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Các Kế hoạch Thực hiện 
 
Trong khi dự án đề xuất này chỉ cấp 
kinh phí cho giai đoạn  E&D, thì việc 
thực hiện (xây dựng và giám sát) của 
dự án có thể được hoàn thành sau đó. 
Các hoạt động liên quan đến xây dựng 
và giám sát sẽ được đánh giá đầy đủ 
trong một kế hoạch phục hồi tương lai 
và tài liệu NEPA.  
 
CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 
 
Chi phí ước tính cho các hoạt động 
E&D tại Công viên Bayfront là 
$1.000.000. 
 

Khôi phục và Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố 
Deepwater Horizon 

Dự án Khôi phục và 
Cải tạo Công viên Bayfront 

Khu vực Phục hồi Alabama 

Để biết thêm thông tin, mời liên 
hệ:  
 
AMY HUNTER 
Sở Bảo tồn và Tài nguyên Thiên 
nhiên Alabama 

3115 Five Rivers Boulevard 
Spanish Fort, AL 36527 
ALTIG@dcnr.alabama.gov 
 

MÔ TẢ DỰ ÁN  
 
Tọa lạc tại Hạt Mobile trên đường công 
viên đảo Dauphin, Công viên Bayfront 
rộng khoảng 20 mẫu với mục đích 
phục vụ công chúng đến Vịnh Mobile 
và các tiện nghi công cộng khác, chẳng 
hạn như sân chơi, khu dã ngoại, và 
phòng vệ sinh. Khoảng 50 phần trăm 
của công viên là đất ngập nước cửa 
sông ven biển. Công viên được duy trì 
và bố trí nhân viên coi sóc bởi Ủy ban 
Hạt Mobile. 
 
Dự án này sẽ lên công tác kỹ thuật và 
thiết kế (E&D) để đánh giá việc xây 
dựng một tuyến sinh vật ven bờ 
và/hoặc bãi biển đầy cát dọc theo 
đường bờ Vịnh Mobile bên trong công 
viên. Kinh phí E&D cũng sẽ cho phép 
phát triển một kế hoạch về biển báo bổ 
sung và tài liệu nghệ thuật trình diễn 
nhằm tăng cường giáo dục môi trường 
tại Công viên Bayfront. Ngoài ra nó còn 
sẽ đánh giá các tiện nghi giải trí khác, 
chẳng hạn như các thiết bị nhà vệ sinh 
và sân chơi được nâng cấp, lối đi lót 
ván trên đất ngập nước được cải tạo 
và đường mòn tự nhiên, các cơ hội 
ngắm chim được mở rộng, và một 
đường mòn geocaching. 
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Công viên Bayfront  

Hệ Tọa độ: 
North America Equidistant Conic  

Dữ liệu: North American 1983 

Bản đồ này mô tả địa 
điểm dự án đề xuất 

cho Công viên 
Bayfront 

Công viên Bayfront  

Ngày 14/11/2016  


