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

Dự án Cải tạo Cầu tàu Fort Morgan 

MÔ TẢ DỰ ÁN 
 
Dự án này sẽ cấp kinh phí cải tạo một 
cầu tàu câu cá nằm trên bán đảo Fort 
Morgan ở hạt Baldwin County, 
Alabama, tại Khu vực Lịch sử Fort 
Morgan, thuộc sở hữu và được điều 
hành bởi Ủy ban Lịch sử Alabama. 
Cầu tàu dài khoảng 500 feet. 
 
Có độ tuổi hơn 40 năm, cầu tàu câu cá 
Fort Morgan đã rơi vào tình trạng hư 
hỏng và bị đóng cửa vào năm 2014 vì 
lý do an toàn. Dự án đề xuất này sẽ cải 
tạo cầu tàu trên cơ sở hiện có của nó 
để nó có thể quay về mục đích sử 
dụng là câu cá giải trí. Sẽ không cần 
đến cơ sở hạ tầng mới, như bãi đậu xe 
hay nhà vệ sinh, vì tất cả các tiện nghi 
cần thiết đều đã có tại Khu vực Lịch sử 
Fort Morgan. Bảng chỉ dẫn mang tính 
giáo dục về các quy định câu cá, quản 
lý tài nguyên ven biển, và các thông tin 
liên quan sẽ được đặt dọc theo cầu tàu 
sau cải tạo. 
 
 

 
 

 

Kế hoạch Thực hiện 
 
Cầu tàu này ban đầu sẽ quay trở lại 
các hoạt động trước đây, bao gồm giờ 
vào cửa từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày 
và mức phí vào cửa sau đây như đối 
với các tiện nghi khác tại Khu vực Lịch 
sử Fort Morgan của Tiểu Bang: 
 

• Người lớn - $7 
• Người già - $5 (từ 65 tuổi trở 

lên) 
• Trẻ em - $4 (6-12 tuổi, miễn phí 

trẻ dưới 6) 
• Gia đình - $18 (hai người lớn và 

hai trẻ em 6-12 tuổi) 
 

 
 
 

 

Khu vực Phục hồi Alabama 

Cầu tàu Fort Morgan, nơi từng là một điểm 
câu cá yêu thích ở Baldwin County, hiện 
đang trong tình trạng đóng cửa.  
Nguồn ảnh: Robert DeWitt/Alabama 
NewsCenter 
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CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 
 
Chi phí ước tính cho dự án là 
$3.075.000. Chi phí này bao gồm lập 
kế hoạch, lên kỹ thuật và thiết kế, xây 
dựng, giám sát, và giám sát Ủy viên. 
Việc vận hành và bảo trì sẽ lấy kinh phí 
từ phí vào cửa như đối với Khu vực 
Lịch sử Fort Morgan. 
 

 
 

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 
 

Thay thế Cầu tàu Fort 
Morgan 

 
Thay thế Cầu tàu Fort Morgan 

Ngày 17/10/2016 

Hệ Tọa độ: 
North America Equidistant Conic 

Dữ liệu: North American 1983 
 

Bản đồ này mô tả địa điểm 
dự án đề xuất cho Thay thế 

Cầu tàu Fort Morgan 

 


