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Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b 

Tóm tắt đề xuất 

 

Nhà tài trợ: Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DOI), thông qua Cục Thực thi An toàn và Môi trường 

Đề xuất: Ngừng hoạt động các Cơ sở Năng lượng bị bỏ hoang OCS tại Vịnh Mễ Tây Cơ 

Thông qua Cục Thực thi An toàn và Môi trường (Bureau of Safety and Environmental 
Enforcement, BSEE), Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DOI) đang đề xuất tài trợ $30,453,415 đô la của Hợp 
phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho đề xuất Ngừng hoạt động các Cơ sở Năng 
lượng bị bỏ hoang OCS tại Vịnh Mễ Tây Cơ. Trong yêu cầu đó có bao gồm nguồn kinh phí thực 
hiện dưới dạng ưu tiên cấp kinh phí theo Hạng mục 2 của Danh sách FPL. Khoản kinh phí đề 
xuất bao gồm tổng chi phí của dự án là $45,230,415 đô la trừ đi $14,777,000 đô la nguồn kinh 
phí đối ứng của DOI. Dự án này sẽ hỗ trợ mục đích chính của Kế hoạch Toàn diện của Hội 
đồng RESTORE là khôi phục và bảo tồn môi trường sống thông qua những hoạt động liên quan 
đến các cơ sở khai thác bỏ hoang ngoài khơi ở các đảo Matagorda, High Island, West Delta và 
Nam Timbalier của Vịnh Mễ Tây Cơ.  
 
Dự án quy mô lớn này được dự kiến sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, ngư nghiệp, các môi trường sống hoang dã và môi trường 
biển, các bãi biển và vùng đất ngập nước ven biển của vùng Vịnh. Kết quả từ dự án này là các 
cơ sở dầu khí bị bỏ hoang ngoài khơi không an toàn, không sử dụng được và gây ra các vấn 
đề an toàn công cộng sẽ bị ngừng hoạt động. Dự án này sẽ loại bỏ các mối nguy về an toàn và 
môi trường đồng thời cải thiện lợi ích giải trí trên khắp một khu vực địa lý rộng lớn của Vịnh Mễ 
Tây Cơ và vùng nước ven biển. Thời gian dự án là 2 năm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nếu quý vị muốn nhận bản dịch tiếng Việt của tài liệu dự án này, trong đó bao gồm: đề xuất ban 
đầu, đề xuất sửa đổi, ý kiến của nhân viên Hội đồng, phản hồi của nhà tài trợ cho những ý kiến 
đó và các bản đánh giá cơ sở khoa học đáng tin cậy nhất, vui lòng liên lạc với Keala J. Hughes 
theo số (504) 717-7235 hoặc keala.hughes@restorethegulf.gov. Thời gian dự kiến dành để 
phản hồi và gửi gói tài liệu dự án được dịch sang tiếng Việt là 14-16 ngày làm việc.  
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