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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, thông qua Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ và Cơ quan Nghề 
Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ 

Đề xuất: Ngừng hoạt động các Cơ sở Năng lượng bị bỏ hoang trên bờ trên vùng đất NPS và 
FWS 

Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, thông qua Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ (U.S. National Park Service, 
NPS) và Cơ quan Nghề Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service, 
USFWS) đang đề xuất tài trợ $10,595,140 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 trên bờ trên vùng 
đất NPS và FWS. Con số này bao gồm khoảng $8.1 triệu đô la cho các địa điểm dự á đã sẵn 
sàng để quy hoạch và thực hiện theo Hạng mục 1 Danh mục FPL và khoảng $2.5 triệu đô la 
cho công tác thực hiện dự án theo Hạng mục 2. Chương trình 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 các hoạt động để ngừng hoạt động và khôi phục các cơ sở năng lượng bị bỏ hoang 
trên các khu bảo tồn và ẩn náu của USFWS và NPS ở ven biển Tiểu bang Texas. Đề xuất 
chương trình được xây dựng dựa trên các khoản đầu tư được thực hiện trong Danh sách FPL 
Ban đầu năm 2015 của Hội đồng, và bao gồm công tác lấp 5 giếng và khôi phục 25 địa điểm bị 
bỏ hoang. Công việc giải phóng mặt bằng môi trường cho hầu hết các địa điểm NPS đã được 
hoàn thành. Công việc giải phóng mặt bằng FWS và các địa điểm NPS còn lại chưa hoàn 
thành, nhưng dự kiến sẽ sớm hoàn thành. 
 
Các cơ sở dầu khí bị bỏ hoang bao gồm giếng chưa lấp, thiết bị bề mặt, đường xá và đệm sản 
xuất. Những thành phần này gây ra rủi ro cho sự an toàn của con người, rủi ro môi trường đối 
với các nguồn tài nguyên bề mặt và dưới bề mặt cũng như việc tiếp tục mất môi trường sống. 
Chương trình sẽ ngừng hoạt động các giếng bị bỏ hoang và khôi phục các địa điểm về lại điều 
kiện tồn tại trước khi lập ra những cơ sở đó. Thời gian chương trình là 5 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.  

mailto:keala.hughes@restorethegulf.gov

