
Khu vực Phục hồi Alabama  www.gulfspillrestoration.noaa.gov  

MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự án Nhà Nghỉ Công viên Tiểu bang 
Vùng Vịnh và các Tiện nghi Liên quan 
cho Công chúng sẽ hỗ trợ cho hoạt 
động xây lại liên tục nhà nghỉ ở Công 
viên Tiểu bang Vùng Vịnh. Dự án này 
cũng sẽ bao gồm việc phát triển một 
loạt các tiện nghi công cộng được đề 
ra trong Kế hoạch Tổng thể cho Công 
viên Tiểu bang Vùng Vịnh.  Công viên 
Tiểu bang Vùng Vịnh nằm ở hạt 
Baldwin County, Alabama và được 
điều hành hoạt động bởi Sở Bảo Tồn 
và Tài nguyên Thiên nhiên Alabama. 
 
Xây dựng Nhà Nghỉ Công viên 
Tiểu bang Vùng Vịnh 
Phần xây dựng nhà nghỉ Công viên 
Tiểu bang Vùng Vịnh của dự án đề 
xuất sẽ cung cấp chỗ nghỉ ngơi, sử 
dụng giải trí, và cơ hội giáo dục trước 
bãi biển cho công chúng. Bản thân nhà 
nghỉ sẽ là một cơ sở "xanh" với khoảng 
350 phòng và một sảnh trình diễn nghệ 
thuật. Nhà nghỉ sẽ mở cửa không chỉ 
đón khách qua đêm, mà tất cả du 
khách trong công viên. Doanh thu tạo 
ra từ nhà nghỉ sẽ được sử dụng cho 
hoạt động và duy trì các nâng cấp ở 
Công viên Tiểu bang Vùng Vịnh mà 
trước đây đã được phê duyệt trong 
quá trình phục hồi sớm và những tiện 
nghi công cộng được đề xuất như một 
phần của kế hoạch này.   
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phục hồi và Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố 
Deepwater Horizon 
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Các Tiện nghi Đề xuất cho Công 
chúng 
Ngoài việc xây dựng lại nhà nghỉ, dự 
án đề xuất sẽ cấp kinh phí xây dựng 
các tiện nghi khác phục vụ công chúng 
vốn sẽ được thiết kế để tăng cường 
sự tiếp cận của công chúng và sự 
thưởng thức những bãi biển trong 
công viên. Những tiện nghi này cũng 
sẽ kết nối nhà nghỉ đến các mặt khác 
của công viên, do đó tạo ra và tăng 
cường sức sử dụng và thưởng thức 
của công chúng đối với cả khu vực có 
bãi biển và không có bãi biển tại Công 
viên Tiểu bang Vùng Vịnh.  Những tiện 
nghi phục vụ công chúng này bao 
gồm: 

• sảnh trình diễn nghệ thuật 
• các chương trình giáo dục công 

cộng 
• nhà vệ sinh công cộng và nhà 

tắm sau bãi biển 
• đường vào bãi biển từ khu vực 

nhà nghỉ 
• hệ thống xe điện đi đến toàn bộ 

Công viên Tiểu bang Vùng Vịnh 
• lối dành cho người đi bộ dẫn từ 

cầu tàu đến nhà nghỉ 
• Các trạm xe đạp công cộng 
• các khu vực đứng xem dành 

cho công chúng từ khu vực hội 
nghị tiếp giáp với nhà nghỉ 
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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 
 

Cầu tàu Câu cá Hồ Shelby, một nâng cấp 
công viên hiện có sẽ kết nối với hệ thống xe 
điện được đề xuất. 

 
 

 

Các Cải tạo Giải trí Đề xuất tại Công viên Tiểu bang Vùng Vịnh 
 
 

 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 
Chi phí ước tính cho lập kế hoạch, 
lên kỹ thuật và thiết kế, nếu cần 
thiết, xây dựng, giám sát và giám 
sát Ủy viên là $56.300.000. Kinh 
phí vận hành và bảo trì sẽ lấy từ 
nguồn doanh thu tạo ra từ nhà nghỉ. 
 

Phục hồi cồn cát 

Không gian hội nghị 

Phòng nghỉ cho khách 

Nhà hàng 

Dự án Nhà nghỉ Công viên Tiểu 
bang vùng Vịnh và các Tiện nghi 

Liên quan cho công chúng 

Sảnh 

Đất ngập nước được khôi phục 

Bản đồ này mô tả địa điểm dự 
án đề xuất cho Dự án Nhà nghỉ 
Công viên Tiểu bang vùng Vịnh 
và các Tiện nghi Liên quan cho 

công chúng 

Ngày 10/01/2017 

Hệ Tọa độ: 
North America Equidistant Conic 

Dữ liệu: North American 1983 


