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Dự Thảo Kế Hoạch Sử Dụng Giải Trí đề xuất các dự án bồi 
thường cho một phần của việc sử dụng giải trí bị mất ở 
Louisiana do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. Bao gồm các 
dự án khác được đánh giá bởi các Ủy viên Louisiana nhấn 
mạnh việc tạo ra và tăng cường: 

• Cơ sở hạ tầng đánh cá giải trí. 
• Tiếp cận hoặc cơ hội khai thác đánh cá giải trí. 
• Các yếu tố giáo dục và tiếp cận cộng đồng thúc đẩy việc 

sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khuyến 
khích quản lý chúng. 

Dự Thảo Kế Hoạch Sử Dụng Giải Trí này đề xuất tái phân bổ lại 
$22 triệu đã được phê duyệt trước đó cho dự án Phục hồi 
sớm mà không thể thực hiện theo kế hoạch. Thông tin chi tiết 
hơn về các phương án và chi phí như sau. 
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 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 

 
 
 
 
  

CHÚNG TÔI LÀM GÌ 
Công tác khôi phục trong 
Khu Phục Hồi Louisiana sẽ 
tập trung sửa chữa môi 
trường ở vùng đất ngập 
nước, ven biển và gần bờ, 
bao gồm cả môi trường sống 
ở các vùng đất do liên bang 
quản lý; khôi phục chất 
lượng nước và sinh cảnh; bổ 
sung và bảo vệ động vật 
hoang dã và các nguồn tài 
nguyên biển như rùa biển, cá 
heo, chim và hàu; và cung 
cấp và tăng cường các cơ hội 
giải trí. 

Đánh Giá và Phục Hồi Thiệt Hại Tài Nguyên Thiên Nhiên của Deepwater Horizon 

Bản Dự Thảo Kế Hoạch Phục Hồi /Đánh Giá Môi Trường #2: 

Cung Cấp và Nâng Cao Cơ Hội Tiêu Khiển 

Ban Quản Trị Thi Hành của Bang Louisiana 



Ban Quản Trị Thi Hành của Bang Louisiana www.gulfspillrestoration.noaa.gov    

     Dự Thảo Kế Hoạch Sử Dụng Giải Trí của Louisiana  
ĐỀ XUẤT DỰ ÁN PHỤC HỒI 

TÊN DỰ ÁN MÔ TẢ DỰ ÁN CHI PHÍ ƯỚC TÍNH 

Lối Vào Đảo 
Elmer 

Dự án này đề xuất tăng cường các cơ hội tiếp cận giải trí trên Khu Bảo tồn Động 
vật Hoang dã Đảo Elmer bằng cách kết hợp một dãy các yếu tố và dịch vụ để 
cải thiện các điều kiện hiện tại. Dự án sẽ phát triển nhiều khu vực đỗ xe và 
thuyền buồm kayak, cải thiện thủy văn dưới nước thông qua việc lắp đặt các 
cống dưới đường tiếp cận, sửa chữa một chỗ xối xả để cung cấp thêm các bờ 
đê đánh bắt cá, cải thiện cơ hội xem chim, xây dựng lối vào dốc cao để tạo điều 
kiện cho các điểm tiếp cận bãi biển, và cung cấp cho sửa chữa đường dài hạn 
cũng như các dịch vụ thu gom và dọn rác. Dự án này bao gồm thiết kế cuối cùng 
và giấy phép, xây dựng các yếu tố của dự án, vận hành và bảo trì lâu dài, cũng 
như các hoạt động giám sát toàn diện. 

$6M 

Các Hòn Đảo Nhân 
Tạo Toàn Bang 

Dự án này đề xuất tăng cường mười một địa điểm rạn san hô nhân tạo nằm 
dọc các lưu vực ven biển của Louisiana. Các địa điểm rạn san hô cụ thể sẽ bao 
gồm các địa điểm trong Hồ Pontchartrain (Lake Front và West End), Breton 
Sound (California Point), Barataria (Đảo Độc lập và Đảo Grand 9), Terrebonne 
(Miệng điểm và Đảo chim), Vịnh Caillou (Ship Shoal 26, còn được biết là 
Pickets), Vịnh Cote Blanche (Đảo Thỏ), Vịnh Vermilion (Cypremort Point 2) và 
Hồ Calcasieu (Đông Calcasieu). Dự án sẽ tăng cường các địa điểm hiện tại của 
rạn san hô thông qua việc bổ sung các vật liệu rạn mới nhằm cải thiện môi 
trường sống sẵn có cho nhiều loài thủy sinh, đồng thời cung cấp các cơ hội khai 
thác giải trí được nâng cao. Dự án này bao gồm việc triển khai các tài nguyên 
rạn san hô tại mười một địa điểm rạn san hô, cũng như các hoạt động giám sát 
toàn diện. 

$6M 

TrungTtâm 
Khoa Học Lake 
Charles và 
Khu Liên Hợp 
Giáo Dục  

Dự án này đề xuất thành lập Trung Tâm Khoa Học và Khu Liên Hợp Giáo Dục 
(SCEC) tại Lake Charles. Dự án SCEC sẽ thiết lập một trung tâm du khách công 
cộng với một bồn chứa động vật thuỷ sinh, nhiều hồ cá hiển thị và các cuộc 
triển lãm giáo dục tương tác. Ngoài ra, dự án SCEC sẽ bao gồm ao cá cho trẻ 
em và gian hàng phủ, cũng như đường đi bộ với các thành phần giáo dục ngoài 
trời kèm theo và phạm vi an toàn của thợ săn. Dự án này bao gồm thiết kế cuối 
cùng và giấy phép, xây dựng các yếu tố của dự án, vận hành và bảo trì lâu dài, 
cũng như các hoạt động giám sát toàn diện. 

 
$7M 

Cầu Sảng Đường 
Island Road  

Dự án này đề xuất phát triển một chuỗi lề đường an toàn và bãi đậu xe với các 
cầu cảng tiếp giáp trên đường Island Road trong Khu Quản Lý Động Vật Hoang 
Dã Pointe-aux-Chenes (PACWMA). Island Road là một con đường hẹp hai làn 
xe trên biên giới phía Nam của PACWMA kết nối với Quốc lộ 665 đến Đảo Jean 
Charles. Con đường này được sử dụng nhiều bởi công chúng cho đánh cá giải 
trí, và họ đậu xe bên đường thường cản trở giao thông. Dự án này sẽ phát triển 
một loạt năm khu vực đỗ xe và các điểm giải trí tiếp cận tại Island Road, kể cả 
thiết kế cuối cùng và giấy phép, xây dựng các yếu tố của dự án, vận hành và 
bảo trì lâu dài, cũng như các hoạt động giám sát toàn diện. 

 
$3M 

 


