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Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b 
Tóm tắt đề xuất 

 

Nhà tài trợ: Sở Bảo vệ Môi trường Tiểu bang Florida 

Đề xuất:  Chương trình Cải thiện Phẩm chất nước của Tiểu bang Florida 

Thông qua Sở Bảo vệ Môi trường Tiểu bang Florida (Florida Department of Environmental 
Protection, FDEP), Tiểu bang Florida đang đề xuất tài trợ $30 triệu đô la của Hợp phần Khôi 
phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho đề xuất Chương trình Cải thiện Phẩm chất nước của 
Tiểu bang Florida (Florida Water Quality Improvement Program, WQIP). Đề xuất này gồm $7.5 
triệu đô la nguồn kinh phí cho quy hoạch thuộc Hạng mục 1 Danh sách FPL và một hợp phần 
triển khai riêng trị giá $22.5 triệu đô la dưới dạng phương án ưu tiên cấp kinh phí theo Hạng 
mục 2 Danh sách FPL. Chương trình này sẽ hỗ trợ mục đích chính của Kế hoạch Toàn diện 
của Hội đồng RESTORE là khôi phục phẩm chất và sản lượng nước trên khắp Bờ biển Vịnh 
Florida thông qua việc bảo lãnh cho loạt dự án cải tạo phẩm chất nước ưu tiên cao được liên 
kết. Các dự án có thể bao gồm việc xử lý nước mưa, tái sử dụng nước thải, giảm bể tự hoại, 
giảm trầm tích và thâu đạt đất đai. Các dự án quy hoạch và thực hiện được đề xuất tại các lưu 
vực sông của Tiểu bang Florida chảy ra Vịnh Mễ Tây Cơ sẽ được xem xét. 
 
Các hoạt động của WQIP sẽ mang lại lợi ích về môi trường như giảm tảo nở hoa, giết cá, đóng 
cửa bãi biển, hạn chế tiêu thụ cá và động vật có vỏ, cỏ biển cũng như môi trường sống dưới 
nước và động vật hoang dã khác khỏe mạnh hơn và cải thiện cơ hội/trải nghiệm giải trí. Khung 
quy định WQIP sẽ cho phép quản lý nguồn kinh phí của dự án nhắm vào các dự án mang lại lợi 
ích tích lũy cho vùng Vịnh, liên kết lợi ích môi trường giữa các dự án WQIP và các dự án khôi 
phục khác ở lưu vực sông hoặc vùng. Kết hợp hoặc tận dụng các dự án trong một khu vực địa 
lý góp phần cải thiện tài nguyên nước trên quy mô lớn và khai thác tối đa giá trị của nguồn tiền. 
Thời gian chương trình là 10 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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