
Phục hồi ở Alabama  ●   Florida  ●   Louisiana  ●   Mississippi  ●   Texas  ●   Toàn vùng  ●   Vùng nước mở 

WHO WE ARE 
CHÚNG TÔI LÀ AI 
Các Ủy viên đại diện cho Khu vực Phục hồi Toàn Vùng là:: 

• Amy Hunter, Alabama
• Kelly Samek, Florida
• Matt Mumfrey, Louisiana
• Marc Wyatt, Mississippi
• Angela Sunley, Texas
• Colette Charbonneau, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ
• Jamie Schubert, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí

quyển Quốc gia
• Michele Laur, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
• Timothy Landers, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

CHÚNG TÔI LÀM GÌ 
Công tác phục hồi cho Khu vực 
phục hồi Toàn Vùng sẽ bổ sung 
và bảo vệ động vật hoang dã 
như cá heo, rùa biển, chim, và 
hàu. Động vật hoang dã bị ảnh 
hưởng bởi sự cố tràn dầu 
thường sống và di cư qua các 
ranh giới pháp lý – do đó các 
dự án trong Khu vực Phục hồi 
Toàn Vùng cũng sẽ được thực 
hiện trên các ranh giới pháp lý 
này. 

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

Khu vực Phục hồi Toàn Vùng 
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Khu vực Phục hồi Toàn Vùng 
CÁC DỰ ÁN PHỤC HỒI SỚM 

MÔ TẢ DỰ ÁN 
TÌNH 

TRẠNG 

CHI PHÍ 
ƯỚC 
TÍNH 

BỔ SUNG VÀ BẢO VỆ CÁC TÀI NGUYÊN SỐNG TRÊN BIỂN VÀ VEN BỜ 

Quản lý tăng cường 
môi trường sinh sản 
của chim bị tổn 
thương do các hoạt 
động ứng phó tràn 
dầu ở Florida 
Panhandle, Alabama, 
và Mississippi 
 

Môi trường sống của chim làm tổ trên bãi biển bị tổn hại bởi các hoạt động 
ứng phó tràn dầu. Đánh dấu các điểm làm tổ nhạy cảm được thiết kế để 
bảo vệ trứng, chim non và chim trưởng thành. Dự án nằm trên ba tiểu bang 
vùng Vịnh: Florida, Alabama và Mississippi. Ở Florida, các địa điểm cải tạo 
được đặt tại các hạt Escambia, Santa Rosa, Okaloosa, Walton, Bay, Gulf, và 
Franklin. Ở Alabama, các địa điểm được đặt tại hạt Baldwin và Mobile. Ở 
Mississippi, các địa điểm được đặt tại hạt Jackson và Harrison. Bộ Nội vụ và 
tiểu bang Florida đang hợp tác để thực hiện dự án này. 

 

⟳ $1.8M 

Cải thiện môi 
trường bị tổn 
thương do ứng phó 
tràn dầu: Phục hồi 
Bầu trời Đêm 

Chiếu sáng khu vực chung cản trở không cho rùa cái vào môi trường bãi biển 
tự nhiên của chúng và giảm thiểu sự làm tổ thành công. Ánh sáng cũng ngăn 
cản sự di cư của rùa con ra biển. Dự án này sẽ trang bị thêm cho hệ thống 
chiếu sáng hiện thời để làm cho nó thân thiện hơn với rùa tại các địa điểm ở 
Florida và Alabama. Bộ Nội vụ cùng với các cơ quan tiểu bang Alabama và 
Florida đang hợp tác thực hiện dự án này. 

 

⟳ $4.2M 

Dự án phục hồi sớm 
rùa biển 

Bao gồm thành phần bổ sung: (1) Phát hiện và cải tạo tổ của rùa biển 
Kemp's Ridley; (2) Tăng cường mạng lưới cứu hộ rùa biển bị mắc cạn và 
phát triển một chương trình ứng phó khẩn cấp; (3) Giảm đánh bắt nhầm do 
rê lưới vét tôm ở Vịnh Mexico. Bộ Nội vụ, NOAA và tiểu bang Texas đang 
hợp tác thực hiện dự án này.  

⟳ $25M 

⟳Đang thực hiện  ◉ Đang theo dõi  Đã hoàn thành


