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CHÚNG TÔI LÀ AI 
Các Ủy viên đại diện cho Khu vực Phục hồi Texas là: 

• Don Pitts, Sở Công viên và Động vật Hoang dã Texas
• Angela Sunley, Tổng Cục Địa chính Texas
• Richard Seiler, Ủy ban Chất lượng Môi trường

Texas
• Chip Wood, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ
• Jamie Schubert, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại

dương Quốc gia
• Michele Laur, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
• Doug Jacobson, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ

CHÚNG TÔI LÀM GÌ 
Công tác phục hồi ở Khu vực 
Phục hồi Texas sẽ tập trung vào 
khôi phục các vùng đất ngập 
nước và các môi trường sống 
ven bờ khác cũng như giảm ô 
nhiễm ở các nguồn không tập 
trung. Chúng tôi cũng sẽ khôi 
phục động vật hoang dã bị tổn 
thương do sự cố tràn dầu, bao 
gồm hàu, chim, và rùa biển. 

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

Khu vực Phục hồi Texas 
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  Khu vực phục hồi Texas  
 
 
 

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 

Quần đảo Texas 
Rookery Islands 

Khôi phục và bảo vệ ba hòn đảo quạ ở Vịnh Galveston và một hòn đảo ở Vịnh 
Đông Matagorda để tăng cường sự làm tổ của các loài chim nước thuộc địa, 
như bồ nông, mòng biển, và diệc. Việc phục hồi sẽ làm tăng số nơi làm tổ sẵn 
có và nâng cao chất lượng môi trường sống. Quần đảo sẽ được bảo vệ bằng 
cách mở rộng kích thước đảo, thiết lập thảm thực vật, và xây dựng các tính 
năng bảo vệ như đê chắn sóng. Texas và Bộ Nội vụ đang làm việc cùng nhau 
để thực hiện dự án này. 

  
 

 
⟳ 

 
 

$20M 

CUNG CẤP VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC CƠ HỘI GIẢI TRÍ 

Dự án rạn đá 
ngầm nhân tạo 
Freeport 

Dự án này sẽ gia tăng số lượng vật liệu đá ngầm ở khu vực đá ngầm nhân tạo 
sẵn có ở vịnh Mexico, xấp xỉ 6 dặm từ Freeport, Texas. Dự án sẽ đặt các kim 
tự tháp bê tông được thiết kế trước vào các phần còn lại của khu vực cho 
phép rộng 160 mẫu ở độ sâu 55 feet. Những cải tạo này sẽ tăng cường cơ hội 
câu cá và lặn giải trí. Công việc xây dựng các kim tự tháp bê tông đã hoàn tất. 
Chúng tôi dự tính đặt các vật liệu đá ngầm này vào mùa thu năm 2016. 

 

 
⟳ 

 
 

$2.2M 

Tái phát triển bãi biển 
công viên đảo 
Galveston 

Dự án tái phát triển bãi biển công viên đảo Galveston bao gồm xây dựng các 
khu cắm trại đa dụng, khu cắm trại lều, đường lát ván vào cồn cát, khu cưỡi 
ngựa, phòng tắm và phòng vệ sinh trên phía bãi biển của công viên. Chúng 
tôi đã lựa chọn đội ngũ thiết kế và chúng tôi hy vọng công tác kỹ thuật và 
thiết kế sẽ được hoàn thành vào mùa xuân năm 2018. 

 

⟳ 
 

$10.7M 

Dự án rạn đá ngầm 
nhân tạo 
Matagorda 

Dự án này sẽ tạo một khu đá ngầm nhân tạo mới trong vùng nước của tiểu 
bang Texas ở Vịnh Mexico, xấp xỉ 10 dặm ngoài khơi của Hạt Matagorda, ở 
độ sâu 60 feet. Dự án sẽ tăng cường các cơ hội câu cá và lặn giải trí. Chúng 
tôi dự tính sẽ đặt vật liệu đá ngầm vào mùa thu năm 2016. 

 

⟳ 
 
 

$3.6M 

Dự án tạo rạn đá 
ngầm nhân tạo 
bằng tàu ở 
trung/thượng bờ 
biển Texas 

Dự án này sẽ tạo một khu đá ngầm nhân tạo mới ở vùng biển của Vịnh 
Mexico, khoảng 67 dặm về phía nam-đông nam Galveston. Dự án sẽ tạo một 
rạn đá ngầm nhân tạo bằng cách đánh chìm một con tàu ở vùng biển sâu 
khoảng 135 feet. Dự án sẽ tăng cường các cơ hội câu cá và lặn giải trí. Chúng 
tôi đã mua một tàu chở hàng dài 371 feet có tên Kraken. Hiện nó đang được 
làm sạch để chuẩn bị thông qua về mặt môi trường. Chúng tôi dự kiến sẽ đưa 
tàu đến khu đá ngầm trước mùa xuân năm 2017. 

 

 
⟳ 

 
 

$1.9M 

Cải tạo công viên Sea 
Rim của tiểu bang 

Công viên Sea Rim của tiểu bang nằm dọc theo thượng bờ biển Texas ở hạt 
Jefferson, phía tây nam của Port Arthur. Dự án sẽ xây dựng hai thềm xem 
động vật hoang dã (Fence Lake và Willow Pond), một khu vệ sinh công cộng, 
và một khu làm sạch cá trong công viên. Công tác kỹ thuật và thiết kế đang 
được tiến hành; chúng tôi dự tính nó sẽ hoàn thành vào mùa thu năm 2016. 

 

⟳ 
 

$210K 

 
⟳Đang thực hiện ◉ Đang kiểm tra  Đã hoàn thành 
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