Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b
Tóm tắt đề xuất
Nhà tài trợ: Sở Phẩm chất Môi trường Tiểu bang Mississippi
Đề xuất: Chương trình Cải thiện Phẩm chất nước cho các vùng nước ở bờ biển Tiểu bang
Mississippi
Thông qua Sở Phẩm chất Môi trường Tiểu bang Mississippi (Mississippi Department of
Environmental Quality, MDEQ), Tiểu bang Mississippi đang đề xuất tài trợ $40 triệu đô la của
Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn của Hội đồng cho đề xuất Chương trình Cải thiện Phẩm
chất nước cho các vùng nước ở bờ biển Tiểu bang Mississippi. Đề xuất này gồm $8 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 $32 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 tại Bờ biển Vịnh Mississippi thông qua
việc xác định và thực hiện các dự án cải thiện phẩm chất nước. Các hoạt động của chương
trình bao gồm quy hoạch, kỹ thuật và thiết kế, chuyển đổi hệ thống tự hoại thành cống, triển
khai hệ thống nước mưa và nước thải mới, sửa chữa/nâng cấp hệ thống nước mưa và nước
thải hiện có. Chương trình này sẽ được phối hợp với các nỗ lực cải thiện phẩm chất nước bằng
các nguồn tài trợ khác để tối đa hóa kết quả.
Nguyên nhân suy giảm phẩm chất nước trong các hệ thống ven biển gồm có tình trạng ô nhiễm
chất màu mỡ, thiếu oxy và các nguồn vi khuẩn. Suy giảm phẩm chất nước thường được quy
cho các vấn đề về dòng chảy, xả thải và tràn nước đô thị liên quan đến tình trạng cũ kỹ hoặc
quản lý nước thải không đầy đủ. Việc chuyển đổi hệ thống tự hoại thành cống và thực hiện các
biện pháp cải thiện nước mưa và nước thải theo chương trình đề xuất được dự kiến sẽ giảm tải
lượng ô nhiễm nguồn không điểm đến các vùng nước tiếp nhận ven biển, qua đó cải thiện
phẩm chất nước của các vùng nước ven biển và có lợi cho các nguồn tài nguyên biển sinh thể
ven bờ. 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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