa đổi) 
Dự án này đã được chấp thuận theo Sửa đổi MIP số 1 của Mississippi và sau đó được sửa đổi theo Sửa Đổi MIP #3. 
MDEQ đã nhận được khoản kinh phí tài trợ từ Bộ Ngân Khố cho dự án này, đồng thời đã ký kết một thỏa thuận phụ với 
Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi để triển khai. Không có sửa đổi nào đối với Mô Tả, Nhu Cầu, 
Mục Đích hoặc Mục Tiêu của Dự Án như đã nêu và được chấp thuận trong Sửa Đổi MIP #1. 
 
Sửa Đổi Dự Án: Ngân sách của dự án đang được sửa đổi để tăng khoản tài trợ cho Hợp Phần Trực Tiếp thêm 
$1,540,000 để hỗ trợ các cải tiến bổ sung cho các cơ sở phù hợp với Mô Tả, Nhu Cầu, Mục Đích và Mục Tiêu của Dự 
Án đã được chấp thuận trong Sửa Đổi MIP #1. 
 
Hoạt động #30: Cải Tạo Hành Lang Thương Mại Xa Lộ Liên Tiểu Bang 10 Thành Phố Moss Point (Đã sửa đổi) 
Dự án này đã được chấp thuận theo Sửa Đổi MIP #4 của Mississippi. MDEQ đã nhận được khoản kinh phí tài trợ từ Bộ 
Ngân Khố cho dự án này. Không có sửa đổi nào đối với Nhu Cầu, Mục Đích hoặc Mục Tiêu như đã nêu và được chấp 
thuận trong Sửa Đổi MIP #4 của Mississippi. 
 
Sửa Đổi Dự Án: 
Mô Tả Dự Án đang được sửa đổi để bổ sung những hoạt động cải thiện thêm về đường sá bao gồm mở rộng phố Good 
Hope Street đến đường Elder Ferry Road; mở rộng phố Elder Ferry Street từ phố Good Hope Street đến đường Dutch 
Bayou Road; cải tạo Amoco Drive và định lại tuyến Amoco Drive/đường Jamestown Road; cải tạo phố Good Hope 
Street; và cải tạo phố Good Hope Street. Ngân sách của dự án đang được sửa đổi để tăng khoản tài trợ cho Hợp Phần 
Trực Tiếp thêm $2,200,000 để hỗ trợ thực hiện các cải tiến bổ sung về cơ sở hạ tầng phù hợp với Mô Tả, Nhu Cầu, Mục 
Đích và Mục Tiêu của Dự Án như được chấp thuận trong Sửa Đổi MIP #4. 
 
Hoạt động #34: Môi Trường Thử Nghiệm Thương Mại phục vụ Giám Sát Môi Trường từ Đáy Biển tới Không Gian Vũ Trụ 
Tóm Tắt Dự Án:  
Dự án đề xuất này sẽ cung cấp kinh phí cho Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng và Đại Dương Quốc Gia (NOARC) để 
tạo công ăn việc làm thông qua phát triển lực lượng lao động.  Để hỗ trợ mối quan hệ đối tác với Trường Cao Đẳng 
Cộng Đồng Pearl River, NOARC sẽ phát triển một môi trường thử nghiệm thương mại lưỡng dụng ở Mississippi Sound 
cho các hệ thống tự hành, bao gồm kiểm tra và xác nhận hiệu suất của các máy bay không người lái dưới nước và trên 
không ở Khu Vực Bờ Vịnh. Những môi trường thử nghiệm sẽ cung cấp một địa điểm đào tạo cho sinh viên tham gia vào 
những lĩnh vực này và sẽ tạo ra một lộ trình phát triển nguồn nhân lực cho sinh viên địa phương theo học công nghệ hệ 
thống tự hành mới nhất phục vụ cho các công ty thử nghiệm những công nghệ này ở Mississippi.   
 
NOARC được thành lập để tập trung vào việc phát triển, thử nghiệm và xác nhận các công nghệ giám sát môi trường mới 
được triển khai trên những hệ thống không người lái nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp này tại Bờ Vịnh 
Mississippi. Phạm vi thử nghiệm sẽ cho phép thử nghiệm khả năng điều hướng tự động và hiệu suất tải trọng của cảm biến. 
Dự án đề xuất này sẽ cung cấp kinh phí cho các hoạt động bao gồm dịch vụ bảo trì và lưu kho cho các công ty địa phương, 
lưu trữ hệ thống tự hành, dữ liệu lập bản đồ cơ sở để kiểm soát thử nghiệm một cách nhất quán được chính phủ và ngành 
công nghiệp tin cậy, cùng với một trung tâm vận hành đào tạo sinh viên để hỗ trợ và làm việc cho các công ty và cơ quan.  
 
Các hoạt động cần thiết để hoàn thành dự án đề xuất này sẽ bao gồm đẩy mạnh tạo công ăn việc làm thông qua chương 
trình phát triển lực lượng lao động đồng thời thử nghiệm và xác nhận các công nghệ thiết bị đo lường tiên tiến sẽ được 
phát triển để hỗ trợ giám sát việc khôi phục môi trường. Các hoạt động cũng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở 
giám sát và quản lý chương trình; xây dựng, điều phối và cấp kinh phí tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như xây 
dựng, điều phối và ký kết hợp đồng phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Lực Lượng Lao Động do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh của Thống 
Đốc xây dựng. 
 
Nhu Cầu: Các công nghệ đổi mới đang được tạo ra và tiếp thị, nhưng cần phải được xác nhận để có thể thương mại 
hóa. Cần có phạm vi thử nghiệm để kiểm tra và hiệu chỉnh các hệ thống giám sát không người lái mới. Dự án đề xuất 
này sẽ thúc đẩy tạo công ăn việc làm thông qua chương trình phát triển lực lượng lao động ở Vùng Bờ Vịnh.  
 
Mục Đích: Mục đích của dự án này là đưa ra đường hướng phát triển lực lượng lao động cần phải có để hỗ trợ phạm vi 
thử nghiệm và cung cấp các kỹ thuật viên theo từng lĩnh vực để hỗ trợ ngành công nghiệp hệ thống tự hành nói chung. 
Dự án sẽ cung cấp một môi trường thử nghiệm cho hệ thống tự hành có khả năng đánh giá các hệ thống theo cách thức 
được chuẩn hóa để sử dụng cho mục đích thương mại và chính phủ ở những vùng ven biển nông.  
 
Mục Tiêu: Phát triển, tạo lập và triển khai các phạm vi thử nghiệm cho máy bay không người lái và phương tiện hàng hải 
ở Vùng Bờ Vịnh Mississippi nhằm hỗ trợ nhu cầu phát triển lực lượng lao động trong ngành. 



 
Các Mốc Triển Khai: 

• Hoàn thành việc phát triển các phạm vi thử nghiệm cho máy bay không người lái và phương tiện hàng hải. 

• Để học sinh/sinh viên tham gia vào trải nghiệm sử dụng xe không người lái trong thế giới thực. 
 

Địa điểm:  Các Quận Hancock, Harrison và Jackson, Mississippi 
 
Hoạt động #35: Chương Trình Phát Triển Kinh Tế Khu Công Nghệ Quận Hancock 
Tóm Tắt Dự Án:  
Chương trình đề xuất này sẽ hỗ trợ những cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh thông qua 
việc triển khai nhiều hoạt động tại Khu Công Nghệ Quận Hancock ở Sân Bay Quốc Tế Stennis. Những hoạt động này có 
thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở bố trí kỹ thuật và thiết kế, cấp phép, chuẩn bị địa điểm xây dựng và xây dựng.  
 
Vào năm 2017, Ủy Ban Bến Tàu và Cảng Quận Hancock (HCPHC) đã xây dựng Kế Hoạch Tối Ưu Hóa Hàng Không và 
Hàng Không Vũ Trụ với trọng tâm cốt lõi là trở thành một vị trí đắc địa để triển khai các hệ thống không người lái và trở 
thành nền tảng Chiến Lược Không Gian của Mississippi. Chiến lược này tập trung vào phát triển tài sản và lập kế hoạch 
tổng thể để mang lại lợi ích cho khu vực và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và các doanh nghiệp nhỏ tại 
Sân Bay Quốc Tế Stennis. Nhờ có chiến lược này, HCPHC đang xây dựng một khu công nghệ năng suất cao rộng 40 
mẫu Anh tại Sân Bay Stennis để đáp ứng nhu cầu hiện tại và sự phát triển cho các bên thuê trong hiện tại và tương lai. 
Khu công nghệ sẽ tạo điều kiện đổi mới và phát triển công nghệ để hỗ trợ dịch vụ cho cụm hàng không vũ trụ, hàng 
không và phòng thủ tại Bờ Vịnh Mississippi.  
 
Chương trình đề xuất sẽ cấp kinh phí tài trợ cho nhiều hoạt động cải tiến địa điểm nằm trong khu công nghệ năng suất 
cao 40 mẫu Anh tại Sân Bay Stennis. HCPHC, với sự phối hợp của Cơ Quan Phát Triển Mississippi (MDA), đã xác định 
một phần của khu công nghệ là địa điểm tiềm năng chính cho cơ sở sản xuất và nghiên cứu phục vụ cụm công nghiệp 
hàng không vũ trụ và phòng thủ. Để khuyến khích hoạt động đầu tư tư nhân xây dựng cơ sở được đề xuất, các quỹ Hợp 
Phần Trực Tiếp đã được yêu cầu chi trả cho công tác bố trí kỹ thuật, thiết kế và cấp phép cho cơ sở sản xuất cũng như 
một đường lăn để kết nối cơ sở với Sân Bay Stennis. Các quỹ của Đạo luật PHỤC HỒI cũng được dự kiến sử dụng cho 
các hoạt động làm sạch, dọn dẹp và chuẩn bị mặt bằng cho cơ sở sản xuất và đường băng.  
 
Chương trình đề xuất cũng sẽ bao gồm việc xây dựng một tòa nhà rộng khoảng 10.000 foot vuông cho những bên thuê đã 
trở nên vượt trội so với công nghệ và vườn ươm doanh nghiệp hiện có tại Sân Bay Stennis. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng 
sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí tài trợ giữa 
MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Chương trình đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng và Kinh Tế do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh 
của Thống Đốc xây dựng. 
 
Nhu Cầu:  Các bên thuê hiện đang có nhu cầu hỗ trợ sự phát triển của Khu Công Nghệ Quận Hancock với nhiều không 
gian và địa điểm sẵn sàng cho dự án hơn nhằm hỗ trợ sự phát triển công nghệ trong tương lai ở Vùng Bờ Vịnh. 
 
Mục Đích: Mục đích của chương trình đề xuất này là đáp ứng nhu cầu và sự tăng trưởng của các bên thuê hiện tại cũng 
như những công ty công nghệ đang tìm cách đặt trụ sở xung quanh cụm hàng không vũ trụ, hàng không và phòng thủ tại 
Bờ Vịnh Mississippi.  
Mục Tiêu: Hỗ trợ sự phát triển liên tục của Khu Công Nghệ Quận Hancock và tăng khả năng cung cấp không gian cho 
các bên thuê hiện tại và tương lai. 
 
Các Mốc Triển Khai:  

• Hoàn Thành Các Hoạt Động Lập Kế Hoạch 

• Hoàn Thành Các Hoạt Động Đấu Thầu 

• Khởi Công Xây Dựng 

• Hoàn Tất Xây Dựng 

• Hoàn thành các hoạt động chuẩn bị mặt bằng cho một Cơ Sở Sản Xuất Được Đề Xuất và Đường Lăn 
 
Địa điểm: Quận Hancock, Mississippi 
 
Hoạt động #36: Cải Thiện và Giảm Thiểu Khiếm Khuyết Trong Khu Vực Sân Bay Gulfport-Biloxi 
Tóm Tắt Dự Án:  
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế ở Vùng Bờ Vịnh bằng cách chuẩn bị 
một địa điểm sẵn sàng cho việc xây dựng phục vụ cho những cơ hội phát triển kinh tế tại Sân Bay Quốc Tế Gulfport-
Biloxi (GPT) do Cơ Quan Sân Bay Khu Vực (Cảng Vụ) Gulfport-Biloxi. 
 



GPT tọa lạc tại vị trí trung tâm dọc theo Hành Lang Hàng Không Vũ Trụ Vùng Bờ Vịnh đồng thời ở một vị trí đa phương 
thức lý tưởng để thu hút những cơ hội phát triển ngành hàng không vũ trụ và liên kết với hành lang hàng không vũ trụ 
hiện có. Cảng Vụ đã rất nỗ lực trong những năm gần đây để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát 
triển bổ sung theo định hướng hàng không và vũ trụ. Cảng Vụ sở hữu một khu đất rộng 241 mẫu Anh tiếp giáp với hệ 
thống đường băng và đường lăn, đã được chỉ định là vị trí hàng đầu và là địa điểm “Sẵn Sàng Cho Dự Án” để phát triển 
thương mại hàng không trong tương lai. Dự án đề xuất này có hai hợp phần. Một phần (130 mẫu Anh) của khu đất này 
đã được xác định sẵn sàng cho việc xây dựng, đòi hỏi các hoạt động chuẩn bị mặt bằng như cấp phép hay yêu cầu giảm 
thiểu, dọn dẹp mặt bằng bất kỳ. Ngoài ra, Cảng Vụ còn sở hữu 5,5 mẫu Anh trực tiếp ở phía bắc của địa điểm Sẵn Sàng 
Cho Dự Án, nơi có cơ sở bảo dưỡng đội tàu bay cổ và lâu đời của GPT. Để mở rộng địa điểm hơn nữa, Cảng Vụ có kế 
hoạch di dời cơ sở bảo dưỡng đội tàu bay và kết hợp 5,5 mẫu Anh vào khu vực Sẵn Sàng Cho Dự án. Việc này sẽ cho 
phép các tùy chọn truy cập bổ sung để kết nối phát triển công nghiệp hàng không với cơ sở của GPT.  
 
Dự án đề xuất này sẽ tài trợ cho các hoạt động chuẩn bị mặt bằng cho địa điểm Sẵn Sàng Cho Dự Án, phá dỡ cơ sở 
bảo dưỡng đội tàu bay hiện có, thiết kế và xây dựng cơ sở bảo dưỡng đội tàu bay mới. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng 
sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí tài trợ 
giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng và Kinh Tế do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh của 
Thống Đốc xây dựng. 
 
Nhu Cầu:  Có một số lượng sân bay hạn chế ở Mississippi và dọc theo Bờ Vịnh có khả năng thu hút sự phát triển liên 
quan đến hàng không vũ trụ, đồng thời cần phải có một địa điểm sẵn sàng để khuyến khích sự phát triển trong tương lai.  
 
Mục Đích: Mục đích của dự án được đề xuất này là cung cấp một địa điểm sẵn sàng cho việc xây dựng, tạo điều kiện 
cho các cơ hội phát triển hàng không tại Sân Bay Quốc Tế Gulfport-Biloxi. 
 
Mục tiêu:  Chuẩn bị một địa điểm sẵn sàng cho việc xây dựng tại Sân Bay Quốc tế Gulfport-Biloxi. 
 
Các Mốc Triển Khai:  

• Hoàn Thành Việc Cấp Phép và Giảm Thiểu về Môi Trường 

• Hoàn Thành về Kỹ Thuật và Thiết Kế 

• Hoạt Động Đấu Thầu Lựa chọn một (nhiều) Nhà Thầu 

• Khởi Công Xây Dựng 

• Hoàn Tất Xây Dựng 

• Hoàn thành các hoạt động chuẩn bị mặt bằng cho Địa Điểm Sẵn Sàng Cho Dự Án 
 
Địa điểm: Quận Harrison, Mississippi 
 
Hoạt động #37: Dự Án Khôi Phục Bến Du Thuyền Broadwater 
Tóm Tắt Dự Án:  
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế ở Vùng Bờ Vịnh bằng cách hỗ trợ cải 
thiện cơ sở tại Bến Du thuyền Broadwater để nâng cao mục đích sử dụng công cộng cũng như khuyến khích phát triển 
kinh tế.  
 
Dự Án Khôi Phục Bến Du thuyền Broadwater nằm ở Public Trust Tidelands ở phía nam Xa Lộ 90 ở Biloxi. Bang 
Mississippi sở hữu 30 mẫu Anh của Public Trust Tidelands do Văn Phòng Ngoại Trưởng Mississippi quản lý và cho thuê. 
Mục đích của dự án đề xuất này là đưa tài sản trở lại tình trạng an toàn, có thể phục vụ cho mục đích sử dụng công cộng  
trước mắt và chuẩn bị mặt bằng cho sự phát triển kinh tế trong tương lai. Hiện tại, khu vực này được công chúng sử 
dụng hằng ngày để câu cá và tham gia các hoạt động giải trí khác, nhưng một số khu vực của bến du thuyền còn không 
an toàn. Sau khi được khôi phục, bến du thuyền sẽ tiếp tục mở cửa cho công chúng và được sử dụng để câu cá. Ngoài 
việc tăng cường độ an toàn của bến du thuyền cho mục đích sử dụng công cộng, công tác sửa chữa bến du thuyền hiện 
tại sẽ khuyến khích việc tái phát triển bến du thuyền này cũng như phát triển kinh tế ở phía bắc trên Xa Lộ 90.  
 
Một số hoạt động của dự án đề xuất này bao gồm: bố trí kỹ thuật, thiết kế và cấp phép; nạo vét; sửa chữa và xây dựng 
lại đê chắn sóng; sửa chữa hàng rào và vách ngăn bến du thuyền; hệ thống thoát nước mưa; lắp đặt miếng cọ; và đào 
đắp. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối 
và thực hiện cấp kinh phí tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí 
phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Kinh Tế và Du Lịch do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh của Thống Đốc 
xây dựng. 
 



Nhu Cầu:  Bến Du Thuyền Broadwater, được xây dựng lần đầu vào năm 1963, cần được nâng cấp và sửa chữa để khôi 
phục các chức năng và tăng khả năng tiếp cận cho công chúng.  
 
Mục Đích: Mục đích của dự án này là đưa tài sản thuộc sở hữu của tiểu bang trở lại trạng thái an toàn, có thể phục vụ 
cho mục đích sử dụng công cộng trước mắt cũng như chuẩn bị mặt bằng cho phát triển kinh tế và du lịch trong tương lai. 
 
Mục Tiêu: Sửa chữa cơ sở hạ tầng bến du thuyền hiện có để sử dụng cho mục đích công cộng trước mắt và phát triển 
kinh tế du lịch trong tương lai. 
 
Các Mốc Triển Khai:  

• Hoàn Thành Bố Trí Kỹ Thuật, Thiết Kế và Cấp Phép 

• Hoạt Động Đấu Thầu Lựa chọn một (nhiều) Nhà Thầu 

• Khởi Công Xây Dựng 

• Hoàn Tất Xây Dựng 
 
Địa điểm:  Quận Harrison, Mississippi 
 
Hoạt động #38: Khôi Phục Khu Hội Chợ Quận Hancock 
  
Tóm Tắt Dự Án:   
Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách tiến 
hành nâng cấp cơ sở hạ tầng và phương tiện cần thiết cho Khu Hội Chợ Quận Hancock để thu hút các cơ hội du lịch 
nâng cao. 
 
Khu Hội Chợ Quận Hancock nằm trên 80 mẫu đất trống và các khu vực có nhiều cây ở Kiln, Mississippi. Các cơ sở vật 
chất bao gồm nhà thi đấu đa năng có mái che dài 200 foot x 300 foot, có sức chứa khoảng 2.800 người với khán đài 
nhượng quyền, phòng vệ sinh và phòng họp nhỏ. Khu Hội Chợ Quận Hancock tổ chức các sự kiện bao gồm triển lãm 
chăn nuôi và rodeo, cuộc thi đua xe thùng, đua mô tô thể thao, cuộc thi dành cho chó, lễ hội ẩm thực và âm nhạc cũng 
như Hội Chợ Quận Hancock hằng năm. Cơ sở vật chất của Hội Chợ, thu hút trung bình khoảng 36 sự kiện mỗi năm, 
hiện tại vẫn chưa được tận dụng hết. Với những cải tiến phù hợp với cơ sở và các tiện nghi mới, khu hội chợ có khả 
năng trở thành một điểm thu hút đáng mơ ước hơn đối với các nhà tổ chức sự kiện, những người tham gia và khách 
mời, nhờ đó góp phần thúc đẩy sức mạnh kinh tế của Quận Hancock. 
 
Dự án được đề xuất này sẽ tăng cường cải thiện năng lực cơ sở, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc cải tạo các cơ 
sở hiện có, xây dựng các tòa nhà và cabin tại chỗ, mở rộng cơ sở hạ tầng tại chỗ về cấp thoát nước và cấp điện, cũng 
như bảo trì và cải thiện tổng thể của các tiện nghi hiện có tại cơ sở như trường đua, chuồng ngựa, sân khấu và khu vực 
ăn uống, cũng như khán đài. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự 
án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và 
thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Kinh Tế và Du Lịch do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh Của Thống 
Đốc xây dựng. 
 
Nhu Cầu:  Khu Hội Chợ Quận Hancock đang được sử dụng không phù hợp ở trạng thái hiện tại và cần phải cải thiện 
các tiện nghi, cũng như hoàn thiện các cải tiến bổ sung về mặt cơ sở, để làm cho Khu Hội Chợ trở thành một địa điểm 
đáng mong đợi để thu hút các sự kiện cũng như các hoạt động phát triển kinh tế.  
 
Mục Đích: Mục đích của dự án đề xuất này là cung cấp kinh phí để nâng cao tiện nghi cho cơ sở tại Khu Hội Chợ Quận 
Hancock. 
 
Mục Tiêu: Thực hiện các cải tiến về cơ sở vật chất và tiện nghi tại Khu Hội Chợ Quận Hancock. 
 
Các Mốc Triển Khai:  

• Hoạt Động Đấu Thầu Lựa chọn một (nhiều) Nhà Thầu 

• Khởi Công Xây Dựng 

• Hoàn Tất Xây Dựng 
 
Địa điểm:  Quận Hancock, Mississippi 
 
Hoạt động #39: Lối Vào Đại Lộ Washington 
Tóm Tắt Dự Án:  



Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế trong Vùng Bờ Vịnh bằng cách nâng 
cấp đường sá cho hành lang Xa Lộ 609 (Đại Lộ Washington) nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng cùng cơ hội phát triển kinh tế. 
 
Sự phát triển đáng kể dọc theo Xa Lộ 609 (Đại Lộ Washington) đang diễn ra trong những năm gần đây. Mạng lưới giao 
thông hiện tại cũng đã được tăng cường nhằm hỗ trợ sự gia tăng giao thông đến khu vực; tuy nhiên, tắc nghẽn giao 
thông, tính liên tục của hệ thống và sự an toàn của khách du lịch vẫn đang đặt ra thách thức.  
 
Dự án đề xuất này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc xây dựng dải phân cách, lắp đặt cột buồm tín hiệu, tăng 
cường việc thoát nước dưới mặt đất để xây dựng vỉa hè và lắp đặt đèn chiếu sáng lòng đường trong phạm vi ưu tiên. 
Hơn nữa, các giao lộ sẽ được cải thiện để phù hợp với mô hình giao thông mới cũng như lối đi bộ mới. Quỹ Hợp Phần 
Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp 
kinh phí tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và 
nhà thầu phụ. 
 
Dự án đề xuất này phù hợp với những ưu tiên Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng và Kinh Tế do Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh của 
Thống Đốc xây dựng. 
 
Nhu Cầu: Cần cải thiện mạng lưới giao thông hiện có ở khu vực lân cận của Xa Lộ 609/Đại Lộ Washington nhằm giảm 
bớt tắc nghẽn giao thông, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng khả năng tiếp cận khu bán lẻ mới hiện có và được đề 
xuất, đồng thời mang lại tuyến đường cửa ngõ với cảnh quan đẹp mắt. 
 
Mục Đích: Mục đích của dự án này là cung cấp cải tiến cho mạng lưới giao thông hiện có ở khu vực lân cận Xa Lộ 
609/Đại Lộ Washington để giảm bớt tắc nghẽn giao thông, bảo đảm an toàn cho khách du lịch, tăng khả năng tiếp cận 
các khu bán lẻ mới hiện có và được đề xuất, đồng thời mang lại tuyến đường cửa ngõ với cảnh quan đẹp mắt.  
 
Mục Tiêu: Xây dựng các tính năng thân thiện với người đi bộ bao gồm nhưng không giới hạn ở vỉa hè, lối đi bộ, cột tín 
hiệu cũng như dải phân cách để kiểm soát việc ra vào tốt hơn. 
 
Các Mốc Triển Khai: 

• Hoàn Thành Bố Trí Kỹ Thuật, Thiết Kế và Cấp Phép 

• Hoạt Động Đấu Thầu Lựa chọn một (nhiều) Nhà Thầu 

• Khởi Công Xây Dựng 

• Hoàn Tất Xây Dựng 

Địa điểm: Quận Jackson, 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 #5 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, bộ lạc da 
đỏ và các tổ chức phi lợi nhuận. Mỗi hoạt động trong Sửa Đổi MIP #5 sẽ được thông qua sau khi xem xét tất cả những 
đóng góp quan trọng theo mục 31 C.F.R. § 34.303(a)(8-9). Sau đó, Sửa Đổi MIP #5 sẽ được gửi lên Bộ Ngân Khố để 
xem xét và phê duyệt.  
 
 

3. Cách thức để 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 – Sửa Đổi MIP Và Phát Triển Ứng Dụng (Đã sửa đổi) 
Dự án này được tiến hành tại Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa 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 được 
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 được triển khai bởi Sở Chất Lượng Môi Trường 
Mississippi và sẽ tuân thủ định nghĩa về hỗ trợ lập kế hoạch trong mục 31 C.F.R. §34.2. 
 



Hoạt động #12: Chương Trình Cải Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh Mississippi (Đã sửa đổi) 
Chương trình này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Chương trình này đủ điều kiện là 
hoạt động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 của 
Vùng Bờ Vịnh, và mục 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(I) của Đạo Luật PHỤC HỒI.  Chương trình này sẽ được thực hiện bởi 
MDEQ; các dự án riêng lẻ trong chương trình có thể được thực hiện bởi những nhà thầu phụ đủ điều kiện. Kỹ Thuật Tốt 
Nhất Hiện Có: Tính bền vững của chất lượng nước ở các vùng nước cuối nguồn đòi hỏi phương pháp tiếp cận dựa trên 
cơ sở khoa học để phát hiện các tải trọng nguồn. Theo dõi nguồn, phân tích không gian địa lý và các phương pháp tiếp 
cận mô hình liên quan tiềm năng sẽ cung cấp cơ chế xác định các tải trọng nguồn. Kỹ thuật hệ thống tiên tiến sẽ được 
sử dụng trong quá trình thực hiện để đảm bảo việc sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng sẽ mang lại sự cải thiện chất 
lượng nước bền vững tối đa. 
 
Hoạt động #17: Cải Tạo Sức Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi (Đã sửa đổi) 
Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án này đủ điều kiện là hoạt động nhận 
kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp trong mục 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 mục 33 U.S.C. §1321(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ được triển khai 
bởi Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong mục 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 (Đã sửa đổi) 
Dự án này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ những 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 
cũng như khả năng hỗ trợ phát triển hơn nữa về thương mại trong khu thương mại Xa Lộ I-10 của Moss Point; dự án 
này đủ điều kiện là hoạt động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo 31 mục C.F.R. §34.201(f) - cơ sở hạ 
tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế hoặc tài nguyên sinh thái, và mục 33 U.S.C. §1321 (t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật 
PHỤC HỒI.  Hoạt động này sẽ được triển khai bởi Thành Phố Moss Point và sẽ tuân theo định nghĩa về cơ sở hạ tầng 
trong mục 31 C.F.R.§34.2. 
 
Hoạt động #34: Môi Trường Thử Nghiệm Thương Mại phục vụ Giám Sát Môi Trường từ Đáy Biển tới Không Gian Vũ Trụ 
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R.§34.2. Dự án đủ điều kiện dựa theo hoạt 
động (d) Phát triển lực lượng lao động và tạo công ăn việc làm như được định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.201 và 
mục 33 U.S.C. §1321 (t)(1)(B)(i)(IV) của Đạo luật PHỤC HỒI. Dự án này sẽ được thực hiện bởi Trung Tâm Nghiên Cứu 
Ứng Dụng và Đại Dương Quốc Gia (NOARC). 
 
Hoạt động #35: Chương Trình Phát Triển Kinh Tế Khu Công Nghệ Quận Hancock 
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ những cơ sở 
hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách tăng cường khả năng hỗ trợ của khu vực cho cụm 
hàng không vũ trụ, hàng không và phòng thủ trên Bờ Vịnh Mississippi. Chương trình  đề xuất này đủ điều kiện là hoạt 
động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 mục 33 U.S.C. §1321 (t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật PHỤC HỒI. Các hoạt động dự 
kiến trong chương trình này sẽ được triển khai bởi Ủy Ban Bến Tàu và Cảng Quận Hancock và sẽ tuân thủ định nghĩa về 
cơ sở hạ tầng trong mục 31 C.F.R.§34.2. 
 
Hoạt động #36: Cải Thiện và Giảm Thiểu Khiếm Khuyết Trong Khu Vực Sân Bay Gulfport-Biloxi 
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án này sẽ hỗ trợ những cơ sở 
hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách cải tạo và mở rộng Sân Bay Quốc Tế Gulfport–
Biloxi; dự án đề xuất này đủ điều kiện là hoạt động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 mục 33 U.S.C. §1321 
(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật PHỤC HỒI. Hoạt động này sẽ được triển khai bởi Cơ Quan Quản Lý Sân Bay Khu Vực 
Gulfport–Biloxi và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong mục 31 C.F.R.§34.2. 
 
Hoạt động #37: Dự Án Khôi Phục Bến Du Thuyền Broadwater 
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những 
cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách nâng cấp Bến Du Thuyền Broadwater hiện 
có; dự án đề xuất này đủ điều kiện là hoạt động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 mục 33 U.S.C. §1321 
(t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật PHỤC HỒI.  Hoạt động này sẽ được triển khai bởi Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang 
Mississippi và sẽ tuân theo định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong mục 31 C.F.R.§34.2. 
 
Hoạt động #38: Khôi Phục Khu Hội Chợ Quận Hancock   
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án đề xuất này sẽ hỗ trợ những 
cơ sở hạ tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh bằng cách nâng cấp các Khu Hội Chợ Quận Hancock; 



dự án đề xuất này đủ điều kiện là hoạt động nhận được kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 mục 31 C.F.R. §34.201(f) của Đạo luật 
PHỤC HỒI.  Hoạt động này sẽ được triển khai bởi Ban Giám Sát Quận Hancock và sẽ tuân theo định nghĩa về cơ sở hạ 
tầng trong mục 31 C.F.R.§34.2. 
 
Hoạt động #39: Lối Vào Đại Lộ Washington 
Dự án đề xuất này nằm ở Vùng Bờ Vịnh theo định nghĩa trong mục 31 C.F.R. §34.2. Dự án được đề xuất này sẽ hỗ trợ 
những 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 bổ sung dọc theo Đại Lộ Washington; dự án đề xuất này đủ điều kiện 
là hoạt động được nhận kinh phí của Hợp Phần Trực Tiếp theo mục 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 mục U.S.C. §1321 (t)(1)(B)(i)(VI) của Đạo Luật PHỤC HỒI. Hoạt động 
này sẽ được triển khai bởi Ban Giám Sát Quận Jackson và sẽ tuân thủ định nghĩa về cơ sở hạ tầng trong mục 31 
C.F.R.§34.2. 
 

4. Những tiêu chí mà ứng viên sẽ sử dụng để đánh giá mức độ thành công của các hoạt động được đưa vào bản thuyết 
minh kế hoạch nhiều năm trong việc giúp khôi phục và bảo vệ Vùng Bờ Vịnh bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu Deepwater 
Horizon. 

Hoạt động #11: Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch – Sửa Đổi MIP Và Phát Triển Ứng Dụng (Đã sửa đổi) 
Hoàn thành các sửa đổi đối với MIP hiện có đáp ứng các yêu cầu và cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố cho các 
dự án, chương trình và hoạt động trên MIP được chấp nhận.  
 
Hoạt động #12: Chương Trình Cải Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh Mississippi (Đã sửa đổi) 
Không có thay đổi nào đối với thước đo thành công của chương trình này như đã được công nhận trong Sửa Đổi #1 của 
MIP. 
 
Hoạt động #17: Cải Tạo Sức Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi (Đã sửa đổi) 
Không có thay đổi nào đối với thước đo thành công của dự án này như được công nhận trong Sửa Đổi # của MIP. 
 
Hoạt động #30: Cải Tạo Hành Lang Thương Mại Xa Lộ Liên Tiểu Bang 10 Thành Phố Moss Point (Đã sửa đổi) 
Không có thay đổi nào đối với thước đo thành công của dự án này như đã được công nhận trong Sửa Đổi #4 của MIP. 
 
Hoạt động #34: Môi Trường Thử Nghiệm Thương Mại phục vụ Giám Sát Môi Trường từ Đáy Biển tới Không Gian Vũ Trụ 
Phát triển các phạm vi thử nghiệm cho máy bay không người lái và phương tiện hàng hải để hỗ trợ phát triển lực lượng 
lao động, các chương trình đào tạo việc làm và tăng trưởng ngành công nghiệp phương tiện không người lái ở Vùng Bờ 
Vịnh. 
 
Hoạt động #35: Chương Trình Phát Triển Kinh Tế Khu Công Nghệ Quận Hancock 
Việc hoàn thành các cải tiến cần thiết để người thuê nhà có lợi cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh.  
 
Hoạt động #36: Cải Thiện và Giảm Thiểu Khiếm Khuyết Trong Khu Vực Sân Bay Gulfport-Biloxi 
Hoàn thành việc cấp phép và bất kỳ công việc giảm thiểu cần thiết nào, di dời cơ sở bảo dưỡng , và phát triển địa điểm 
sẵn sàng cho dự án mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh.  
 
Hoạt động #37: Dự Án Khôi Phục Bến Du Thuyền Broadwater 
Việc hoàn thành sự nâng cấp và sửa chữa bến du thuyền hiện có sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Vùng Bờ Vịnh. 
 
Hoạt động #38: Khôi Phục Khu Hội Chợ Quận Hancock 
Hoàn thành việc nâng cấp những cơ sở hiện có và xây dựng các cơ sở bổ sung phục vụ cho việc xúc tiến du lịch của 
Vùng Bờ Vịnh.    
 
Hoạt động #39: Lối Vào Đại Lộ Washington 
Hoàn thành các hoạt động lập kế hoạch và cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ đã được xác định của Đại Lộ Washington 
mang lại lợi ích cho nền kinh tế của 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: 
1. Mọi dự án trong Sửa Đổi MIP #5 đều đủ điều kiện nhận tài trợ của Đạo Luật PHỤC HỒI theo những hoạt động đủ điều 
kiện của Hợp Phần Trực Tiếp với mục đích: khôi phục 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; các dự án cơ sở hạ 
tầng mang lại lợi ích cho nền kinh tế và ngành giải trí; cũng như phát triển lực lượng lao động và tạo công ăn việc làm  



 
2. Mississippi đã tận dụng hai thành phần có các bên liên quan định hướng để xác định và ưu tiên tất cả các dự án để 
đưa vào Sửa Đổi MIP #5: Ủy Ban Cố Vấn Bờ Vịnh của Thống Đốc (GCAC) 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 Tate Reeves đã thành lập GCAC với vai trò như một cơ quan cố vấn cho Thống đốc để đề xuất các dự án 
được tài trợ cho Mississippi theo Đạo luật PHỤC HỒI. 
(b) GCAC bao gồm hơn 70 bên liên quan tham gia, bao gồm công dân tư nhân, tổ chức phi chính phủ, chủ doanh 
nghiệp, quan chức được bầu và các nhà lãnh đạo cộng đồng khác từ Bờ Vịnh Mississippi  
(c) GCAC thành lập bảy tiểu ban tập trung vào bảy 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, Thủy 
 
Sản, Doanh Nghiệp Nhỏ, Du Lịch, và Phát Triển Lực Lượng Lao Động/Nghiên Cứu & Giáo Dục). 
(d) Mỗi thành viên của tiểu ban đã nhận được một danh sách các dự án được chọn cấp kinh phí trước đó trong hạng 
mục tương ứng của họ và cung cấp danh sách các dự án còn lại trên cổng thông tin liên quan đến hạng mục ủy ban 
tương ứng của họ. 
(e) GCAC trình danh sách các dự án được đề xuất từ từng tiểu ban cho văn phòng Thống đốc. Sau khi cân nhắc, Thống 
đốc đã lựa chọn các dự án để tài trợ.  
 
Mỗi dự án được xác định trong Sửa Đổi MIP #5 đều được phát triển và thông báo trực tiếp từ một dự án (hoặc các dự 
án) đã được nộp lên Cổng Thông Tin Ý Tưởng Dự Án Phục Hồi. 
 
Ngoài ra, MDEQ đã hoàn thành các hoạt động thẩm định đối với từng dự án để đánh giá khả năng xây dựng, tính khả 
thi, hậu cần, xác định tính đủ điều kiện và đánh giá tuân thủ môi trường để xác nhận các dự án được đề xuất có thể 
được tài trợ bởi Hợp Phần Trực Tiếp của Đạo Luật PHỤC HỒI. 
 

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

Hoạt động #11: Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch – Sửa Đổi MIP Và Phát Triển Ứng Dụng (Đã sửa đổi) 
Các quỹ của 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 cũng như phát triển các sửa đổi MIP, nếu cần. Các quỹ của Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ 
được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến phát triển ứng dụng tài trợ cho các dự án trên MIP đã được chấp nhận, 
các hoạt động giám sát và quản lý dự án cũng như phát triển, điều phối và thực hiện việc cấp kinh phí tài trợ giữa MDEQ 
và Bộ Ngân Khố. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 

• Chi phí chương trình đã phê duyệt (Sửa Đổi MIP #4): $2,400,000 

• Thay đổi kinh phí đề xuất: Tăng $500,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $2,900,000 

• Tổng chi phí ước tính cho chương trình: $2,900,000 

 
Hoạt động #12: Chương Trình Cải Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh Mississippi (Đã sửa đổi) 
Các quỹ của Hợp phần Trực tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng hệ thống nước mưa và/hoặc nước thải mới, sửa 
chữa/nâng cấp hệ thống nước mưa và/hoặc nước thải hiện có, cũng như các hoạt động giám sát. Quỹ Hợp Phần Trực 
Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí 
giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí 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 #4): $12,000,000 

• Thay đổi kinh phí đề xuất: Tăng $1,100,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $1,100,000 

• Tổng chi phí ước tính cho chương trình: $13,100,000 
 
Hoạt động #17: Cải Tạo Sức Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi (Đã sửa đổi) 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp bổ sung sẽ được sử dụng để hỗ trợ thiết kế, cấp phép, thực hiện các hạng mục cải tiến cơ sở. 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và 
thực hiện cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa 
MDEQ và nhà thầu phụ.  Ủy Ban Đại Hý Trường Bờ Biển Mississippi có thể đóng góp tới $280,000 quỹ địa phương cho 
dự án, nếu cần tài trợ ngoài Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp. 

• Chi phí dự án đã phê duyệt (Sửa Đổi MIP #3): $4,870,000 

• Tổng kinh phí thay đổi được yêu cầu: Tăng $1,820,000 
o Thay đổi về kinh phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI được yêu cầu: Tăng $1,540,000 
o Thay đổi về kinh phí huy động ngoài đạo luật PHỤC HỒI được yêu cầu: Tăng $280,000 



• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $6,410,000 

• Tổng Kinh Phí Huy Động Ngoài đạo luật PHỤC HỒI: $280,000 

• Tổng chi phí ước tính cho dự án: $6,690,000 
 
Hoạt động #30: Cải Tạo Hành Lang Thương Mại Xa Lộ Liên Tiểu Bang 10 Thành Phố Moss Point (Đã sửa đổi) 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ hỗ trợ việc thực hiện xây dựng cải thiện cơ sở hạ tầng đường bộ và các hoạt động liên 
quan như lập kế hoạch, kỹ thuật, thiết kế và cấp phép. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt 
động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng 
như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. Dự kiến không có nguồn kinh phí 
nào khác tại thời điểm này.  

• Chi phí dự án đã phê duyệt (Sửa Đổi MIP #4): $3,300,000 

• Thay đổi kinh phí đề xuất: Tăng $2,200,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $5,500,000 

• Tổng chi phí ước tính cho dự án: $5,500,000 
 
Hoạt động #34: Môi Trường Thử Nghiệm Thương Mại phục vụ Giám Sát Môi Trường từ Đáy Biển tới Không Gian Vũ Trụ 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ thiết kế, phân định ranh giới và thiết lập các phạm vi thử nghiệm; 
giám sát và quản lý các lĩnh vực; mua sắm trang thiết bị cho các trung tâm điều hành; và đào tạo việc làm. Quỹ Hợp 
Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện 
cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và 
nhà thầu phụ. Dự kiến không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này.  

• Tổng chi phí ước tính: $1,650,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $1,650,000 
 
Hoạt động #35: Chương Trình Phát Triển Kinh Tế Khu Công Nghệ Quận Hancock 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng cho kỹ thuật và thiết kế, cấp phép, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và công 
trình. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều 
phối và thực hiện cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ 
giữa MDEQ và nhà thầu phụ.   

• Tổng chi phí ước tính cho dự án: $5,060,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $5,060,000 
 
Hoạt động #36: Cải Thiện và Giảm Thiểu Khiếm Khuyết Trong Khu Vực Sân Bay Gulfport-Biloxi 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ trong cơ sở, dọn sạch, dọn dẹp, phá dỡ và xây 
dựng cơ sở bảo dưỡng đội tàu bay. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và 
quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều 
phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ.  

• Tổng chi phí ước tính: $7,370,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $7,370,000 
 
Hoạt động #37: Dự Án Khôi Phục Bến Du Thuyền Broadwater 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nhu cầu thiết kế, cấp phép và xây dựng cho các vách ngăn, hệ 
thống thoát nước mưa, đê chắn sóng, công tác nạo vét bến du thuyền và đào đắp. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ 
được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí giữa MDEQ 
và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ.  Dự kiến 
không có nguồn kinh phí nào khác tại thời điểm này. 

• Tổng chi phí ước tính: $5,500,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $5,500,000 
 
Hoạt động #38: Khôi Phục Khu Hội Chợ Quận Hancock 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng các cơ sở mới và nâng cấp/sửa chữa các cơ sở hiện có. 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và 
thực hiện cấp kinh phí giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa 
MDEQ và nhà thầu phụ.  Quận Hancock đang đóng góp $6,000,000 vào quỹ địa phương cho dự án và $1,000,000 từ 
quỹ đầu tư trái phiếu của Tiểu Bang. 

• Tổng chi phí ước tính: $13,050,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $6,050,000 

• Kinh Phí Huy Động ngoài đạo luật PHỤC HỒI: $7,000,000 
   
Hoạt động #39: Lối Vào Đại Lộ Washington 
Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp sẽ được sử dụng để hỗ trợ lập lập kế hoạch, thiết kế, cấp phép và xây dựng lòng đường, vỉa 



hè, biển báo và cải tạo hệ thống thoát nước dưới mặt đất. Quỹ Hợp Phần Trực Tiếp cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt 
động giám sát và quản lý dự án; phát triển, điều phối và thực hiện cấp tài trợ giữa MDEQ và Bộ Ngân Khố; cũng như 
phát triển, điều phối và thực hiện cấp kinh phí phụ giữa MDEQ và nhà thầu phụ. Quận Jackson đang đóng góp 
$4,000,000 cho dự án. 

• Tổng chi phí ước tính: $10,600,000 

• Tổng Kinh Phí cho Hợp Phần Trực Tiếp theo đạo luật PHỤC HỒI: $6,600,000 

• Kinh Phí Huy Động ngoài đạo luật PHỤC HỒI: $4,000,000  
 
 

 

 

 



Bảng Kế Hoạch Nhiều Năm theo Hợp Phần Trực Tiếp của ĐẠO LUẬT PHỤC HỒI Số Phê Duyệt OMB: 1505-0250

Tên Ứng Viên:

Sửa Đổi #5 5/19/2016 4/27/2020

3. PHÂN BỔ HỢP PHẦN TRỰC TIẾP TÍCH LŨY CÓ SẴN ĐỂ PHÂN PHỐI CHO ỨNG VIÊN:      $371,995,127.20

8a. Đóng Góp Từ Hợp 

Phần Trực Tiếp

8b. Đóng Góp Khác 

Theo Đạo Luật PHỤC 

HỒI 

8c. Đóng Góp Khác Từ 

Bên Thứ Ba

8d. Tổng Đóng Góp

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #1: Sân Bay Quốc Tế 

Stennis Hangar Kiln, Mississippi  $    2,000,000.00  $                      -    $       2,075,000.00  $      4,075,000.00 07/01/2016 07/01/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #2: Hoàn Thành Cơ 

Sở Hạ Tầng Cảng Trung Chuyển 

Port Bienville Vịnh St. Louis, Mississippi  $    8,000,000.00  $                      -    $          775,000.00  $      8,775,000.00 05/01/2017 09/01/2019

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #3: Cải Thiện Cơ Sở 

Hạ Tầng Cáp Quang

Các Quận Jackson, Harrison 

và Hancock, Mississippi  $    5,000,000.00  $                      -    $                         -    $      5,000,000.00 12/01/2016 11/30/2021

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp một 

phần kinh phí cho Hoạt 

động với số tiền là 

$509,258.00.

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #3: Cải Thiện Cơ Sở 

Hạ Tầng Cáp Quang

Các Quận Jackson, Harrison 

và Hancock, Mississippi  $  (4,950,000.00)  $                      -    $                         -    $    (4,950,000.00) 12/01/2016 12/31/2019

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #4) đã sửa đổi 

dự án. Khoản kinh phí sẽ 

bị đóng và tài trợ bị hủy 

bỏ. 

Xúc tiến du lịch trong Vùng Bờ 

Vịnh (Gulf Coast), bao gồm cả 

câu cá giải trí

Hoạt động #4: Thủy Cung 

Mississippi Gulfport, Mississippi  $  17,000,000.00  $                      -    $     46,400,000.00  $    63,400,000.00 05/01/2017 12/01/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Xúc tiến du lịch trong Vùng Bờ 

Vịnh (Gulf Coast), bao gồm cả 

câu cá giải trí

Hoạt động #4: Thủy Cung 

Mississippi Gulfport, Mississippi  $    1,350,000.00  $                      -    $    (42,250,000.00)  $  (40,900,000.00) 05/01/2017 12/01/2020

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #3) để bổ sung 

thêm $1,350,000 (Tổng 

$18,350,000). Ngân sách 

đang được sửa đổi để chỉ 

tập trung vào Tòa Triển 

Lãm Cộng đồng, một 

thành phần của khu phức 

hợp Thủy Cung.

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #5: Tuyến Đường Kết 

Nối Hành Lang Quận Jackson - 

Giai Đoạn I

St. Martin/D'Iberville, 

Mississippi  $  10,200,000.00  $                      -    $                         -    $    10,200,000.00 12/01/2016 12/01/2019

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #5: Tuyến Đường Kết 

Nối Hành Lang Quận Jackson - 

Giai Đoạn I

St. Martin/D'Iberville, 

Mississippi  $    4,800,000.00  $                      -    $                         -    $      4,800,000.00 05/01/2019 06/30/2022

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #3) để bổ sung 

thêm $4,800,000 (Tổng 

$15,000,000), để sửa đổi 

phạm vi công việc và cập 

nhật Ngày Bắt Đầu và Kết 

Thúc đề xuất

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #6: Chương Trình 

Cộng Đồng Sẵn Sàng Làm Việc Long Beach, Mississippi  $    4,000,000.00  $                      -    $                         -    $      4,000,000.00 01/01/2016 12/01/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #6: Chương Trình 

Cộng Đồng Sẵn Sàng Làm Việc

Quận Jackson và Harrison, 

Mississippi  $    5,000,000.00  $                      -    $                         -    $      5,000,000.00 05/01/2019 12/31/2021

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #3) để bổ sung 

thêm $5,000,000 (Tổng 

$9,000,000), để sửa đổi 

địa điểm và cập nhật Ngày 

Bắt Đầu và Kết Thúc đề 

xuất

Sở Chất Lượng Môi Trường Mississippi

$161,662,914.04 4.  TỔNG PHÂN BỔ CỘNG CÁC QUỸ ĐÃ BIẾT CHƯA ĐƯỢC GỬI VÀO QUỸ TÍN THÁC CHO HỢP PHẦN TRỰC TIẾP:   

1. PHIÊN BẢN KẾ HOẠCH NHIỀU  NĂM (SỐ BAN ĐẦU HOẶC SỬA ĐỔI):        2a.  NGÀY CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH NHIỀU NĂM BAN ĐẦU (mm/dd/yyyy): 2b.   NGÀY CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH NHIỀU NĂM GẦN NHẤT:

8. Tổng Đóng Góp Tài Trợ Ước Tính Cho (Các) Hoạt Động Được Đề Xuất

(tham khảo Hướng Dẫn)                                        
6. Tiêu Đề Hoạt Động

(Trường Tĩnh)
7. Vị Trí (Trường Tĩnh) 

5. Hoạt Động Chính Đủ Điều Kiện Được 

Mô Tả Thêm Trong Đơn (Trường Tĩnh)

9. Ngày Bắt Đầu Đề Xuất 

mm/dd/yyyy
10. Ngày Kết Thúc Đề Xuất mm/dd/yyyy 

11. Trạng Thái (tham khảo Hướng 

Dẫn)



Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #7: Hỗ Trợ Công Nhận 

cho 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 đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #8: Chương Trình Nuôi 

Hàu Ngoài Đáy

Các Quận Jackson, Harrison 

và Hancock, Mississippi  $    1,000,000.00  $                      -    $                         -    $      1,000,000.00 01/01/2018 12/01/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Phục hồi và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề 

đánh cá, môi trường hoang dã 

trên biển, bãi biển và vùng đất 

ngập nước ven biển của Vùng 

Bờ Vịnh (Gulf Coast)

Hoạt động #9: Khôi Phục Dòng 

Chiến Lược

Các Quận Jackson, Harrison 

và Hancock, Mississippi  $    5,000,000.00  $                      -    $                         -    $      5,000,000.00 01/01/2017 01/01/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

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 đã được phê 

duyệt (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 bị loại. Đã giảm 

$500,000. Tổng kinh phí 

$0,00. (Sửa Đổi #1)

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập Kế 

Joạch - Xây Dựng Bản Sửa Đổi 

MIP Jackson, Mississippi  $       400,000.00  $                      -    $                         -    $         400,000.00 07/01/2016 03/31/2022

Hoạt động đã được phê 

duyệt (MIP Ban Đầu), Đã 

nộp đơn và Đã cấp kinh 

phí cho Hoạt động

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập Kế 

Joạch - Xây Dựng Bản Sửa Đổi 

MIP Jackson, Mississippi  $       500,000.00  $                      -    $                         -    $         500,000.00 07/01/2016 03/31/2022

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi #1) để bổ 

sung $500,000 (Tổng 

$900,000) nhằm mở rộng 

phạm vi công việc và ngân 

sách, Đã nộp Bản Sửa Đổi 

và Đã cấp kinh phí cho 

Hoạt động

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập Kế 

Joạch - Xây Dựng Bản Sửa Đổi 

MIP Jackson, Mississippi  $       500,000.00  $                      -    $                         -    $         500,000.00 07/01/2016 03/31/2022

Hoạt động đã được sửa 

đổi (Sửa Đổi #2) để bổ 

sung $500,000 (Tổng 

$1,400,000) nhằm mở 

rộng ngân sách, Đã nộp 

Bản Sửa Đổi

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập Kế 

Joạch - Xây Dựng Bản Sửa Đổi 

MIP Jackson, Mississippi  $       500,000.00  $                      -    $                         -    $         500,000.00 05/01/2019 03/31/2022

Hoạt động đã được sửa 

đổi (Sửa Đổi #3) để bổ 

sung $500,000 (Tổng 

$1,900,000), Đã nộp Bản 

Sửa Đổi 

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ trợ Lập Kế 

Joạch - Xây Dựng Bản Sửa Đổi 

MIP Jackson, Mississippi  $       500,000.00  $                      -    $                         -    $         500,000.00 05/01/2019 03/31/2022

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #4) để bổ sung 

thêm $500,000 (Tổng 

$2,400,000) 

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #11: Hỗ Trợ Lập Kế 

Hoạch - MIP và Xây Dựng Bản 

Sửa Đổi Đơn Đăng Kí Jackson, Mississippi  $       500,000.00  $                      -    $                         -    $         500,000.00 04/01/2022 03/31/2027

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #5) để bổ sung 

thêm $500,000 (Tổng 

$2,900,000) 

Phục hồi và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề 

đánh cá, môi trường hoang dã 

trên biển, bãi biển và vùng đất 

ngập nước ven biển của Vùng 

Bờ Vịnh (Gulf Coast)

Hoạt động #12: Chương Trình Cải 

Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh 

Mississippi

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $  11,000,000.00  $                      -    $                         -    $    11,000,000.00 08/01/2017 07/31/2022

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động

Phục hồi và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề 

đánh cá, môi trường hoang dã 

trên biển, bãi biển và vùng đất 

ngập nước ven biển của Vùng 

Bờ Vịnh (Gulf Coast)

Hoạt động #12: Chương Trình Cải 

Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh 

Mississippi

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $    1,000,000.00  $                      -    $                         -    $      1,000,000.00 08/01/2017 07/31/2022

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #4) để bổ sung 

thêm $1,000,000 (Tổng 

$12,000,000)



Phục hồi và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên, hệ sinh thái, nghề 

đánh cá, môi trường hoang dã 

trên biển, bãi biển và vùng đất 

ngập nước ven biển của Vùng 

Bờ Vịnh (Gulf Coast)

Hoạt động #12: Chương Trình Cải 

Thiện Chất Lượng Nước Bờ Vịnh 

Mississippi

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $    1,100,000.00  $                      -    $                         -    $      1,100,000.00 01/01/2023 12/31/2027

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi #5) để bổ sung 

thêm $1,100,000 (Tổng 

$13,100,000)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #13: Trung Tâm 

Nghiên Cứu và Nuôi Hàu thuộc 

Đại Học Nam Mississippi Quận Jackson, Mississippi  $    7,700,000.00  $                      -    $                         -    $      7,700,000.00 09/01/2017 12/31/2018

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

Đã nộp đơn và Đã cấp một 

phần kinh phí cho Hoạt 

động

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #13: Trung Tâm 

Nghiên Cứu và Nuôi Hàu thuộc 

Đại Học Nam Mississippi Quận Jackson, Mississippi  $                      -    $                      -    $                         -    $                        -   01/01/2019 12/31/2021

Hoạt động đã được sửa 

đổi (Sửa Đổi MIP #3) để 

sửa đổi phạm vi

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #13: Trung Tâm 

Nghiên Cứu và Nuôi Hàu thuộc 

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 đã được sửa 

đổi (Sửa Đổi #4) để bổ 

sung $4,400,000 (Tổng 

$12,100,000) và cập nhật 

Ngày Kết Thúc Đề Xuất

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #14: Tuyến Đường Kết 

Nối Đường Sắt Phía Bắc - Hỗ Trợ 

Lập Kế Hoạch Quận Jackson, Mississippi  $       550,000.00  $                      -    $                         -    $         550,000.00 08/01/2017 07/31/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #15: Trung Tâm 

Nghiên Cứu Đại Dương và Ứng 

Dụng Quốc Gia (National Oceans 

and Applications Research Center 

, NOARC) - Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $    2,750,000.00  $                      -    $                         -    $      2,750,000.00 09/01/2017 08/30/2019

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #16: Trung Tâm Hi 

Vọng Cộng Đồng Của Cứu Thế 

Quân Gulfport, Mississippi  $    1,320,000.00  $                      -    $       4,500,000.00  $      5,820,000.00 05/01/2019 04/30/2021

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

cập nhật Ngày Bắt Đầu Đề 

Xuất

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #16: Trung Tâm Hi 

Vọng Cộng Đồng Của Cứu Thế 

Quân

Quận Harrison và Jackson, 

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

Hoạt động đã được sửa 

đổi (Sửa Đổi MIP #3) để 

sửa đổi phạm vi và địa 

điểm

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #17: Cải Tạo Sức 

Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại 

Hý Trường Bờ Biển Mississippi Biloxi, Mississippi  $    3,520,000.00  $                      -    $                         -    $      3,520,000.00 08/01/2017 07/31/2019

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #1), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động
Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #17: Cải Tạo Sức 

Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại 

Hý Trường Bờ Biển Mississippi Biloxi, Mississippi  $    1,350,000.00  $                      -    $                         -    $      1,350,000.00 05/01/2019 09/30/2020

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi MIP #3) để bổ 

sung thêm $1,350,000 

(Tổng $4,870,000). 

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #17: Cải Tạo Sức 

Chứa Trung Tâm Hội Nghị và Đại 

Hý Trường Bờ Biển Mississippi Biloxi, Mississippi  $    1,540,000.00  $                      -    $          280,000.00  $      1,820,000.00 01/01/2023 12/31/2024

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi MIP #5) để bổ 

sung thêm $1,540,000 

(Tổng $6,690,000). 

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #18: Cải Thiện Đường 

Băng Sân Bay Quốc Tế Trent Lott Quận Jackson, Mississippi  $    6,850,000.00  $                      -    $                         -    $      6,850,000.00 10/01/2018 09/30/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt

(Sửa Đổi MIP #2)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #19: Xây Dựng Vách 

Ngăn và Bến Tàu Quận Harrison Quận Harrison, Mississippi  $    3,400,000.00  $                      -    $                         -    $      3,400,000.00 10/01/2018 03/31/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động



Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #20: Trung Tâm Nhân 

Lực 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 đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2)Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #20: Trung Tâm Nhân 

Lực 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 được sửa đổi 

(Sửa Đổi MIP #3) để bổ 

sung thêm $4,000,000 

(Tổng $7,000,000) 

Hỗ trợ lập kế hoạch

Hoạt động #21: Vùng Đệm Công 

Nghiệp Tại Bayou Casotte - Hỗ 

Trợ Lập Kế Hoạch Quận Jackson, Mississippi  $       550,000.00  $                      -    $                         -    $         550,000.00 10/01/2018 09/30/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động

Xúc tiến du lịch trong Vùng Bờ 

Vịnh (Gulf Coast), bao gồm cả 

câu cá giải trí

Hoạt động #22: Bảng Chỉ Đường 

và Thông Tin Cho Khách Du Lịch 

tại Gulf Coast

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $    1,100,000.00  $                      -    $                         -    $      1,100,000.00 10/01/2018 09/30/2023

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #23: Trung Tâm 

Nghiên Cứu Biển của Đại Học 

Nam Mississippi Quận Harrison, Mississippi  $    2,300,000.00  $                      -    $                         -    $      2,300,000.00 10/01/2018 03/31/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2), 

Đã nộp đơn và Đã cấp 

kinh phí cho Hoạt động

Phát triển lực lượng lao động 

và tạo việc làm

Hoạt động #24: Cải Thiện Quy Mô 

Vườn Ươm Doanh Nghiệp Nhỏ 

Tại Vùng Vịnh Quận Harrison, Mississippi  $       700,000.00  $                      -    $                         -    $         700,000.00 10/01/2018 09/30/2020

Hoạt động đã được phê 

duyệt (Sửa Đổi MIP #2)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #25: Sửa Chữa và 

Nâng Cấp Tuyến Đường Sắt 

Quận Harrison 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 Bờ Vịnh

Hoạt động #26: Chương Trình 

Tiếp Thị Hải Sản Vùng Vịnh

Các Quận Hancock, Harrison 

và Jackson, Mississippi  $       400,000.00  $                      -    $                         -    $         400,000.00 10/01/2019 09/30/2022

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #3)
Xúc tiến du lịch trong Vùng Bờ 

Vịnh (Gulf Coast), bao gồm cả 

câu cá giải trí

Hoạt động #27: Dự Án Tăng 

Trưởng Dịch Vụ Hàng Không Bờ 

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 thiện các công viên tiểu 

bang nằm ở các khu vực ven 

biển bị ảnh hưởng bởi sự cố 

tràn dầu Deepwater Horizon

Hoạt động #28: Cải Tiến Công 

Viên Tiểu Bang Buccaneer Quận Hancock, Mississippi  $    1,100,000.00  $                      -    $                         -    $      1,100,000.00 10/01/2020 09/30/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #4)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #29: Bến Du Thuyền 

Biloxi Point Cadet Quận Harrison, Mississippi  $    3,300,000.00  $                      -    $                         -    $      3,300,000.00 10/01/2020 09/30/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #4)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #30: Cải Tạo Hành 

Lang Thương Mại Xa Lộ Liên 

Tiểu Bang 10 Thành Phố Moss 

Point Quận Jackson, Mississippi  $    3,300,000.00  $                      -    $                         -    $      3,300,000.00 10/01/2020 09/30/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #4)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #30: Cải Tạo Hành 

Lang Thương Mại Xa Lộ Liên 

Tiểu Bang 10 Thành Phố Moss 

Point Quận Jackson, Mississippi  $    2,200,000.00  $                      -    $                         -    $      2,200,000.00 01/01/2023 12/31/2027

Hoạt động được sửa đổi 

(Sửa Đổi MIP #5) để bổ 

sung thêm $2,200,00 

(Tổng $5,500,000)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #31: Trung Tâm 

Nghiên Cứu Thực Phẩm Thủy 

Sản Vịnh Phía Bắc thuộc Đại Học 

Bang Mississippi

Quận Harrison hoặc Jackson, 

Mississippi (Xác định sau)  $    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)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #32: Trung Tâm Cao 

Đẳng Cộng Đồng Vùng Vịnh 

Mississippi về An Ninh và Các 

Công Nghệ Mới 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: Chương Trình 

Khởi Nghiệp Doanh Nghiệp Đại 

Dương Đại Học Nam Mississippi Quận Harrison, Mississippi  $    1,100,000.00  $                      -    $                         -    $      1,100,000.00 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 #34: Môi Trường Thử 

Nghiệm Thương Mại phục vụ 

Giám Sát Môi Trường từ Đáy Biển 

tới Không Gian Vũ Trụ Quận Hancock, Mississippi  $    1,650,000.00  $                      -    $                         -    $      1,650,000.00 01/01/2023 12/31/2024

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #35: Chương Trình 

Phát Triển Kinh Tế Khu Công 

Nghệ Quận Hancock Quận Hancock, Mississippi  $    5,060,000.00  $                      -    $      5,060,000.00 01/01/2023 12/31/2024

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #36: Cải Thiện và 

Giảm Thiểu Khiếm Khuyết Trong 

Khu Vực Sân Bay Gulfport-Biloxi Gulfport, Mississippi  $    7,370,000.00  $                      -    $      7,370,000.00 01/01/2023 12/31/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #37: Dự án Khôi Phục 

Bến Du Thuyền Broadwater Biloxi, Mississippi  $    5,500,000.00  $                      -    $                         -    $      5,500,000.00 01/01/2023 12/31/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #38: Khôi Phục Khu 

Hội Chợ Quận Hancock/Nhà Thi 

Đấu Đa Năng Quận Hancock Quận Hancock, Mississippi  $    6,050,000.00  $                      -    $       7,000,000.00  $    13,050,000.00 01/01/2023 12/31/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

Các dự án cơ sở hạ tầng 

mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế hoặc cho tài nguyên sinh 

thái, bao gồm cả cơ sở hạ 

tầng cảng

Hoạt động #39: Lối Vào Đại Lộ 

Washington Quận Jackson, Mississippi  $    6,600,000.00  $                      -    $       4,000,000.00  $    10,600,000.00 01/01/2023 12/31/2025

Hoạt động mới (Sửa Đổi 

MIP #5)

$174,160,000.00 $0.00 $35,280,000.00 $209,440,000.00

Theo Đạo Luật Giảm Bớt Thủ Tục Giấy Tờ năm 1995, mọi người không bắt buộc phải phản hồi hoạt động thu thập thông tin trừ khi số kiểm soát OMB hợp lệ được hiển thị. Số kiểm soát OMB hợp lệ cho hoạt động thu thập thông tin này là 1505-0250.  Những ý kiến liên quan đến thời gian cần thiết để hoàn thành việc thu thập thông tin này, bao gồm thời gian rà soát hướng dẫn, tìm kiếm 

các nguồn dữ liệu hiện có, thu thập và duy trì dữ liệu cần thiết, cũng như hoàn thành và đánh giá việc thu thập thông tin, nên được chuyển đến Bộ Ngân Khố, Văn Phòng Phục Hồi Bờ Vịnh (Department of the Treasury, Office of Gulf Coast Restoration), 1500 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20220.

12. TỔNG ĐÓNG GÓP TÀI TRỢ ƯỚC TÍNH CHO (CÁC) HOẠT ĐỘNG (tham khảo 

Hướng Dẫn) Xin lưu ý:  Kinh phí tài trợ có thể phản ánh những thay đổi không quan trọng trong ngày đề xuất và kinh phí ước tính.




