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MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự Án Cải Thiện Công Viên Tiểu Bang Sea Rim đề xuất sẽ 

xây dựng hai dàn quan sát động vật hoang dã (Fence Lake và 

Willow Pond), một nhà vệ sinh và lều làm sạch cá. Công Viên 

Tiểu Bang Sea Rim bao gồm 4,141 mẫu Anh vùng đầm lầy và 

5 dặm  đường bờ biển và nằm ở  Hạt Jefferson, Texas, phía tây 

nam Port Arthur nằm ở vùng bờ thượng của Texas.  

Nằm dọc theo Đường Ngắm Chim thuộc Bờ Biển Greater 

Texas, Công Viên Tiểu Bang Sea Rim là điểm dừng cho nhiều 

loài chim di trú bay theo đường bay Central Flyway. Tôm trắng 

và nâu, cua và các loại cá câu khác như cá nạng, cá hồi chấm 

nhỏ và cá bơn phát triển mạnh ở các hồ và các nhánh sông 

thuộc công viên. Đây là một địa điểm tuyệt vời cho các hoạt 

động giải trí liên quan đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

bao gồm hoạt động quan sát chim/động vật hoang dã, câu cá, 

chèo thuyền, cắm trại, đi dạo bãi biển và bơi lội. 

Nhiều cơ sở hạ tầng của công viên đã bị hư hỏng hoặc phá hủy 

bởi Bão Rita (2005) và Ike (2008). Để hướng dẫn quá trình phục 

hồi, ý kiến của người dân đã được thu thập thông qua cuộc họp 

công khai được tổ chức vào năm 2010 ở Port Arthur trong kế 

hoạch tái phát triển sau thiệt hại do bão gây ra ở Công Viên Tiểu 

Bang Sea Rim. 
Vị trí các cấu trúc được đề xuất ở Công Viên Tiểu Bang Sea Rim 

Các mục đích của việc bảo tồn sinh học được cân bằng với 

cơ hội giải trí sẽ được hỗ trợ bởi: • Giảm thiểu các thiệt hại của các đụn cát cao hơn 6 foot; 

và 

Sử dụng các phương pháp xây dựng bền vững để tạo ra 

các kết cấu tiết kiệm năng lượng. 

•
• 

Tạo ra một dấu ấn phát triển mới không lớn hơn dấu ấn 

ban đầu; 

Giảm thiểu các thiệt hại của khu vực đầm lầy ngập nước 

bề mặt; • 

Alabama  •  Florida  •  Louisiana  •  Mississippi  •  Texas 
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Dàn Quan Sát 
Willow Pond 

Lều Làm Sạch Cá

Dàn quan sát 
Fence Lake

Nhà Vệ Sinh Công Cộng tại 
Bờ Dốc Thuyền



Cơ sở hạ tầng được đề xuất (dàn quan sát, nhà vệ 
sinh công cộng và lều làm sạch cá) sẽ cung cấp cho 
các du khách thêm nhiều cơ hội để quan sát động 
vật hoang dã trong khi vẫn duy trì các điều kiện vệ 
sinh. Texas đã chịu thiệt hại về hiệu quả giải trí 
dọc bờ biển Texas trong sự cố tràn dầu, bao gồm 
hoạt động câu cá giải trí, sử dụng bãi biển, cắm 
trại, lặn và quan sát động vật hoang dã. Dự án sẽ 
tăng cường các cơ hội tận hưởng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên cho người dân, giúp giải quyết 
các  thiệt hại về giải trí. 

CHI PHÍ ƯỚC TÍNH $210,100 

Hình trên là lối đi có lót ván ở vùng đầm lầy và điểm làm sạch cá tương tự các cấu trúc được đề xuất ở dự án Cải Thiện 
Công Viên Tiểu Bang Sea Rim. 
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