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Dự thảo Danh sách Ưu tiên Cấp kinh phí 3b 

Tóm tắt đề xuất 

 

Nhà tài trợ: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thay mặt cho Bộ lạc Chitimacha của Tiểu bang Louisiana 
được liên bang công nhận 

Đề xuất: Dẫn Nước ngọt và Trầm tích Cote Blanche vào và Bảo vệ bờ biển 

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thay mặt cho Bộ lạc Chitimacha của Tiểu bang Louisiana được liên 
bang công nhận, đang đề xuất tài trợ $2.65 triệu đô la của Hợp phần Khôi phục theo Lựa chọn 
của Hội đồng cho đề xuất dự án Dẫn Nước ngọt và Trầm tích Cote Blanche vào và Bảo vệ bờ 
biển. Trong yêu cầu đó có bao gồm nguồn kinh phí quy hoạch theo Hạng mục 1 của Danh sách 
FPL. Đây là dự án đề cử của Đạo luật Quy hoạch, Bảo vệ và Khôi phục Vùng đất ngập nước 
ven biển năm 2012 (Coastal Wetlands Planning, Protection, and Restoration Act, CWPPRA) 
cho Danh sách Dự án Ưu tiên 22. Thông qua CWPPRA, Cục Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên 
(Natural Resources Conservation Service) đã hình thành thông tin cho dự án đề cử. Các hoạt 
động của dự án 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 hỗ trợ kỹ thuật và quy hoạch 
cho Dự án Dẫn Nước ngọt và Trầm tích Cote Blanche vào và Bảo vệ bờ biển. Dự án đề xuất, 
nằm trong Lưu vực Teche/Vermilion ở Giáo xứ St. Mary, Tiểu bang Louisiana, bao gồm hai hợp 
phần: dẫn nước ngọt và trầm tích Cote Blanche vào và bảo vệ bờ biển. Hợp phần dẫn nước 
ngọt và trầm tích vào bao gồm cải thiện hoặc mở rộng kênh và một đặc điểm cấu trúc để tăng 
lượng nước ngọt và trầm tích từ sông Atchafalaya chảy vào vùng đầm lầy bên trong Cote 
Blanche.  
 
Các hoạt động của dự án sẽ tối ưu hóa việc phân phối nước và trầm tích để giảm mất mát đầm 
lầy mới nổi và đẩy nhanh quá trình bồi tụ trầm tích để thúc đẩy hình thành đất đai ở các khu 
vực đầm lầy bị cô lập. Khi được triển khai, dự án cũng sẽ cung cấp hiệu ứng hiệp đồng với hai 
dự án CWPPRA hiện có: Dự án Khôi phục Thủy văn của Cote Blanche và Giữ lại Trầm tích tại 
Jaws. Thời gian dự án là 3 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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