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

Khu vực Phục hồi Florida
Tháng 2022

CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY
Trong năm vừa qua, chúng tôi tích cực giám sát công tác kỹ thuật, thiết
kế, xây dựng và giám sát các dự án phục hồi sớm. Dự án Tạo và Phục hồi
Rạn Nhân tạo ở Florida và Dự án Khôi phục Cỏ biển ở Florida đã chuyển
sang trạng thái giám sát, và chúng tôi đã hoàn thành dự án Nuôi dưỡng
Bãi biển Shell Point. Ngoài ra, năm nay cũng sẽ đóng bốn dự án. Vào
tháng 4 năm 2022, các Ủy viên cho Khu vực Phục hồi Florida đã công bố
Dự thảo Kế hoạch Khôi phục Dự án Tiếp cận Bờ biển Florida Giai đoạn V.4 
để lấy ý kiến công chúng. Kế hoạch đề xuất Bổ sung Vịnh Dickerson, bao
gồm thu mua một thửa đất ven biển và các cải tạo giải trí nhỏ. Thửa đất
hoang sơ ven biển rộng 114 mẫu thuộc sở hữu tư nhân nằm trong ranh
giới thu mua đã phê duyệt của Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia
St. Marks.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ
Công việc của chúng tôi ở Khu vực Phục hồi Florida tập trung vào khôi
phục chất lượng nước và môi trường sống đất ngập nước, ven biển và
gần bờ, cũng như bổ sung và bảo vệ rùa biển, động vật biển có vú, chim
và hàu. Chúng tôi cũng đang cung cấp và tăng cường các cơ hội giải trí và
phục hồi môi trường sống trên các vùng đất của liên bang.

Các Ủy viên đại diện cho
Khu vực Phục hồi Florida là:

• Lisa Robertson, Cục Bảo
vệ Môi trường Florida

• Gareth Leonard, Ủy ban 
Bảo tồn Cá và Động vật
Hoang dã Florida

• Dianne Ingram, Bộ Nội vụ
Hoa Kỳ

• Stella Wilson, Cục Quản lý
Khí quyển và Đại dương
Quốc gia

• Ron Howard, Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ

• Amy Newbold, Cơ quan
Bảo vệ Môi trường Hoa
Kỳ
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Tổng quan Phục hồi
249 triệu đô la cam kết cho các dự án phê duyệt

CÁC DỰ ÁN THEO MỤC ĐÍCH PHỤC HỒI

71 
DỰ ÁN

BỔ SUNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 
SINH VẬT TRÊN BIỂN VÀ VEN BỜ

KHÔI PHỤC VÀ BẢO TỒN MÔI 
TRƯỜNG SỐNG

CUNG CẤP VÀ TĂNG CƯỜNG CƠ 
HỘI GIẢI TRÍ

KHÔI PHỤC CHẤT LƯỢNG 
NƯỚC

Dự án Bảo vệ Môi trường sống Bãi biển và
Cồn cát tại Gulf Islands National Seashore 
(GUIS) ở Florida đang được tiến hành
Dự án 3 năm này bảo vệ môi
trường sống ở cồn cát bãi biển
và động vật hoang dã liên
quan ở Perdido Key, Fort 
Pickens, và các khu vực ở 
Santa Rosa tại GUIS khỏi ba
mối đe dọa khác nhau: 1) sự
can thiệp của con người; 2) sự
va chạm của phương tiện trên
đường trải nhựa; và 3) động vật săn mồi. Đến nay: đã
tiến hành kiểm soát tốc độ chủ động và thụ động trên
14 dặm đường; đã khảo sát tất cả môi trường sống thích
hợp cho chim làm tổ, kết quả là đã xây hàng rào bảo vệ
cho trung bình 328 mẫu và 15 dặm môi trường làm tổ; 
giáo dục cho khoảng 18.000 du khách thông qua chiến
dịch nâng cao nhận thức cộng đồng; và tiến hành thăm
dò động vật săn mồi, ngăn chặn cá rô và di dời có mục
tiêu trên 279 mẫu. Các hoạt động này sẽ được tiếp tục
thêm một mùa nữa.

CẬP NHẬT DỰ ÁN // HOÀN THÀNH XÂY DỰNG TUYẾN SINH VẬT VEN BỜ VỊNH PENSACOLA Ở FLORIDA

Dự án Tuyến sinh vật ven bờ Vịnh Pensacola ở Florida về
cơ bản đã hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Dự án trị
giá 10,8 triệu đô la này là một phần của giai đoạn thứ ba
của quá trình phục hồi sớm. Dự án bao gồm xây 4 mẫu
đê chắn sóng tự nhiên mới để giảm sóng đánh và cung
cấp môi trường sống rạn hàu và 9 mẫu môi trường đầm
lầy ngập mặn. FDEP phụ trách chính xây dựng dự án. 
NOAA sẽ tiến hành giám sát sau xây dựng trong 5 năm.

Dự án này sẽ giảm xói mòn bờ biển và cung cấp môi
trường sống cũng như xây dựng dựa trên Dự án
GreenShores Giai đoạn I, một nỗ lực phục hồi và tạo môi
trường sống đã đoạt giải thưởng dọc bờ sông của Thành
phố Pensacola.
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Tổng quan Kinh phí
Loại hình phục hồi Phân bổ

kinh phí
Kinh phí cam kết
đến Tháng 5, 2022

Kinh phí theo %
Đã cam kết Còn lại

Môi trường sống đất ngập
nước, ven biển và gần bờ

Các dự án về môi trường sống
trên đất do liên bang quản lý

Giảm dưỡng chất

Chất lượng nước

Hàu

Rùa biển

Động vật biển có vú

Chim

Cung cấp và tăng cường
cơ hội giải trí

Giám sát và quản lý
thích ứng

Giám sát quản trị và
lập kế hoạch toàn diện

Tổng

TIG FL dự kiến sẽ phê duyệt
Kế hoạch Phục hồi Dự án

Tiếp cận Bờ biển Florida Giai
đoạn V.4 Chính thức vào

tháng 7 năm 2022.

XEM THÊM THÔNG TIN 
TẠI
www.gulfspillrestoration.
noaa.gov/restoration-
areas/florida
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