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Đánh giá và Phục hồi Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố 
Deepwater Horizon 

Mua Đất và Quản lý Môi trường sống  
Vịnh Grand Bay  

MÔ TẢ DỰ ÁN 
Dự án Thu mua Đất và Quản lý Môi trường 
sống Vịnh Grand Bay sẽ kết hợp việc mua 
lại và quản lý môi trường sống trong Khu 
Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia 
Grand Bay (NWR), Khu Dự trữ Nghiên cứu 
Cửa sông Quốc gia Vịnh Grand Bay (NERR), 
và các ranh giới Bảo tồn Thảo nguyên Bờ 
biển Vịnh Grand Bay ở Hạt Jackson, 
Mississippi (xem bản đồ). Các môi trường 
sống trong khu vực dự án rộng 28.262 mẫu 
bao gồm đầm lầy ven biển, bãi biển, đầm 
nước ngọt, thảo nguyên thông và rừng 
thấp, rừng bụi nước ngọt, và vùng nước 
mở bao gồm lạch và nhánh thủy triều. 
 
Công tác thu mua và bảo tồn sẽ bao gồm 
việc mua đất từ những người sẵn sàng bán 
và bảo tồn vĩnh viễn nhằm bảo vệ môi 
trường sống tự nhiên. Việc quản lý môi 
trường sống sẽ bao gồm sự kết hợp các 
biện pháp chữa cháy bằng cơ học, hóa học, 
và theo quy định để phục hồi môi trường 
sống. 
Những hành động này sẽ giúp phục hồi các 
tổn thương đối với vùng đất ngập nước, 
môi trường sống ven biển và gần bờ ở khu 
vực Mississippi bị tác động của sự cố tràn 
dầu, cũng như mang lại lợi ích cho loài 
chim lội và các loài chim khác bị tổn 
thương do sự cố trên. Việc mua lại và quản 
lý sẽ được thực hiện với kinh phí sẵn có 
trong khoảng thời gian lên đến 15 năm. 

Các Ủy viên Thực hiện và Đối tác Dự án 
Sở Chất lượng Môi trường Mississippi và 
Bộ Nội vụ sẽ là Ủy viên Thực hiện dự án. Sở 
Tài nguyên Biển Mississippi và Cơ quan 
Bảo vệ Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ sẽ 
là đối tác dự án. 
 

Kinh phí Tận dụng 
Kinh phí từ Hội đồng PHỤC HỒI và Quỹ Ích 
lợi Môi trường vùng Vịnh của Tổ chức Bảo 
vệ Cá và Động vật Hoang dã Quốc gia sẽ 
được chi trong khu vực dự án này. 
 

KINH PHÍ PHÂN BỔ: 
$6,000,000 

Chris Wells 
Giám đốc Sở Chất lượng Môi trường 
Mississippi – Văn phòng Phục hồi 

515 E. Amite Street  
Jackson, MS 39201-2709 
Office Phone: 601-961-5171 
cwells@mdeq.ms.gov 

Khu vực Phục hồi Mississippi 
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 Khu vực Dự án Thu mua Đất và Quản lý Môi trường sống Vịnh Grand Bay 

Thu mua Đất và Quản lý Môi trường sống Vịnh Grand Bay 

Lô đất thuộc Quản lý Môi trường sống 

Lô đất thuộc Thu mua và Quản lý Môi trường sống 

Bảo tồn Thảo nguyên Bờ biển 
Vịnh Grand Bay 

Ranh giới NERR Vịnh Grand 
Bay Ranh giới NWR Vịnh Grand 
Bay 


