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Vịnh Mễ Tây Cơ hãnh diện vì nó mang lại một nền văn hóa phong phú, các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, hàng 
tỉ đô la cho nền kinh tế, và nhiều giai đoạn lịch sử độc đáo  — tất cả những thứ này làm nó trở thành một phần tử mà đất 
nước chúng ta không thể nào thiếu được. Hàng triệu người nhận nơi này làm quê hương cũng như những du khách từ khắp 

nơi trong Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đã bị lôi cuốn vì các nguồn tài nguyên thiên nhiên trù phú của vùng Vịnh, vì nền văn hóa và các 
cộng đồng đa dạng của nó, cùng với một lối sống thật sự độc nhất vô nhị.   

Khu vực đáng thương này đã bị lâm nguy sau vụ Chảy dầu Deepwater Horizon, một thảm họa đã gây tử vong cho 11 người và đe dọa 
đời sống của toàn vùng.  Khi Tổng Thống Barack Obama ban hành sắc lệnh thành lập Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh vào 
ngày 5 tháng Mười, năm 2010, ông đã cam kết một điều quan trọng cho cư dân vùng Vịnh vượt lên hẳn sự nguy kịch của thời điểm này 
cũng như đã công nhận sự suy giảm đáng kể và dai dẳng trong nhiều thập niên mà vùng Vịnh phải chịu đựng.  Ủy ban được giao phó 
một nhiệm vụ khẩn cấp là phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái trong vùng cho nhiều thế hệ trong tương lai.  Để tiến hành nhanh chóng, ủy 
ban đã hợp lực với năm tiểu bang vùng Vịnh và 11 cơ quan liên bang. Bây giờ chúng tôi hãnh diện xin đệ trình thành quả của sự hợp 
tác này, đó là Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ.  

Tổng Thống thường tuyên bố rằng các kế hoạch phục hồi tốt nhất sẽ là các kế hoạch đưa đến Washington từ những người hiểu biết 
vùng Vịnh tận tường nhất, và kế hoạch này phản ảnh đúng lối suy nghĩ đó.  Những đề nghị đưa ra ở đây đã được soạn thảo qua sự 
tương tác với các tiểu bang, cộng đồng địa phương, bộ lạc, ngư phủ, thương gia, nhóm bảo tồn và các cư dân khác trong vùng Vịnh.   
Kết quả là một kế hoạch hợp tác bao quát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sức sống lâu dài qua việc phục hồi và bảo tồn môi trường 
sống, phục hồi phẩm chất nước, bổ sung và bảo vệ nguồn hải sản, đồng thời tăng cường sự kiên trì của cộng đồng.  Hàng trăm ý kiến 
tích cực đã được công chúng gửi đến trong suốt quá trình soạn thảo kế hoạch làm tăng giá trị của các mụch đích cụ thể cũng như hoạt 
động của chúng.   

Việc kế tới và cũng là việc quan trọng nhất là đặt ưu tiên cho các dự án giúp đẩy mạnh kế hoạch đồng thời đem đến kết quả đáng kể.  
Trong giai đoạn quan trọng này, sự hợp tác của chúng ta sẽ bành trướng thêm nữa để công chúng, cộng đồng, giới thương gia cũng như 
các nhóm quan tâm khác cùng tham gia đầu tư vào tương lai của Vùng Vịnh.  Các việc ưu tiên cụ thể trong kế hoạch bao gồm đặt nỗ 
lực phục hồi bờ biển ở cùng một vị trí với các việc ưu tiên khác của quốc gia, ngăn chặn sự mất mát của đầm lầy, tích cực hoạt động ở 
lưu vực thượng lưu Mississippi và trong vùng Vịnh để giảm bớt số lượng thái quá của chất màu mỡ đang hủy hoại phẩm chất nước, và 
hỗ trợ các dự án cải thiện địa phương nhằm giúp cộng đồng chống chọi vững vàng hơn với những mối đe dọa như bão tố và mực nước 
biển dâng.  Chúng tôi cũng sẽ chú trọng đến việc bảo tồn các phần còn nguyên vẹn của môi trường sống trong vùng Vịnh đồng thời xác 
định nhu cầu của những loài quan trọng sinh sống ở nơi đó.  Như Tổng Thống Obama đã nêu ra trong sắc lệnh, tất cả mọi hoạt động 
này phải  — và sẽ  — được dựa trên căn bản khoa học. 

Kế hoạch chú trọng đến việc làm Vịnh Mễ Tây Cơ trở thành một nơi bền bỉ hơn và lành mạnh hơn cho các cộng đồng đang nhờ vào nguồn 
tài nguyên cũng như sự trù phú của nó.  Việc tiến hành dựa vào sự tiếp tục hợp tác giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang thuộc ủy ban 
cũng như cư dân vùng Vịnh.  Nội dung của bản kế hoạch này phản ảnh lời hứa phục hồi hệ sinh thái Vùng Vịnh và bảo đảm một môi sinh 
cũng như một nền kinh tế sôi động cho tương lai mà chúng tôi đại diện cho cả quốc gia đã cam kết.  Chúng tôi xin cám ơn đã có cơ hội để 
phục vụ khu vực mà chúng tôi yêu mến cũng như sẵn sàng đón nhận những thử thách, trọng trách khác trong tương lai. 

Trân trọng, 

Lisa P. Jackson, Bộ Trưởng, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ;  
Chủ Tịch, Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh 

Garret Graves, Chủ Tịch, Ủy Ban Phục Hồi và Bảo Vệ Bờ Biển Louisiana; 
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I. Tóm Lược Điểm Chính 
Vịnh Mễ Tây Cơ là một hệ sinh thái quan trọng nhất và có giá trị nhất của quốc gia. Hệ sinh thái này, 
bao gồm những vùng nước ngoài khơi và môi trường sống dọc bờ biển của tiểu bang Alabama, Florida, 
Louisiana, Mississippi và Texas, là nơi sinh sống của nhiều động vật và hải vật quan trọng cho lĩnh vực 
sinh thái, văn hóa, thương mại, và tiêu khiển. Vịnh Mễ Tây Cơ là một hệ sinh thái bao gồm những nguồn 
tài nguyên và môi sinh ở dọc bờ biển lẫn ngoài khơi.  Tất cả cùng đóng góp vào chức năng, sức sản xuất 
và sự lành mạnh của Vịnh để trở thành một hệ thống duy nhất kết nối với nhau.  Hệ sinh thái của vùng 
Vịnh và những nguồn tài nguyên thiên nhiên của nó quan trọng cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, sản xuất 30 
phần trăm tổng sản lượng nội địa của quốc gia trong năm 2009.1  Vùng còn cung cấp: hơn 90 phần trăm 
số lượng dầu và khí đốt thiên nhiên ngoài khơi2  và 33 phần trăm hải sản cho quốc gia;3  có 13 trong số 
20 hải cảng đứng đầu về số tấn hàng cập bến trong Hoa Kỳ trong năm 2009;4  và còn nhiều lợi ích đáng kể 
khác trong lãnh vực giải trí và du lịch. Năm tiểu bang trong Vùng Vịnh 

Bốn mục đích bao quát cho việc phục 
hồi Vùng Vịnh là:

 Phục hồi và bảo tồn môi trường 
sống

  Phục hồi phẩm chất nước

  Bổ sung và bảo vệ các nguồn  
  hải sản

  Tăng cường sự kiên trì của cộng  
  đồng 

của Hoa Kỳ, nếu được tính chung là một quốc gia thì có lẽ đứng vào 
hạng thứ bảy về tổng sản lượng trên toàn thế giới.5   Nền kinh tế của 
Vùng Vịnh tùy thuộc rất nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của 
nó, chẳng hạn như dầu và khí đốt, hải sản cho thương mại và tiêu 
khiển, các loài chim nước, chim di cư cũng như các hải vật khác 
sinh sống trong đầm lầy, các bờ biển, và các đường thủy cho hải 
cảng, các hải vận dành cho thương mại cũng như cho du lịch.6 

Mặc dù Vùng Vịnh có nguồn tài nguyên đáng kể và rất quan trọng 
cho nền kinh tế, viễn ảnh trong tương lai của nó không được đảm 
bảo đảm. Các tiểu bang trong Vùng Vịnh đã từng bị mất đất dọc theo 
bờ do các biến chuyển tự nhiên của nước, và một số các hoạt động 
khác của con người, cũng như từ các sự kiện như bão tố. Công cuộc 
xây dựng đê trên sông Mississippi và các nhánh của nó kể từ thế kỷ 18 
đã cung cấp cho các khu vực đầm lầy và hải đảo trong vùng nhiều nước 
sạch, bùn đất, và chất màu mỡ mà chúng cần đến để sinh tồn.7 Bùn đất rất cần thiết cho hệ sinh thái vùng 
Vịnh, là nơi bờ biển của tiểu bang Louisiana đã được thành hình trong khoảng thời gian hơn 7,000 năm do 
sự bồi đắp vùng châu thổ, gồm có việc dẫn thủy sông Mississippi để cung cấp bùn đất đến những khu vực 
khác nhau dọc bờ biển.  Trong vùng Vịnh, ngành thương mại, cộng đồng và hải cảng từ lâu đã tùy thuộc vào 
các cấu trúc ngăn ngừa tai hại của lũ lụt và cho sự di chuyển trên sông để sinh tồn. Do đó, hai việc ưu tiên 
để bảo quản sông ngòi luôn được chú trọng là giảm thiểu tai hại của lũ lụt và hải vận. Tuy hai mục đích này 



gặt hái kết quả tốt đẹp, chúng đã gây ra những sự việc không ngờ đến cho môi trường chung quanh như gia 
tăng sự xói mòn đầm lầy và hải đảo cũng như cuốn trôi chất mầu mỡ giúp sự trường tồn trong vùng. Các 
khu kỹ nghệ dầu khí và các thương vụ liên quan đến kỹ nghệ dầu khí, đường ống dẫn dầu khí, và các cấu trúc 
khác lập ra khắp nơi để giúp việc khai thác, phát triển và bành trướng cũng đã góp phần vào sự mất đất trong 
vùng. Hơn thế nữa, một số nghiên cứu cho thấy sự lún xuống của mặt đất cũng làm trầm trọng thêm những 
tai hại gây ra khi mặt nước biển dâng.8 Hơn bảy thế kỷ qua, khoảng 1,883 dặm mẫu Anh vuông đầm lầy chỉ 
thuộc tiểu bang Louisiana mà thôi đã bị mất, một diện tích vào cỡ kích thước của tiểu bang Delaware.9 

Diện Tích Các Lưu Vực Sông Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ trong Hoa Kỳ 
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Nguồn: bản đồ của ESRI, National Hydrography Dataset, U.S. EPA (tháng Chín 2011) 

Tổng Số Diện Tích Các Lưu Vực Sông Vùng Vịnh trong Hoa Kỳ:	 Ký Hiệu 

1,741,246 dặm vuông (56% lục địa Hoa Kỳ)	 Các Con Sông Chính 

Vùng Mississippi 

Diện Tích Các Lưu Vực Sông trong Hoa Kỳ: Vùng Rio Grande 

Mississippi 1,295,860 dặm vuông (41.9%) Vùng South AtlanticGulf 

Rio Grande 132,845 dặm vuông (4.2%) Vùng TexasGulf 

South AtlanticGulf 133,263 dặm vuông (4.3%) Các Ranh Giới Tiểu Bang 
TexasGulf 179,278 dặm vuông (5.8%) 

Lưu vực Vịnh Mễ Tây Cơ bao phủ 56 phần trăm tổng số đất Hoa Kỳ (xem bản đồ “Gulf of Mexico 
Watershed Extent in the United States”).10  Chỉ một mình Lưu Vực Sông Mississippi mà thôi có thể cuốn 
trôi độ 40 phần trăm tổng số đất Hoa Kỳ.11 Quá nhiều chất màu mỡ (nitrogen and phosphorus) và các chất 
ô nhiễm trôi vào vùng Vịnh từ vùng thượng lưu làm giảm phẩm chất nước trong Vịnh Mễ Tây Cơ. Do 
đó, các cửa sông trong vùng Vịnh cần thiết cho con người và đời sống hải vật càng ngày càng bị phá hoại 
nhiều hơn. 

Nhận ra sự quan trọng của Vịnh Mễ Tây Cơ và hệ sinh thái của nó, và để đối phó với vụ Chảy dầu của 
Deepwater Horizon cũng như các đề nghị đưa ra của Bộ Trưởng Hải Quân Ray Mabus trong bản báo cáo tựa 
đề Vùng Vịnh của Hoa Kỳ: Kế Hoạch Phục Hồi Lâu Dài Sau Vụ Chảy dầu Deepwater Horizon (tháng Chín 
năm 2010), Tổng Thống Barack Obama đã thành lập Ủy Ban Phục Hồi Vùng Vịnh vào ngày 5 tháng Mười, 
năm 2010.12 Mục đích của Ủy Ban là điều hợp việc bảo tồn và phục hồi lâu dài cho Vùng Vịnh của Hoa Kỳ. 
Ủy Ban bao gồm nhiều viên chức cao cấp thuộc bảy cơ quan chính phủ liên bang, Phủ Tổng Thống, và các 
viên chức đại diện cho năm tiểu bang trong vùng Vịnh là Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi và Texas. 
Một trong những nhiệm vụ được giao phó cho Ủy Ban là việc soạn thảo Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái 
Vịnh Mễ Tây Cơ nhằm hướng dẫn các hoạt động và sự hợp tác lâu dài sẽ cần thiết để đối phó thiết thực và 
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ngăn cản sự tàn phá môi trường hầu bảo đảm một môi trường lành mạnh và nền kinh tế vững 
mạnh trong tương lai cho vùng Vịnh. Kế Hoạch này cân nhắc kỹ càng các đề nghị cũng như các 
nhận định được đưa ra trong bản báo cáo dành cho Tổng Thống của Hội Đồng Quốc Gia về vụ 
Chảy dầu của BP Deepwater Horizon và việc khai thác dầu ngoài khơi, với tựa đề: Nước Sâu, Tai 
Họa Chảy dầu Trong Vùng Vịnh và Tương Lai của Việc Khai Thác Dầu Ngoài Khơi (đã được công 
bố vào tháng Giêng năm 2011, cũng được gọi là Bản Báo Cáo của Hội Đồng về vụ Chảy dầu).13 

Kế Hoạch: Mục Đích Bao Quát và Cơ Cấu Tổ Chức cho 
Việc Phục Hồi 
Vùng Vịnh có nhiều thử thách phức tạp và lâu đời, và việc đối phó các vấn đề này sẽ cần đến 
sự cố gắng bền bỉ và lâu dài theo thời gian. Kế Hoạch của Ủy Ban được soạn thảo sau khi 
duyệt qua các chương trình và các hoạt động đang tiến hành cũng như rất nhiều buổi giao 
tiếp với cộng đồng trong năm vừa qua. Kế Hoạch được xây dựng trên các hoạt động và ưu tiên 
của từng tiểu bang trong vùng Vịnh, các cộng đồng địa phương, cơ quan bạn đang hợp tác với 
chính phủ, cơ quan giáo dục và các tổ chức tư nhân vô vị lợi (NGOs). Cơ cấu tổ chức cho việc 
phục hồi bao gồm bốn mục đích tổng quát nhằm hướng dẫn các hoạt động chung của từng 
nhóm liên bang, tiểu bang, và địa phương cần thiết cho việc ngăn chặn sự suy thoái đang diễn 
ra và phục hồi hệ sinh thái của vùng Vịnh. Sau đây là bốn mục đích cho việc phục hồi vùng 
Vịnh: 

■ Phục hồi và bảo tồn môi trường sống 

■ Phục hồi phẩm chất nước 

■ Bổ sung và bảo vệ các nguồn hải sản 

■ Tăng cường sự kiên trì của cộng đồng 

Kế Hoạch có mục đích tăng cường sự kiên trì của cộng đồng vì muốn làm nổi bật sự liên hệ 
giữa việc phục hồi hệ sinh thái và việc sinh tồn của các cộng đồng sinh sống dọc bờ vịnh. Mục 
đích này nhấn mạnh sự giúp đỡ cần thiết về hoạch định cũng như chuyên môn cho các cộng 
đồng dọc bờ vịnh khi họ thẩm định nguy cơ, dự định việc đối phó và xây dựng sau thiên tai, 
và tiến hành các việc phát triển bền vững và lâu dài. Một khi đã có kết quả tốt trong việc cải 
tiến phẩm chất nước và nâng cao môi trường sống và tài nguyên của Vịnh Mễ Tây Cơ, cộng 
đồng vùng Vịnh sẽ hưởng nhiều lợi ích từ các hoạt động cải tiến hệ sinh thái chẳng hạn như 
phòng chống bão tố hữu hiệu hơn và đánh bắt được hải sản lành mạnh hơn. 

Một nhiệm vụ chính của Ủy Ban là giúp đỡ đẩy mạnh các chương trình của liên bang, tiểu bang, 
và bộ lạc mà sẽ đạt được những mục đích phục hồi bao quát kể trên. Ủy Ban dự định hỗ trợ các 
cơ quan thuộc ủy ban đối phó với những khó khăn trong khi tiến hành, tạo điều kiện thuận 
lợi để thi hành và áp dụng chương trình đã hoạch định, cũng như cung cấp ngân sách và kinh 
nghiệm khoa học trong việc phục hồi vùng Vịnh. 

Ngoài ra, để khuyến khích các cơ quan liên bang, tiểu bang, và bộ lạc hợp tác chặt chẽ hơn với 
nhau, việc cộng sự chung đóng một vai trò thiết yếu trong những hoạt động phục hồi hệ sinh 
thái trên toàn vùng Vịnh.  Ủy Ban tin rằng đẩy mạnh một cuộc đối thoại toàn diện và bành 
trướng sự hợp tác với dân chúng và tư nhân là việc tối quan trọng để gặt hái thành công trong 
việc phục hồi hệ sinh thái trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 
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Các Việc Làm Chính 
Cho từng bốn mục đích kể trên, Ủy Ban đã định ra một số các việc làm thiết thực có thể được thi hành cấp 
tốc để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác có hiệu quả trong vùng. Chi tiết về các việc làm 
này được trình bày dưới đây: 

CÁC VIỆC LÀM CHÍNH 
Mục Đích: ■ Đặt ưu tiêu cho việc phục hồi hệ sinh thái trong Vịnh Mễ Tây Cơ bằng cách bảo đảm các 

Phục Hồi và Bảo Tồn kết quả về kinh tế, môi sinh, và xã hội được cân nhắc đầy đủ trong tất cả những quyết 
định liên quan đến việc quản trị sông ngòi, và bằng cách đặt nó vào cùng vị trí với các 

Môi Trường Sống việc ưu tiên khác như giảm thiểu tai hại của bão tố và hải vận. 

■ Cải tiến các phương pháp quản trị bùn đất hiện thời để gia tăng số lượng và để sử dụng 
bùn đất có hiệu quả tới mức độ thực tế có thể chấp nhận được cho sinh thái bằng cách 
áp dụng “khéo dùng” trong việc quản trị bùn đất. 

■ Phục hồi và bảo tồn thêm phương pháp phân phối bùn đất và nước ngọt cho sông ngòi. 

■ Phát triển các khu bảo tồn của tiểu bang, liên bang và tư nhân để bảo đảm các vùng đất 
lành mạnh này có thể hỗ trợ môi sinh và nền văn hóa trong vùng cũng như các dịch vụ 
cung cấp bởi hệ sinh thái của Vịnh Mễ Tây Cơ. 

■ Phục hồi và bảo tồn môi trường sống dọc bờ và gần bờ, nhất là khu đầm lầy, rừng cây 
đước, cỏ nước, hải đảo cũng như khu rừng và cánh đồng dọc bờ, bãi biển và cồn cát. 

Mục Đích: ■ Giảm bớt và đối phó số lượng thặng dư của chất màu mỡ trong vùng Vịnh bằng cách 

Phục Hồi Phẩm Chất hoạch định và tiến hành những chương trình cắt giảm chất màu mỡ của tiểu bang. 

Nước ■ Chú trọng đến việc phục hồi vào các lưu vực sông có ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn 
đề thặng dư chất mầu mỡ và để giảm bớt tình trạng dưỡng khí thấp trong nước. 

■ Giảm bớt các chất ô nhiễm và mầm bệnh có trong nước mưa và những nơi xuất phát 
khác. 

■ Cải tiến phẩm chất và số lượng nước ngọt chảy vào các cửa sông thuộc hàng ưu tiên để 
bảo đảm tính chất và khả năng phục hồi nhanh chóng của chúng. 

■ Phối hợp và bành trướng các nỗ lực kiểm soát phẩm chất nước đang hỗ trợ việc quản trị 
hữu hiệu những chương trình và đề án được thành lập nhằm cải tiến phẩm chất nước. 

■ Hợp tác với Mễ Tây Cơ để thẩm định và giảm bớt việc tháo đổ từ các con tàu đi ngang 
vùng Vịnh đã phá hoại phẩm chất nước. 

Mục Đích: ■ Hồi phục nguồn hải sản sinh sống trong vùng đã bị giảm sút. 

Bổ Sung và Bảo Vệ ■ Bảo tồn và bảo vệ môi trường ngoài khơi. 

Các Nguồn Hải Sản ■ Hồi phục và bảo vệ hào và phiến đá san hô cũng như các môi sinh khác dọc bờ biển. 

■ Phối hợp và bành trướng mọi nỗ lực kiểm tra vùng Vịnh đang tiến hành để theo dõi các 
nơi và các loài cần phải kiểm soát. 

■ Giảm tối thiểu, hoặc nếu có thể tiêu diệt, các loài gây tai hại cho Vịnh Mễ Tây Cơ. 

Mục Đích: ■ Thiết lập và tiến hành các chương trình cải thiện bờ biển bao hàm toàn diện, dựa trên 

Tăng Cường Sự Kiên căn bản khoa học, và cập nhật cộng đồng. 

Trì của Cộng Đồng ■ Cung cấp các phương pháp phân tích hữu dụng để đẩy mạnh việc soạn thảo kế hoạch 
cho cộng đồng, thẩm định nguy cơ và tiến hành chương trình khéo phát triển. 

■ Nâng cao chương trình giao tiếp cộng đồng và giáo dục môi sinh. 
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Ủy Ban nhận rõ giá trị của sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, nhu cầu cho một ngân 
sách cần thiết để phục hồi một khu vực lớn và tầm quan trọng của một nền tảng khoa học 
vững chắc cho việc phục hồi. Do đó, Ủy Ban nhắc lại những đề nghị đã nêu ra của Bộ Trưởng 
Mabus là kêu gọi Quốc Hội nên: 

■	 Chính thức tổ chức một nhóm hợp tác lâu dài gồm các cơ quan chính phủ liên bang và 
các tiểu bang trong vùng Vịnh bằng cách thành lập một tổ chức điều hợp tiếp nối Ủy Ban. 

■	 Dành một phần lớn của số tiền nộp địa hạt do sự vi phạm Đạo Luật Nước Sạch từ vụ 
Chảy dầu Deepwater Horizon cho công cuộc khôi phục vùng Vịnh, để đóng góp thêm vào 
ngân sách hiện thời cho các chương trình trong vùng Vịnh. 

Những việc cần phải làm trước nhất cũng như những đề nghị đã được liệt ra trong bản Kế 
Hoạch của Ủy Ban nên được áp dụng để huy động ngân sách của Quốc Hội trực tiếp vào việc 
phục hồi hệ sinh thái vùng Vịnh. Bởi vì Quốc Hội vẫn chưa có quyết định về những đề nghị 
này, do đó Kế Hoạch hiện thời chỉ được lập ra dựa vào ngân sách cũng như quyền hạn hiện 
đang có. Nó là một bước tiến quan trọng thể hiện việc hợp tác chặt chẽ và ghi nhận việc chia 
sẻ trách nhiệm giữa các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang để phục hồi hệ sinh thái 
vùng Vịnh. Vào thời điểm ngân sách quốc gia đang khó khăn, các cơ quan cũng như các tiểu 
bang thuộc Ủy Ban quyết tâm chia sẻ những việc cần thiết phải thi hành trước nhất và cùng 
hợp tác để đạt được kết quả tốt đẹp. 

Kế Hoạch liệt ra kỹ càng cơ cấu thực hành việc phục hồi và một số hoạt động mà các cơ quan 
thuộc Ủy Ban có thể làm để hỗ trợ cho từng mục đích đã được đề ra ở đây. Kế Hoạch cũng 
soạn thảo một số việc làm kế tiếp để tiến hành song song với các chương trình của cơ quan và 
để giảm bớt gánh nặng về ngân sách cũng như khoa học. Điều chính yếu của việc thực hành 
sẽ là bảo đảm các hoạt động phục hồi hệ sinh thái có một nền tảng khoa học vững chắc và áp 
dụng một cơ cấu quản trị có hiệu quả bao gồm cách thức kiểm tra, xây dựng mô hình, nghiên 
cứu và hỗ trợ cho các quyết định. Phần thực hành của Kế Hoạch sẽ nêu ra rõ ràng những hoạt 
động cũng như những giai đoạn quan trọng mà các cơ quan chính phủ trong Ủy Ban có thể 
đạt tới và đo lường mức độ tiến triển trong việc phục hồi Vùng Vịnh của Hoa Kỳ. 
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II. Lời Mở Đầu
 

ngập. 
Vịnh Mễ Tây Cơ tạo 
nên một hệ sinh thái đa 
dạng và sôi động,  cực 
kỳ quan trọng cho môi 
sinh, kinh tế và văn hóa 
của Hoa Kỳ. 

Giá Trị và Tầm Quan Trọng của Vịnh Mễ Tây Cơ 
Trải dài gần 600 ngàn dặm mẫu vuông dọc theo năm tiểu bang của Hoa Kỳ (Alabama, Florida, Louisiana, 
Mississippi và Texas), sáu tiểu bang của Mễ Tây Cơ, và Cuba, Vịnh Mễ Tây Cơ là một hệ sinh thái năng 
động và đa dạng, một tài sản quý báu về môi sinh, kinh tế và văn hóa của Hoa Kỳ. Mặc dù có nhiều vấn 
đề do môi sinh và con người gây ra, Vùng Vịnh có thể cung cấp nhiều lợi ích về thương mại và tiêu khiển, 
đồng thời là nơi có nền văn hóa và truyền thống đặc thù. Tuy nhiên, nếu không đối phó ngay các vấn đề 

này, sự sinh tồn và tương lai của vùng Vịnh sẽ vẫn còn ở trong tình trạng nguy 

Vùng Vịnh là một nơi trù phú với đủ loại môi trường sống khác nhau cho hải 
vật, bao gồm đầm lầy, hải đảo, bờ biển, đá ngầm san hô và hào ốc hến. Các 
môi trường sống này rất quan trọng cho nền kinh tế và văn hóa của vùng 
Vịnh cũng như quốc gia vì chúng cung cấp nhiều dịch vụ của hệ sinh thái, 
chẳng hạn như đánh bắt hải sản, các hoạt động liên quan đến đời sống 
thiên nhiên, sản xuất thực phẩm và năng lượng, bảo vệ hạ tầng cơ sở và tạo 
ra các nơi tiêu khiển giải trí. Môi trường sống lành mạnh của vùng Vịnh 
cũng giúp sự trường tồn của các cộng đồng sinh sống trong vùng, bảo vệ 
họ khỏi sự tàn phá của các trận bão tố cuồng phong. Các khu đầm lầy của 
vùng Vịnh có khả năng ngăn chặn các trận lụt lội, do đó có thể làm giảm bớt 

tai hại bão tố có thể gây ra. Chúng cũng còn có thể làm giảm bớt các tai hại 
liên quan đến sự thay đổi của khí hậu có thể xảy ra trong tương lai. 

Môi trường sống của vùng Vịnh là nơi trú ẩn phong phú cho nhiều sinh vật 
đa dạng. Các khu vực đầm lầy, bờ biển, khu rừng ven biển, và hải đảo nơi chim 

biển làm tổ là chỗ sinh sản và nuôi dưỡng chính yếu cho nhiều giống chim, đồng thời cung cấp trạm nghỉ 
cho hàng triệu loài chim di trú tụ tập từ một số các tuyến đường bay quan trọng nhất. Đầm lầy dọc bờ và 
môi trường sống gần bờ là nơi nuôi dưỡng nhiều loại cá và động vật không xương sống quan trọng cho 
sinh thái, thương mại và tiêu khiển. Ngoài khơi, vùng Vịnh nuôi sống đủ loại sinh vật khác nhau, chẳng 
hạn như san hô, rong cây, cá và các loại hải vật đặc thù khác. Vùng Vịnh cũng là nhà của nhiều loài hải vật 
được liệt vào danh sách của các sinh vật đang bị đe dọa hoặc đang có nguy cơ bị diệt chủng. 
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Vùng Vịnh là động cơ quan trọng cho nền kinh tế của quốc gia và là căn cứ của nhiều kỹ nghệ khác nhau, 
chẳng hạn như sản xuất hơn 90 phần trăm số dầu khí ngoài khơi,14 đánh được một phần ba tổng số hải sản 
trên Hoa Kỳ,15 và là một khu vực quan trọng cho tàu bè di chuyển và cập bến. Các hoạt động về du lịch và 
tiêu khiển, chẳng như đi câu, lái tàu, ra bãi biển, và ngắm chim bay đem đến hơn 800,000 việc làm trong 
vùng16, đem đến một lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế trong vùng Vịnh và trên toàn quốc. Tất cả những 
kỹ nghệ này dựa vào sự lành mạnh cũng như sự bền bỉ của vùng Vịnh. 

Các Vấn Đề Ảnh Hưởng Vùng Vịnh 
Vụ Chảy dầu Deepwater Horizon nhắc cho chúng ta sự cân bằng mong manh giữa môi trường, nền kinh tế 
và sức khỏe của dân chúng trong vùng. Tuy nhiên, việc này chỉ là một sự kiện mới nhất trong rất nhiều tai 
hại ảnh hưởng đến môi sinh (thí dụ, vùng dưỡng khí thấp, và ảnh hưởng từ các kênh đào cho hải vận cũng 
như các đường ống dẫn dầu khí) của các tiểu bang vùng Vịnh trong nhiều thế kỷ qua. Sau vụ Chảy dầu, Bộ 
Trưởng Hải Quân Ray Mabus đã lãnh đạo một cuộc thẩm định các vấn đề tối ưu đang đe dọa hệ sinh thái 
của Vịnh Mễ Tây Cơ. Bản báo cáo đó có tựa đề Vùng Vịnh của Hoa Kỳ: Kế Hoạch Phục Hồi Lâu Dài Sau Vụ 
Chảy dầu Deepwater Horizon (tháng Chín năm 2010) đã trình bày các vấn đề đó như sau:17 

■	 Môi trường sống bị mất mát, bao gồm các khu đầm lầy, khu đầm rừng, hải đảo, và bờ biển thuộc Đồng 
Bằng Sông Mississippi và Chenier Plains. Mặc dù đây là một vấn nạn cho mọi tiểu bang trong vùng Vịnh, 
số môi trường sống bị mất đáng kể nhất là ở tiểu bang Louisiana và đó là lý do chính để cần phải giữ số 
lượng bùn đất và nước tinh chất cho Vịnh Mễ Tây Cơ. Kể từ thập niên 1930s, bờ biển của Louisiana đã mất 
hơn 2 ngàn dặm vuông (từ 25 đến 35 dặm vuông mỗi năm) đầm lầy.  Lý do sinh ra sự mất mát này là hậu 
quả của tất cả các hiện tượng như xói mòn đầm lầy, bão tố tàn phá, lún đất, hủy hoại số lượng bùn đất và 
nước ngọt chảy vào từ sông Mississippi, đào vét kênh đào cho các hoạt động khai thác dầu khí và xây dựng 
đường ống vận chuyển, và xây dựng cấu trúc nhằm ngăn ngừa lụt lội cũng như giúp đỡ việc di chuyển dọc 
theo sông Mississippi. Sự thay đổi của khí hậu (bao gồm tai hại của lụt lội và mực nước biển dâng cao) có 
nguy cơ gia tăng việc mất mát các môi trường sống. 

■	 Hải đảo và bờ biển dọc theo vùng Vịnh bị xói mòn. Từ tiểu bang Florida cho tới tiểu bang Texas, hiện tượng 
xói mòn các hải đảo dọc theo bờ tiếp tục xảy ra làm cản trở việc phòng chống bão tố của nhiều cộng đồng 
trong vùng, đe dọa các bãi biển là nguồn sinh sống cho du lịch địa phương, và gây ảnh hưởng cho rất nhiều 
loài vật đang trú ngụ trên các hải đảo này (thí dụ rùa biển Kemp’s Ridley và rùa loggerhead, vô số loài chim 
biển, và chuột biển Alabama). 

■	 Môi trường sống của cửa sông và bờ vịnh bị mất và bị hủy hoại. Hệ thống cửa sông và bờ vịnh của vùng 
Vịnh bao gồm Vịnh Mobile, Vịnh Apalachicola, Vịnh Galveston, Vịnh Tampa, Vịnh Florida, Cửa Biển 
Mississippi, Vịnh Barataria, và các nơi khác — là nơi sinh sống của phần lớn hải sản trong vùng Vịnh, và 
nguồn tài nguyên cho nền kỹ nghệ hào ốc hến rất quan trọng trong nước. Tất cả các cửa sông và bờ vịnh 
này đang bị tàn phá bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm ô nhiễm, khai thác bờ biển và năng lượng, 
xói mòn, thay đổi thủy học, thay đổi giòng nước ngọt chảy vào, đánh bắt cá quá nhiều và quản trị đầm lầy. 
Nhiều bờ vịnh này đã được Chương Trình Bờ Vịnh Quốc Gia thuộc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh (EPA) công 
nhận là bờ vịnh quan trọng của quốc gia dựa theo Đạo Luật Nước Sạch hoặc dựa theo Đạo Luật Quản Trị 
Vùng Bờ Biển của Chương Trình Nghiên Cứu Bờ Vịnh Quốc Gia. Hiện đang có rất nhiều nỗ lực chú trọng 
vào việc bảo vệ và hồi phục các nơi này. 

■	 Ngành ngư nghiệp bị hiểm nghèo. Có rất nhiều loại cá có vây quan trọng cho thương mại và tiêu khiển hiện 
đang bị đe dọa vì quá câu hay bị câu thái quá. Trong một số trường hợp, tình trạng này vẫn tiếp diễn nhiều 
năm qua. Ngoài ra, các chất ô nhiễm như methyl-mercury có ở trong cá, và các sinh vật thủy triều đỏ cũng 
như mầm bệnh của con người có trong loại cá có vỏ làm giảm giá trị ngành ngư nghiệp và gây tai hại cho 
sức khỏe con người. Chiếu theo Đạo Luật Bảo Tồn Ngư Nghiệp Magnuson-Stevens, Cơ Quan Quản Trị Đại 



  

 
 

 

  

 
 

 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

  

Dương và Khí Quyển (NOAA) hợp tác với Hội Đồng Quản Trị Ngư Nghiệp Vịnh Mễ Tây Cơ và các cơ quan 
quản trị ngư nghiệp khác của tiểu bang đang cố gắng gia tăng số lượng của cá hồng, cá mú và cá thu. Tuy 
nhiên tác hại của vụ Chảy dầu Deepwater Horizon lên những hoạt động này hiện thời vẫn chưa rõ ràng. 

■	 Số lượng dưỡng khí trong Vịnh Mễ Tây Cơ xuống thấp. Thiếu dưỡng khí xảy ra khi lượng dưỡng khí tan 
trong cột nước bị giảm tới mức gây tai hại cho phẩm chất của môi trường sống làm tử vong hoặc buộc động 
vật phải rời đi nơi khác. Phía bắc của Vịnh Mễ Tây Cơ kế cạnh sông Mississippi là vùng thiếu dưỡng khí lớn 
nhất ở Hoa Kỳ và là vùng đất thiếu dưỡng khí lớn thứ hai trên thế giới. “Khu Vực Chết” này là kết quả của việc 
phế thải quá nhiều chất màu mỡ vào trong vùng Vịnh mà phần lớn chảy từ thượng lưu sông Mississippi. Một Ủy 
Ban Đối Phó Thiếu Dưỡng Khí của tiểu bang và liên bang đang hợp tác với nhau để đối phó các nguyên nhân gây 
ra tình trạng thiếu dưỡng khí này. Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh (EPA) và Bộ Nông Nghiệp (USDA) đã cùng nhau 
hoạch định nhiều phương pháp ngăn chặn chất màu mỡ không trôi giạt vào khu vực này. NOAA đang thiết 
lập các mô thức để có thể hiểu rõ thêm sự vận chuyển của sinh học, và tiên đoán tình trạng thiếu dưỡng khí. 

■	 Khí hậu thay đổi. Khí hậu thay đổi đã làm biến thái, có lẽ không thể đảo ngược lại, đặc tính sinh hóa cũng 
như vật lý của đại dương, bờ biển, và lưu vực sông kế cận. Nhiệt độ nước và không khí gia tăng, khối lượng 
nước mưa tích tụ thay đổi, mực biển dâng cao, và biển bị axít hóa sẽ làm khó khăn thêm những nỗ lực phục 
hồi và duy trì sự trường tồn của môi sinh. Ban quản trị các chương trình bảo tồn thiên nhiên của liên bang 
và tiểu bang cần có dữ liệu và công cụ để hoạch định những phương pháp giảm thiểu và thích ứng với một 
môi trường linh động và việc tái tổ chức cơ cấu cũng như kiến trúc của môi trường sống vẫn tiếp diễn. 

Các tai hại khác xảy ra cho môi sinh rất dễ nhìn thấy trong những khu vực thuộc vùng Vịnh. Thí dụ: 

■	 Vịnh và cửa sông trên khắp Vịnh Mễ Tây Cơ, thí dụ Vịnh Galveston ở tiểu bang Texas và Vịnh 
Apalachicola ở tiểu bang Florida, đã bị suy thoái khi nguồn nước ngọt không còn chảy vào đây. Đó là 
do việc xây dựng đập phá đầu nguồn và việc sử dụng thái quá nước sông của thành phố, kỹ nghệ và 
nông nghiệp. 

■	 Kênh đào để sửa soạn cho các hoạt động dầu khí cũng như sự vận chuyển trên sông biển ở Texas và 
Louisiana đã gia tăng số lượng nước mặn trôi dạt từ Vịnh Mễ Tây Cơ vào eo biển. Trong nhiều trường 
hợp, việc làm này đã tạo ra tình trạng nước mặn trôi dạt vào vùng nước ngọt của đầm lầy và khu đầm 
rừng biến các môi trường sống này thành vùng nước không còn trong sạch nữa. 

■	 Ở Mississippi, việc đào vét sông Pascagoula và vùng eo biển rất quan trọng cho việc vận chuyển trên 
sông đã làm cản trở sự di chuyển tự nhiên của bùn đất cần thiết để nuôi dưỡng các hải đảo. Một số 
thay đổi gần đây trong cách quản trị bùn đất như bồi đắp ven bờ trong vùng duyên hải đã giảm bớt sự 
mất mát bùn đất hiện thời; tuy nhiên, việc làm này không đủ để hồi phục hải đảo. 

■	 Ở Alabama, năm dòng sông tràn vào Vịnh Mobile đã đem quá nhiều bùn đất làm vẫn đục nước ở nơi 
đó. Nước đục này ngăn cản ánh nắng cần thiết cho sự sống của thực vật trong nước. Loại thực vật đặc 
biệt này cung cấp môi trường sống cho hải vật và chim nước. 

■	 Ở Florida, hệ thống vịnh gần Pensacola, Tampa, Naples và Fort Myers phải đương đầu vấn nạn về 
phẩm chất nước gần bờ biển, chẳng hạn như những vùng tảo độc hại (HABs) thường xuyên ảnh 
hưởng đến đời sống hải vật, sức khỏe của con người và du lịch. 

■	 Số lượng của những giống cây quan trọng cho nền văn hóa của một số bộ lạc đã được chính phủ liên 
bang công nhận nằm trong các tiểu bang Vùng Vịnh đã bị giảm theo thời gian.  Thí dụ, kể từ khi người 
Âu Châu tới định cư trong vùng Vịnh, rừng thông với lá dài đã  từng chiếm 90 phần trăm diện tích 
trong khu vực nhưng nay chỉ còn độ 3 phần trăm.18 
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Sự suy thoái của môi trường trong vùng biển và các dịch vụ chúng cung cấp cho thấy thường 
có những hậu quả không định trước trong khi quản trị các dự án cần thiết và có mục đích 
tốt, chẳng hạn như kiểm soát lụt lội và hải vận trong một hệ thống phức tạp. Trong tương lai, 
tác hại do bão tố, lún đất, mực nước biển dâng và việc điều hành sông ngòi gây ra sẽ chỉ làm 
giảm khả năng chống đỡ của vùng Vịnh. Công cuộc nghiên cứu khoa học, mô hình, dự báo, 
và các dụng cụ làm cho hình dung được sẽ đưa ra các biện pháp cần phải làm để ngăn chặn sự 
tàn phá hệ thống sinh thái của vùng Vịnh và bớt gây nguy hại cho môi trường động và thực 
vật, nền kinh tế, kỹ nghệ hàng hải, an ninh năng lượng, ngành ngư nghiệp và nền văn hoá của 
Vùng Vịnh. Các biện pháp được thi hành để đạt được một mục đích thường ảnh hưởng trực 
tiếp tới các mục đích khác.  Những giải pháp cho các thử thách phức tạp cũng vượt qua ranh 
giới của tiểu bang, quốc gia và thế giới.  Điều này không những tạo ra một cơ hội mà còn đưa 
đến một điều kiện để gia tăng việc hợp tác và việc thông tin nhằm thấu hiểu sâu sắc hơn Vịnh 
Mễ Tây Cơ cũng như các việc làm cần thiết để phục hồi toàn bộ nó. 

Vai Trò của Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh 
Vào ngày 5 tháng Mười, năm 2010, Tổng Thống Barack Obama đã ban hành Sắc Lệnh 13554 
(xin đọc Phụ Lục A), thành lập Ủy Ban. Ủy Ban được lập ra dựa trên đề nghị của Bộ Trưởng Hải 
Quân Ray Mabus trong bản báo cáo của ông về vụ Chảy dầu Deepwater Horizon. Phục hồi hệ 
sinh thái, đã được Sắc Lệnh định nghĩa như sau: 

… tất cả mọi hoạt động, dự án, phương pháp, và cách thức thích hợp để nâng cao sự lành mạnh 
và bền bỉ của hệ sinh thái vùng Vịnh, được đánh giá bởi lý tính, thực vật tính, hay hóa tính của hệ 
sinh thái, hoặc bởi dịch vụ mà nó cung cấp, để tăng cường khả năng hỗ trợ kinh tế, cộng đồng, và 
văn hóa đa dạng của khu vực. Nó bao gồm hoạt động khởi đầu hoặc đẩy mạnh việc phục hồi hệ 
sinh thái về phương diện lành mạnh, toàn vẹn, và trường tồn. Nó cũng bao gồm việc bảo vệ và bảo 
tồn hệ sinh thái để nó có thể tiếp tục chống chọi tác hại do bão tố và các tai ương khác gây ra, hỗ 
trợ nền kinh tế phát triển, và trợ giúp việc giảm thiểu và thích ứng với các ảnh hưởng do việc thay 
đổi khí hậu tạo ra. 

Ủy Ban có nhiệm vụ đối phó vấn đề suy thoái trầm trọng và dai dẳng của hệ sinh thái trong 
vùng Vịnh bằng cách hợp tác với các cơ quan của tiểu bang và liên bang, các bộ lạc, cộng 
đồng, những người hoặc nhóm quan tâm đến vấn đề, và dân chúng trong vùng Vịnh để soạn 
thảo Kế Hoạch phục hồi hệ sinh thái. 

Soạn Thảo Kế Hoạch 
Ủy Ban tăng cường các nỗ lực đang tiến hành của liên bang và tiểu bang nhằm tiếp nối một viễn 
ảnh chung cho Vùng Vịnh: đạt được một hệ sinh thái lành mạnh và bền bỉ cho Vịnh Mễ Tây Cơ 
hầu trợ giúp kinh tế, cộng đồng và nền văn hoá đa dạng trong vùng. Viễn ảnh đòi hỏi cơ quan 
chính phủ liên bang và tiểu bang phải thi hành các chương trình của họ hữu hiệu và cùng nhau 
đặt ra những mục tiêu thực tế và có thể đánh giá được cho việc phục hồi và bảo vệ đầm lầy, hải 
đảo cũng như các khu vực khác trong vùng vịnh. Tuy Kế Hoạch này chú trọng vào việc phục 
hồi hệ sinh thái vùng Vịnh, nó hỗ trợ và xây dựng lên sự đối phó đầu tiên – là việc bảo vệ - được 
cung cấp bởi những hoạt động cần thiết khác để duy trì các môi trường sống lành mạnh đã có 
trên khắp vùng Vịnh. 
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Trong thời gian làm việc, các viên chức trong Ủy Ban đã nhìn thấy tận mắt mọi hoạt động phục hồi của 
địa phương và tiểu bang, đã thăm viếng nhiều nhóm và hội đoàn chính yếu trong việc phục hồi vùng 
Vịnh. Sứ mệnh của Ủy Ban không phải là soạn thảo một kế hoạch “mới”. Trái lại, Ủy Ban có nhiệm vụ 
đóng góp thêm vào các việc đang tiến hành, học hỏi từ những người đã tham gia tích cực vào việc phục 
hồi hệ sinh thái, và soạn thảo một dự án trong đó vạch ra một đường lối hoạt động đồng nhất và có mưu 
mô cho tất cả các công tác phục hồi trong vùng Vịnh. Bồi đắp thêm vào các nỗ lực đang tiến hành trong 
vùng, Ủy Ban mong muốn khởi động các hoạt động sẽ đem đến một hệ sinh thái lành mạnh hơn và sôi 
động hơn cho vùng Vịnh. 

SỰ THAM GIA CỦA DÂN CHÚNG VÀ CÁC TỔ CHỨC QUAN TÂM 
Trong khi soạn thảo Kế Hoạch, Ủy Ban đã thăm viếng ít nhất một lần các tiểu bang trong vùng Vịnh, 
bắt đầu ở Pensacola, tiểu bang Florida, vào ngày 8 tháng Mười Một, năm 2010, và kết thúc ở Biloxi, tiểu 
bang Mississippi, vào ngày 30 tháng Tám năm 2011. Mỗi một lần gặp gỡ của Ủy Ban thường có một buổi 
hội thoại để thu thập những ý kiến cá nhân quý báu của những người có liên hệ mật thiết với vùng Vịnh. 
Ban đầu, Ủy Ban tổ chức các buổi họp chỉ để bàn bạc về những lãnh vực chính cho việc phục hồi hệ sinh 
thái và để thu thập đề nghị cũng như ý kiến cá nhân của một số đoàn thể quan tâm đến vấn đề, bao gồm 
những người của chính phủ địa phương, ngành kỹ nghệ và thương mại, hội tư nhân và ngành giáo dục. 
Sau đó, các buổi họp này chú trọng đến những khía cạnh rõ rệt của Kế Hoạch và thường có sự trình bày 
của một nhóm gồm những người chuyên môn về phẩm chất nước, sự trường tồn của cộng đồng, việc 
bảo tồn môi trường sống, đối tác với cộng đồng và khoa học. Ngoài những buổi hội thoại thường xảy ra 
khi gặp gỡ với cộng đồng, Ủy Ban cũng tổ chức nhiều buổi hội thoại khác khắp nơi trong vùng Vịnh với 
những tổ chức bạn như Chương Trình Cửa Sông Quốc Gia (NEPs), giới lãnh đạo chính phủ địa phương, 
và các tổ chức thuộc ngành giáo dục. Đã có khoảng hai ngàn người góp phần vào việc soạn thảo Kế Hoạch 
qua những buổi hội thoại kể trên của Ủy Ban. 

Ủy Ban cũng yêu cầu hai nhóm cố vấn liên bang của EPA, Ủy Ban Cố Vấn Chính Phủ Địa Phương 
(LGAC) và Hội Đồng Cố Vấn Bình Đẳng Trong Môi Sinh Quốc Gia (NEJAC), đóng góp ý kiến vào việc 
soạn thảo Kế Hoạch. Cả hai nhóm đã đáp ứng lời yêu cầu này bằng cách tổ chức các nhóm hoạt động để 
đưa ra nhiều quan điểm và lời đề nghị đến Bộ Trưởng của EPA, Lisa P. Jackson, và bà đã chia sẻ tất cả điều 
này với các viên chức thuộc Ủy Ban. Vào tháng Năm, năm 2011, dựa vào những ý kiến đã nhận được của 
dân chúng, Bộ Trưởng Jackson tuyên bố dự định thành lập một ủy ban mới cố vấn liên bang được gọi là 
Ủy Ban Cố Vấn Dân Chúng Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ. Tổ chức mới này có 25 hội viên sẽ giúp thêm việc hợp 
tác và giúp đỡ dân chúng. Việc làm này thi hành đúng theo như các đề nghị đã có trong bản Kế Hoạch. 
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Phối Hợp Những Vấn Đề về Sức Khỏe và Kinh Tế 
Từ những buổi họp đầu tiên của Ủy Ban, số người tham dự phần đông là những người đã bị ành 
hưởng trực tiếp bởi vụ chảy dầu Deepwater Horizon. Đa số các ý kiến nêu ra từ những buổi họp này là 
sự lo lắng liên quan đến vụ chảy dầu, chẳng hạn như gặp khó khăn khi đi xin bồi thường, có vấn đề về 
sức khỏe, thắc mắc về sự an toàn của hải sản. Tuy Kế Hoạch chú trọng nhiều đến việc phục hồi hệ sinh 
thái, Ủy Ban đã nêu lên những trở ngại liên quan đến vụ chảy dầu tới các Cơ Quan và Văn Phòng liên 
quan. 

Trong những lần họp với Ủy Ban, các viên chức của chính phủ liên bang, tiểu bang, và địa phượng 
đã cập nhật tin tức mới nhất về vấn đề an toàn của hải sản cũng như các hoạt động đối phó dầu chảy. 
Ngoài ra, các viên chức của Bộ Y Tế và Bộ Thương Mại cũng thường xuyên được mời đến tham dự 
những buổi hội thoại với dân chúng của Ủy Ban để gặp và trả lời trực tiếp về các vấn đề kể trên. 

THAM KHẢO VÀ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ LẠC 
Ủy Ban đã có việc tham khảo và phối hợp với các bộ lạc được liên bang công nhận bị ảnh hưởng thuộc các 
tiểu vang trong vùng Vịnh trong khi soạn thảo Kế Hoạch. EPA đã điều hành hoạt động tham khảo của Ủy 
Ban theo đúng Sắc Lệnh 13175 về việc tham khảo và phối hợp với bộ lạc và Chính Sách Tham Khảo Bộ 
Lạc của EPA. Với sự tham khảo từ hoạt động đối phó dầu loang và chương trình Thẩm Định Thiệt Hại Đến 
Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên (NRDA), EPA cũng được thông báo tin tức liên hệ. Việc tham khảo và phối 
hợp bao gồm những buổi họp trực tiếp hay qua mạng và điện đàm. Các bộ lạc đã có tất cả những tài liệu căn 
bản và có thể đóng góp ý kiến qua mạng của EPA dành cho bộ lạc tại www.epa.gov/tribal. Tất cả ý kiến đã 
được ghi nhận và cung cấp tại mạng này. Để đáp lại lời yêu cầu đã nêu ra trong buổi bàn bạc với những vị đại 
diện của các bộ lạc được liên bang công nhận, Ủy Ban cũng đã kêu gọi sự đóng góp ý kiến từ các bộ lạc có đất 
của tổ tiên truyền lại trong vùng Vịnh. 

NỀN TẢNG KHOA HỌC ĐỂ THÔNG TIN KẾ HOẠCH PHỤC HỒI HỆ SINH 
THÁI VÙNG VỊNH 
Ủy Ban nhận thấy thành công trong việc phục hồi hệ sinh thái phải dựa trên một nền tảng khoa học vững 
chắc. Do đó, họ đã thành lập nhiều nhóm để nghiên cứu những vấn đề chính sẽ trợ giúp vào các mục đích 
phục hồi của Kế Hoạch. Các nhóm này tìm kiếm những kiến thức khoa học tốt nhất cũng như những 
thiếu sót quan trọng trong sự hiểu biết của Ủy Ban về hệ sinh thái trong vùng Vịnh. Điển hình là Nhóm 
Phối Hợp Khoa Học của Ủy Ban kiểm tra tình hình hiện thời của hệ sinh thái trong Vịnh cũng như những 
kiến thức khoa học mới nhất có thể giúp công việc phục hồi và bảo tồn. Ngoài ra, các cơ quan và tiểu bang 
thuộc Ủy Ban cũng đã đóng góp kiến thức  chuyên môn dồi dào và quan điểm của họ vào những nỗ lực 
phục hồi hệ sinh thái khác (thí dụ, Kế Hoạch Phục Hồi Toàn Bộ Everglades, gọi tắt là CERP) nhằm giải 
quyết những vấn đề đã tồn tại từ lâu trong vùng Vịnh, bao gồm việc làm thế nào để hoạch định và tiến 
hành tốt nhất các dự án phục hồi đồng thời thẩm định thành quả đạt được bằng cách áp dụng một nền 
tảng khoa học vững chắc và một khuôn khổ quản trị thích ứng. 

http://www.epa.gov/tribal
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Các Nỗ Lực Trong Tương Lai Của Ủy Ban 

TẬN DỤNG SỰ HỢP TÁC 
Trên khắp năm tiểu bang trong vùng Vịnh, việc hợp tác giữa các cộng đồng, NGOs, ngành kỹ 
nghệ tư, hội đoàn, chủ đất, và cơ quan chính phủ là một yếu tố quan trọng để gặt hái thành 
công trước khi và trong khi tiến hành những việc làm phục hồi và bảo tồn. Ủy Ban tin rằng rất 
cần thiết để thúc đẩy một cuộc đối thoại và bành trướng sự hợp tác với công chúng cũng như 
tư nhân để việc thi hành các mục đích của Kế Hoạch có kết quả mỹ mãn. Ủy Ban dự định hợp 
tác với cộng đồng, NGOs, ngành kỹ nghệ tư, hội đoàn, chủ đất để tận dụng khả năng đóng 
góp của họ và xác định những việc làm gặt hái kết quả tốt nhất cho hệ sinh thái. 

Để đạt được hiệu quả tối đa, Ủy Ban dự định tiếp tục thẩm định mọi hoạt động và khả năng 
- của chính mình và của các cơ quan khác - để bảo đảm việc làm của Ủy Ban có giá trị thiết 
thực cho việc phục hồi vùng Vịnh. Ủy Ban sát cánh với mọi tầng lớp của chính phủ, chẳng 
hạn như Khối Liên Minh Vịnh Mễ Tây Cơ (GOMA), Ủy Ban Đối Phó Chất Màu Mỡ Trong 
Lưu Vực Sông Mississippi và Vịnh Mễ Tây Cơ (thường được gọi là Ủy Ban Đối Phó Tình 
Trạng Dưỡng Khí Thấp), Hội Đồng Ủy Thác về NRDA cho vụ Chảy dầu  Deepwater Horizon, 
và Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia. Mỗi một cơ quan này cung cấp kinh nghiệm chuyên môn 
cũng như khả năng đối phó với một số vấn đề đặc biệt trong vịnh Mễ Tây Cơ. Ủy Ban cố gắng 
cải thiện việc hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang, bộ lạc, và 
địa phương khác nhau, tránh lập lại những hoạt động đã và đang tiến hành, đồng thời giúp 
tiến hành song song các kế hoạch trường tồn nguồn tài nguyên, các dự định bảo tồn và các đề 
án phục hồi. 

■	 Khối Liên Minh Vịnh Mễ Tây Cơ. Viết tắt là GOMA, là khối cùng hoạt động với nhiều mục 
đích quan trọng cho tương lai của vùng Vịnh. Được thành lập vào năm 2004 với mục đích 
gia tăng sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực để nâng cao nền kinh tế cũng như nền sinh thái 
của Vịnh Mễ Tây Cơ. Các nhóm tham gia vào sự hợp tác này gồm có các thống đốc của các 
tiểu bang Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, và Texas, cộng với các cơ quan của chính 
phủ liên bang Hoa Kỳ như EPA, NOAA, USDA, Bộ Nội Vụ (DOI), Bộ Quốc Phòng, Cơ 
Quan Quản Trị Không Gian Quốc Gia (NASA), Bộ Giao Thông (DOT), Hội Đồng về Phẩm 
Chất Môi Sinh, Bộ Ngoại Giao, Bộ Y Tế, Bộ Năng Lượng, và Quỹ Khoa Học Quốc Gia. Để 
khen thưởng sự lãnh đạo của tiểu bang và liên bang và cũng là để cung cấp thêm tài nguyên 
và kinh nghiệm, GOMA đã thiết lập một sự hợp tác chặt chẽ với các học viện, viện nghiên 
cứu trong vùng Vịnh, kỹ nghệ, và NGOs. Sáu vấn đề ưu tiên mà các nhóm hoạt động thuộc 
GOMA chú trọng đến là (1) phẩm chất nước cho bãi biển và hải sản an toàn, (2) phục hồi và 
bảo tồn môi trường sống, (3) thẩm định và kết hợp hệ sinh thái khắp vùng Vịnh, (4) giảm 
các tai hại của chất màu mỡ gây ra cho hệ sinh thái trong nước, (5) sự kiên trì của cộng đồng 
ven biển, và (6) việc giáo dục môi sinh.19 GOMA đạt được nhiệm vụ bằng cách tận dụng 
khéo léo sự đóng góp của của các nhóm trong khối qua việc kết hợp nghiên cứu, chia sẻ dữ 
liệu, phân tích chính sách bảo tồn và phục hồi, quản trị bùn đất trong vùng, và bảo vệ và bảo 
tồn môi trường sống dựa trên hệ sinh thái. 

■	 Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp  bao gồm các viên chức thuộc 17 cơ quan 
tiểu bang và liên bang. Hiện thời, EPA đang cùng lãnh đạo ủy ban với Mississippi. Nhiệm 
vụ của Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp là hiểu rõ nguyên do và ảnh hưởng 
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của tình trạng dưỡng khí thấp trong vùng Vịnh; phối hợp mọi hoạt động để giảm kích thước, mức độ 
nghiêm trọng, khoảng thời gian xảy ra của khu vực bị dưỡng khí thấp; và đối phó những ảnh hưởng 
của nó. Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp là diễn đàn cho các cơ quan nông nghiệp và 
văn phòng về phẩm chất nước của tiểu bang hợp sức với những nỗ lực trong vùng, tiểu bang và địa 
phương để giảm số lượng chất màu mỡ đồng thời khuyến khích một phương pháp toàn diện mà trong 
đó xem xét các nguồn ở thượng lưu và các tai hại ở hạ lưu. 

Trong bản Kế Hoạch Hoạt Động Về Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp Vùng Vịnh (2008) gần đây, Ủy Ban 
Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp đã nhấn mạnh sự quyết tâm hợp tác với tiểu bang để thiết lập 
những kế hoạch giảm chất màu mỡ và gia tăng trách nhiệm.  

Vào năm 2012, Iowa sẽ cùng EPA đóng vai trò lãnh đạo cho tới năm 2014. 

■	 Hội Đồng Ủy Thác Việc Thẩm Định Thiệt Hại về Tài Nguyên Thiên Nhiên Việc làm của Ủy Ban 
riêng biệt với, nhưng liên quan tới, hoạt động của Hội Đồng Ủy Thác, đó là thực hiện một NRDA cho 
vụ Chảy dầu Deepwater Horizon. Hội Đồng Ủy Thác chú trọng đến việc thẩm định những tai hại xảy 
ra cho tài nguyên thiên nhiên liên hệ đến vụ Chảy dầu Deepwater Horizon. Ủy Ban có một mục tiêu to 
lớn hơn, nên cần mở rộng vấn đề tới những thử thách từ lâu mà hệ sinh thái Vùng Vịnh phải đương 
đầu trước vụ Chảy dầu Deepwater Horizon. Những thử thách này bao gồm: mất quá nhiều đầm lầy và 
đất ven biển, phẩm chất nước bị hủy hoại, hải sản giảm sút, bờ biển xói mòn, và ảnh hưởng xấu của 
sự thay đổi khí hậu. Ủy Ban được chỉ định đặt ra một chương trình nghị sự cho việc bảo tồn và phục 
hồi hệ sinh thái đa dạng của Vùng Vịnh lâu dài nhằm bảo đảm những lợi ích về sức khỏe, kinh tế, và 
môi sinh của nó. Ngoài ra, Ủy Ban cũng được chỉ định phải đẩy mạnh sự hợp tác giữa chính phủ, công 
chúng và các nhóm quan tâm khác nhau nhằm bồi đắp lên các kế hoạch và nỗ lực đang tiến hành giúp 
việc phục hồi Vịnh Mễ Tây Cơ. Hợp tác và phối hợp sẽ là trách nhiệm đang diễn ra chính của Ủy Ban 
trong khi điều hành việc tiến hành các chương trình phục hồi của tiểu bang và liên bang. 

■	 Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia  Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia và Ủy Ban đều được thành lập bởi 
Sắc Lệnh của Tổng Thống, cùng có trách nhiệm với những mục đích quan trọng cho tương lai của 
Vùng Vịnh. Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia có nhiệm vụ thi hành Chính Sách Đại Dương Quốc Gia 
và trông coi việc quản trị tốt hơn đại dương, bờ biển, Great Lakes của chúng ta, bao gồm các vấn đề về 
kinh tế, môi sinh, xã hội, và an ninh quốc gia. Ủy Ban có nhiệm vụ đối phó với những nhu cầu về việc 
phục hồi hệ sinh thái trong vùng Vịnh Mệ Tây Cơ và hỗ trợ việc tiến hành một phần quan trọng của 
Chính Sách Đại Dương Quốc Gia. 

Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia và Ủy Ban đều cùng khuyến khích việc phục hồi và bảo vệ thuộc 
phạm vi trong vùng; đối phó những tai hại cho phẩm chất nước và các nguy cơ to lớn khác; quản trị 
dựa trên hệ sinh thái; và cung cấp sự phối hợp và hỗ trợ giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang. Hội 
Đồng Đại Dương Quốc Gia sẽ tăng cường và hỗ trợ Ủy Ban trên những đề án và hoạt động cho một 
vùng hay một địa điểm nào đó qua các kế hoạch cho quốc gia của họ. Hơn thế nữa, Kế Hoạch Phục 
Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ của Ủy Ban sẽ giúp chương trình hành động của những kế 
hoạch cho quốc gia thuộc Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia. Một số các cơ quan liên bang đều tham gia 
vào cả hai nhóm này; do đó, họ sẽ chia sẻ tin tức, dữ liệu, kinh nghiệm, kiến thức khoa học mới mẻ, và 
cách quản trị hệ thống sinh thái tốt nhất. 

Hội Đồng và Ủy Ban sẽ hợp tác với nhau để liên kết và phối hợp tốt hơn việc soạn thảo kế hoạch, 
đưa ra quyết định, và thi hành qui định nhằm bảo đảm các phương pháp tốt nhất, dữ liệu, khám phá, 
và cải tiến trong khoa học và quản trị của hệ sinh thái ven biển đã được liên hợp trong những việc 
đó. Các nỗ lực này sẽ xúc tiến và duy trì một đường lối chia sẻ việc điều hành, trên khắp các cơ quan 
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liên bang lẫn giữa các bộ lạc, tiểu bang, và giới hữu trách địa phương. Tất cả đều chia sẻ một cam kết 
về sự cởi mở, minh bạch, đường lối hoạch định và hành động từ dưới lên, được điều khiển bởi địa 
phương, với nhiều cơ hội cho bộ lạc, tiểu bang, địa phương, chính phủ, tư nhân, học viện, NGOs, và 
công chúng tham gia và giúp xác định đường đi phía trước. Mối liên hệ này sẽ giúp bảo đảm một nỗ 
lực hợp nhất trong việc giải quyết các thử thách và vấn đề cho vùng Vịnh cũng như việc phục hồi môi 
sinh, kinh tế và văn hóa của Vùng Vịnh được thích đáng, hữu hiệu, và ít tốn kém. 

XÚC TIẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN CĂN BẢN KHOA HỌC 
Chính phủ liên bang và tiểu bang phải biết cách sử dụng khéo léo ngân sách và nhân lực hạn chế của mình 
để đem đến tối đa những lợi ích cho hệ sinh thái, như đã vạch ra trong Kế Hoạch. Sau cùng, thi hành Kế 
Hoạch thành công hay không phải tùy vào kiến thức khoa học tốt nhất nhằm giải thích các quyết định 
của giới lãnh đạo. Các việc làm ưu tiên phải được tiến hành theo đúng nguyên tắc của quản trị hữu hiệu 
vì nó sẽ giúp việc phục hồi tiến hành trong khi đối phó nhu cầu giảm thiểu sự bất định và gia tăng sự hiểu 
biết về tình trạng của hệ sinh thái. Việc quản trị hữu hiệu sẽ giúp xác định việc phục hồi có hiệu quả hay 
không bằng cách theo dõi, lập mô thức, và nghiên cứu để hỗ trợ việc điều khiển và giải quyết. Phương 
pháp này sẽ giúp liên bang và tiểu bang thay đổi ngân sắc và nhân lực nếu họ cảm thấy chưa đạt được kết 
quả mong muốn, và sau cùng nâng cao sự hiệu nghiệm toàn bộ của các nỗ lực phục hồi và bảo vệ. Cân 
nhắc sự thành công của các chương trình và đề án đã có của tiểu bang và liên bang, giải quyết các thiếu sót 
quan trọng, và bồi đắp vào khả năng đang có của mọi tiểu bang vùng Vịnh Mễ Tây Cơ là việc chính yếu để 
đạt được nguyên tắc quản trị hữu hiệu. Các nhu cầu rõ ràng cần cho sự thành công của quản trị hữu hiệu 
sẽ được trình bày ở phần Quản Trị Hữu Hiệu. 

GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CẢN TRỞ VIỆC PHỤC HỒI 
Ủy Ban xem xét các trở ngại đã làm cản trở việc thi hành và sự thành công của những hoạt động phục hồi 
trong quá khứ. Phần lớn các kế hoạch đã được soạn thảo trong 20 năm vừa qua đều liệt kê cùng một số 
vấn đề đã trình bày trong Kế Hoạch này. Kế Hoạch sẽ chú trọng chính vào việc giải quyết các trở ngại về 
thủ tục và chính sách làm cản trở sự tiến triển của các hoạt động bảo vệ, bảo tồn và phục hồi. 

Một số các trở ngại này đã được trình bày trong các buổi họp của Ủy Ban với nhóm quan tâm đến vấn đề và 
dân chúng. Ngân sách giới hạn của chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương là một trở ngại cho việc 
phục hồi hệ sinh thái, trì trệ hoặc giới hạn các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra, sự phối hợp lỏng lẻo giữa các cơ 
quan chính phủ ngăn cản việc hình thành của một số dự án, chính sách về nguồn nước cũng ngăn cấm một 
số nỗ lực phục hồi hệ sinh thái, thí dụ như việc sử dụng bùn đất để đem lại nhiều lợi ích hơn cho hệ sinh 
thái. Cách thức đặt sự ưu tiên không rõ ràng và không đồng nhất làm tổn hại đến sự hợp tác và hỗ trợ cho 
dự án. Giới hạn của khoa học và nghiên cứu gây khó khăn cho nhiều lãnh vực của việc hoạch định, đặt sự ưu 
tiên và soạn thảo phương án. 

Cần phải nhấn mạnh hơn về sự hợp tác trong việc nghiên cứu, kiểm tra, và chia sẻ dữ liệu để cải tiến các 
hoạch định và tiến hành dự án cũng như trợ giúp việc quản trị hữu hiệu. Các cách tài trợ khác cần phải 
được khảo sát và tiến hành để đẩy mạnh dự án phục hồi. Những giải pháp trong tương lai có thể đòi hỏi 
sự thay đổi của luật lệ nhằm đối phó với những vấn đề mà không thể giải quyết được bằng thủ tục hành 
chính, trong thời gian ngắn, cần phải sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có của điều lệ và chính sách để bảo 
đảm sự liên kết giữa các hoạt động của liên bang và tiểu bang. 
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Tiến Hành Kế Hoạch 
Kế Hoạch này đi theo đường lối và bồi đắp thêm vào các nỗ lực đang có của tiểu bang, liên bang, và bộ 
lạc. Nó là giai đoạn quan trọng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ và ghi nhận sự chia sẻ trách nhiệm giữa các cơ 
quan chính phủ của tiểu bang, liên bang, và bộ lạc nhằm phục hồi hệ sinh thái vùng Vịnh. Vào thời điểm 
này, ngân sách hầu như bị cắt giảm trong mọi tầng lớp của chính phủ, tuy nhiên, các cơ quan thuộc Ủy 
Ban quyết tâm tìm kiếm một thỏa hiệp chung, đặt ra các việc ưu tiên phải làm và tiếp tục hợp tác với nhau 
để đạt được chúng. Điều này có thể đưa đến việc thẩm định lại ngân sách và các chương trình của cơ quan 
để cùng sử dụng ngân sách và nhân lực một cách khéo léo hơn cho các việc ưu tiên nhất của công cuộc 
phục hồi vùng Vịnh. Kế Hoạch này sẽ là một dụng cụ quan trọng trong việc sử dụng tài khoản của cơ quan 
cần để tiến hành dự án. 

Các Tiểu Bang Trong Vùng Vịnh 
Vùng Vịnh có nguồn tài nguyên phong phú giúp đẩy mạnh nền kinh tế trong vùng. Cảnh đẹp cũng như sự 
sung túc của bờ vịnh đã thu hút hàng triệu du khách from mọi nơi trong nước và trên thế giới mỗi năm, 
tạo ra một ngành du lịch trị giá hàng tỉ đô la và đem đến nhiều việc làm cũng như lợi tức. Mỗi một tiểu 
bang có một ngành ngư nghiệp mạnh mẽ và một số hải cảng bận rộn nhất trong nước đều được tìm thấy 
ở Vùng Vịnh. Khu vực còn là trung tâm của kỹ nghệ dầu khí của Hoa Kỳ. Nhiều trại quân đội, trung tâm 
không gian và khu nghiên cứu cũng được tìm thấy ở đây, làm gia tăng sự phồn thịnh của từng tiểu bang, 
bộ lạc, và cả toàn quốc. 

Mặc dù mỗi tiểu bang có những tính chất làm cho nó đặc biệt và khác biệt, hệ sinh thái của vùng Vịnh đã 
liên kết cư dân và cộng đồng lại với nhau. Các tiểu bang cùng nhau đương đầu với nhiều đe dọa, của cả 
thiên nhiên lẫn nhân tạo. Đối với tất cả tiểu bang vùng Vịnh, việc phục hồi rất quan trọng cho sự phồn 
thịnh của nền kinh tế của nó. 

Các tiểu bang vùng Vịnh đều phải đương đầu với nhiều đe dọa tạo ra bởi thiên nhiên và con người. Sau 
đây là một mô tả ngắn về các tiểu bang cùng với một tóm lược về các nguồn tài sản kinh tế và môi sinh 
chính của nó. Ngoài ra, Phụ Lục B cũng có một mô tả nhiều chi tiết về các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
cũng như các ích lợi về môi sinh và kinh tế mà chúng hỗ trợ. Phụ Lục B cũng mô tả các việc làm ưu tiên 
cho từng tiểu bang để đạt được bốn mục đích bao quát của Kế Hoạch. 



  16 

 

 

  

   

Alabama
 

Bờ Biển20 Dải Đất Ven Bờ21 

53 dặm 607 dặm 

Dân Số Tiểu Bang22 Dân Số Vùng Vịnh23 

4,779,736 764,613 

Bờ biển Alabama nằm dọc theo phía bắc của Vịnh Mễ Tây Cơ. Môi trường sống thiên nhiên của tiểu bang rất đa dạng, 
bao gồm bùn đất màu mỡ, bãi cỏ biển, hải đảo, đầm lầy, đầm loại cây pitcher plant, rừng bottomland hardwood, wet 
pine savannas, rừng thông và rừng sồi. Sự trù phú của những môi trường sống này làm bờ biển Alabama đặc biệt và 
thu hút cư dân cũng như du khách như nhau. Về yếu tố đa dạng sinh học, Alabama đứng đầu trong các tiểu bang phía 
đông của sông Mississippi và hàng thứ năm trong tất cả tiểu bang trong nước. Lưu vực của Vịnh Mobile là lưu vực lớn 
thứ sáu trên toàn quốc và lớn thứ tư về số lượng chảy.24 Bờ biển Alabama đem lại nhiều ích lợi cho nền kinh tế của tiểu 
bang và của quốc gia trên nhiều phương diện. Chúng gồm có: 

■	 Ngành Ngư Nghiệp Thương Mại và Tiêu Khiển. Trong năm 2009, các chuyến tàu đánh cá để buôn bán đã đổ 
xuống 29.7 triệu pounds hải sản trị giá hơn 40.5 triệu đô la giúp kinh tế thâu vào 391 triệu đô la và tạo ra hơn 
8,750 việc làm.25 Lãnh vực đi câu để tiêu khiển trong Alabama cũng làm tăng các con số này - 865 triệu đô la cho 
kinh tế và hơn 13,680 việc làm đã được tạo ra.26 Bảy mươi 
lăm phần trăm tổng số cá bắt được để buôn bán và từ 80 
cho tới 90 phần trăm tổng số cá bắt được để tiêu khiển 
trong Hoa Kỳ tùy thuộc vào Vịnh Mobile, Mississippi 
Sound, Vịnh Weeks và Vịnh Perdido của Alabama.27 

■	 Ngành Du Lịch. Trong năm 2009, có hơn 7.1 triệu du 
khách đến chơi các bãi biển, ngắm phong cảnh, ghé Vịnh 
Mễ Tây Cơ, và các bãi vịnh của tiểu bang. Họ đã tiêu hơn 
3.2 tỉ đô la cho Địa hạt Mobile và Baldwin. Hai địa hạt 
này tạo ra 6,294 việc làm và đứng đầu (Baldwin ở 25 phần 
trăm) và đứng hàng thứ ba (Mobile ở 9.7 phần trăm) tổng 
số việc làm trong ngành du lịch của tiểu bang.28 

Chim Di Trú trên đảo Dauphin 
Đảo Dauphin là một trong những nơi chim đậu 
nhiều nhất trong vùng Đông Nam. Đã có 347 loài 
chim từng ghé đảo này.  Nơi đây là trạm nghỉ đầu 
tiên của nhiều chim di trú trong cuộc hành trình 
dài 600 dặm từ Bán Đảo Yucatan xuyên qua Vịnh 
Mễ Tây Cơ . Khi khí hậu xấu, nhiều đàn chim lớn 
thuộc đủ mọi loại thường hạ cánh xuống để tìm 
nơi trú ẩn và tạo ra một khung cảnh thật vĩ đại. 

Nguồn: Dauphin Island Bird Sanctuaries.  
<http://www.Bờ Biểnalbirding.org> 

■	 Các Dịch Vụ Hàng Hải. Hải Cảng Mobile của tiểu bang 
là nơi đón nhận tàu bè trên thế giới.  Trong năm 2009 nó đứng hàng thứ 12 trên toàn quốc về tổng số tấn hàng đổ 
bến.29  Cộng thêm với trung tâm kỹ nghệ thuộc thành phố Mobile, bến đem đến hàng tỉ đô la cho nền kinh tế của 
địa phương và tiểu bang. Bến tạo ra 66,617 việc làm và 7.92 tỉ đô la hằng năm cho nền kinh tế của Alabama. 

■	 Nguồn Năng Lượng. Alabama có nguồn năng lượng đáng kể và rất nhiều nguồn khí thiên nhiên. Kỹ nghệ khí 
thiên nhiên ngoài khơi, kỹ nghệ đóng và sửa tàu là một số kỹ nghệ đang bành trướng của vùng biển, tạo ra sinh 
khí cho sự phát triển trong vùng. 

Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Lời Mở Đầu l 

http://www.B%E1%BB%9DBi%E1%BB%83nalbirding.org
http:Alabama.27
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Florida
 

Bờ Biển30 Dải Đất Ven Bờ31 

770 dặm 5,095 dặm 
Dân Số Tiểu Bang32 Dân Số Vùng Vịnh33 

18,801,310 7,771,053 

Các hải đảo, cửa sông, phiến đá san hô, bãi biển, vùng cỏ biển, đầm lầy và rừng đước của Florida là những nguồn tài 
nguyên thiên nhiên nổi tiếng và có sức thu hút khắp thế giới. Chỉ dọc theo bờ Vịnh mà thôi, Florida cỏ hơn 7.4 triệu 
mẫu đất nằm dưới vùng nước thủy triều.34  Các bãi biển cát trắng của tiểu bang liên tục đứng hàng đầu trong nước, 
và hàng triệu cư dân và du khách đến bờ biển Florida mỗi năm để câu cá, lặn, bơi, và ngắm đời sống thiên nhiên. Tất 
cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên này cũng là nguồn năng lực cho nền kinh tế của Florida trong tương lai và hỗ 
trợ rất nhiều hoạt động, bao gồm: 

■	 Ngành Du Lịch. Trong năm 2010, ngành du lịch đem lại 
hơn 82.3 triệu du khách tới Florida; họ đã chi tiêu hơn 
62.7 tỉ đô la, tạo ra 22 phần trăm số thu nhập từ thuế 
buôn bán của tiểu bang và gần một triệu việc làm cho dân 
Florida.35 Mỗi năm, các dịch vụ về hải và động vật hoang 
dã đem lại gần 15 tỉ đô la và 141,373 việc làm cho tiểu 
bang. Ngoài ra, tiểu bang còn có thêm gần 17 tỉ đô la và 
202,743 việc làm gián tiếp từ các hoạt động tàu bè trong 
những vùng nước của tiểu bang.36 

■	 Ngắm Đời Sống Thiên Nhiên. Ngắm đời sống thiên 

Vẻ Đẹp và Sự Dồi Dào của Các Phiến 
Đá San Hô của Florida 
Các phiến đá san hô mênh mông ngoài vùng Vịnh 
của Florida hỗ trợ sự đa dạng của hải vật. Vẻ đẹp 
và tính chất đa dạng về sinh hóa của phiến đá san 
hô của Florida thu hút du khách, dân đánh cá và 
thợ lặn khắp nơi trên thế giới. Tiểu bang, nhất là 
Florida Keys, được coi là một thủ đô để đi lặn trên 
thế giới. 

nhiên là thú tiêu khiển quan trọng ở Florida, đem đến 5.2 tỉ đô la và 51,367 việc làm trong năm 2006. Cũng trong 
năm đó, gần 1.6 triệu người đã đến Florida xem đời sống động vật, phần đông đến để xem đời sống của hải vật.37 

■	 Các Dịch Vụ Hàng Hải và Du Lịch Bằng Tàu. Florida chuyên chở các sản phẩm nông nghiệp và kỹ nghệ cũng 
như đưa du khách đi du lịch bằng tàu thủy qua nhiều bến cảng trong Vùng Vịnh - Pensacola, Panama City, Port 
St. Joe, St. Petersburg, Tampa, Port Manatee và Key West. Các bến này giúp kinh tế thu vào hơn 10.6 tỉ đô la mỗi 
năm và tạo ra 125,000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.38 

■	 Các Khu Quân Sự. Phần lớn các khu huấn luyện và nghiên cứu dọc theo bờ vịnh của Florida trợ giúp đáng kể 
việc bảo tồn đất đai, nền kinh tế, và an ninh cho tiểu bang và quốc gia. Chi tiêu cho quân sự trên toàn tiểu bang 
là 64.8 tỉ đô la trong năm 2010 và tạo ra 686,181 việc làm trực tiếp và gián tiếp.39 

■	 Ngành Ngư Nghiệp Thương Mại và Tiêu Khiển. Trong năm 2009, ngành ngư nghiệp thương mại của Florida 
đứng hàng thứ hai trong tất cả các tiểu bang về số lợi nhuận thâu được (13 tỉ đô la) và đứng thứ ba về số việc làm 
đem lại (64,744 việc làm).40 Cũng trong năm 2009, tiểu bang đứng hàng thứ mười về số lợi nhuận đổ vào bến, 
116 triệu đô la và sản xuất 10 phần trăm số hào bắt được trong vùng Vịnh (dựa trên trọng lượng), trị giá 6.9 triệu 
đô la.41 Florida cũng dẫn đầu tất cả các tiểu bang về lợi nhuận cho ngành ngư nghiệp tiêu khiển. Ngành đánh 
cá nước mặn để tiêu khiển một mình nó đem lại hơn 5 tỉ đô la và hơn 50 ngàn việc làm cho Florida mỗi năm.42 

Trong tài khoản từ năm 2008 đến 2009, hơn một triệu người mua giấy phép câu cá để tiêu khiển, một phần ba 
là cư dân ngoài tiểu bang. Hơn 3,400 giấy phép loại cho mướn đi câu đã được bán ra, tạo hơn một triệu đô la lợi 
tức cho Florida và đặt nó là một trong những nơi có số tàu cho mướn lớn nhất trên thế giới.43 

lKế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Lời Mở Đầu 

http:Florida.35
http:tri�u.34
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Louisiana
 

Bờ Biển44 Dải Đất Ven Bờ45 

397 dặm 7,721 dặm 
Dân Số Tiểu Bang46 Dân Số Vùng Vịnh47 

4,533,372 3,548,090 

Louisiana có vùng đầm lầy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang phía dưới và có vùng đồng bằng sông ngòi lớn nhất ở Bắc
 
Mỹ.48 Bờ biển của Louisiana là nơi cư ngụ của gần nửa dân số của tiểu bang. Hệ sinh thái của tiểu bang bao gồm đầm lầy,
 
ven biển và khu rừng kế cận, bụi cây. Hệ thống sông Mississippi 
uốn xung quanh vùng ven biển của Louisiana thành một hình 
rất độc đáo. Vùng ven biển Louisiana phần lớn là đầm lầy tràn 
ngập với những tài nguyên nhạy cảm. Các đầm lầy này thật sự là 
“các đầm lầy của Hoa Kỳ.” Chúng rất quan trọng cho cư dân của 
Louisiana cũng như của quốc gia. Họ dựa vào chúng để có những 
việc làm quan trọng khác nhau, bao gồm: 

■	 Các Dịch Vụ Hàng Hải. Hệ thống sông Mississippi đóng góp 
đáng kể vào sự tăng trưởng của quốc gia. Hiện nay, việc xuất 
cảng và nhập cảng của hơn 30 tiểu bang tùy thuộc vào sự di 
chuyển qua eo biển của Louisiana. Trong năm 2009, các hải 
cảng của Louisiana đóng góp 20 phần trăm tổng số thương 
vụ hàng hải của quốc gia (dựa trên số tấn hàng).49  Năm trong 
15 hải cảng lớn nhất Hoa Kỳ nằm ở Louisiana.50 Ba hải cảng 
đầu của tiểu bang giải quyết khoảng 55 tới 70 phần trăm tổng 
số ngô, đậu nành, và lúa mạch xuất cảng trong nước.  Các hải 

Vịt Tìm Được Nơi Trú Mùa Đông 
Quan Trọng Trên Bờ Biển của 
Louisiana 
Hơn năm triệu vịt và các giống chim nước (20 
phần trăm của tổng số trên lục địa) đến Louisi-
ana tránh lạnh mỗi năm. Trong thời điểm cao 
của mùa chim di trú, gần 25 triệu con chim đã 
đến bờ biển của Louisiana mỗi ngày. 
Nguồn: Louisiana Department of Wildlife and Fisheries. 
2011. Waterfowl population estimates in Louisiana’s Bờ 
Biểnal zone below U.S. Highway 90 and on Catahoula Lake. 
<http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/ 
waterfowl_survey/33575-January%202011%20Survey/ 
waterjan2011.pdf> 

cảng này cũng giải quyết những hàng hóa khác như sắt, cà phê, cao su, và hóa chất.51 

■	 Sản Xuất Năng Lượng. Ngoài khơi Louisiana là nơi dự trữ dầu khí nhiều nhất trong nước, sản xuất hơn 90 phần 
trăm số dầu thuộc Bên Ngoài Thềm Lục Địa của quốc gia và 70 phần trăm số khí đốt thuộc Bên Ngoài Thềm Lục Địa 
trong nước.52 Louisiana đứng đầu về số lượng dầu sản xuất và hàng thứ hai về số khí đốt sản xuất trên toàn quốc (kể 
cả số dầu khí thuộc Bên Ngoài Thềm Lục Địa.)53 Bộ Ngân Khố của Hoa Kỳ thu nhập gần 8 đến 10 tỉ đô la mỗi năm 
từ lợi tức của năng lượng ngoài khơi mà phần lớn là ở vùng biển ngoài khơi của Louisiana.54 Đây là một trong những 
đóng góp lớn nhất cho ngân khố. 

■	 Ngành Ngư Nghiệp Thương Mại và Tiêu Khiển. Bờ biển Louisiana có cửa sông lớn nhất và ích lợi nhất cho quốc 
gia. Gần 26 phần trăm hải sản (dựa trên trọng lượng) dành cho thương mại trong lục địa Hoa Kỳ đã được bắt lên 
từ vùng nước của Louisiana.55 Louisiana còn là nơi sản xuất rất nhiều tôm, hào, crawfish và cua xanh. Bờ biển 
Louisiana cũng là một trong những chỗ nổi tiếng về đi đánh cá để tiêu khiển trong nước (cả nước mặn và nước 
ngọt). Chín mươi bảy phần trăm (dựa trên trọng lượng) số hải sản đánh bắt trong Vịnh Mễ Tây Cơ sinh sống và tăng 
trưởng trong các khu đầm lầy của Louisiana. Một mình Louisiana có khoảng 40 phần trăm tổng số vùng đầm lầy 
trong lục địa Hoa Kỳ.56 

■	 Du Lịch. Gần 25 triệu du khách trong và ngoài nước đã viếng Louisiana trong năm 2010, đem đến khoảng 9.3 tỉ đô 
la cho nền kinh tế của quốc gia.57 Gần nửa số tiền này đã được chi tiêu trong khu vực New Orleans. 

Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Lời Mở Đầu l 

http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/waterfowl_survey/33575-January%202011%20Survey/waterjan2011.pdf
http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/waterfowl_survey/33575-January%202011%20Survey/waterjan2011.pdf
http://www.wlf.louisiana.gov/sites/default/files/pdf/waterfowl_survey/33575-January%202011%20Survey/waterjan2011.pdf
http:Louisiana.55
http:Louisiana.54
http:Louisiana.50
http:h�ng).49
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Mississippi
 

Bờ Biển58 Dải Đất Ven Bờ59 

69 dặm60 359 dặm 
Dân Số Tiểu Bang61 Dân Số Vùng Vịnh62 

2,967,297 628,502 

Vùng nước của bờ biển của Mississippi bao phủ bờ biển của đất liền, hải đảo, vịnh, phá, cũng như hàng trăm con 
sông, suối, và cửa sông. Cửa sông lớn nhất của tiểu bang là Mississippi Sound, bao phủ một diện tích khoảng 550 dặm 
vuông.63 Các cửa sông và con suối của tiểu bang là nơi trú ngụ cho một số loài thực và động vật đáng kể làm khu vực 
được công nhận là một trong những vùng đa dạng về sinh hóa nhất ở Bắc Mỹ. Khu vực được đứng vào trong 10 hàng 
đầu về số loài bản xứ như bò sát, lưỡng cư, bướm và động vật có vú.64 Nền văn hóa và kinh tế trong vùng Vịnh của 
Mississippi chịu ảnh hưởng nặng nề từ các ngành kỹ nghệ mà sự sống còn tùy thuộc vào nguồn tài nguyên phong phú. 
Các kỹ nghệ này gồm có: 

■	 Ngành Ngư Nghiệp và Chế Biến Hải Sản. Các kỹ nghệ này là một việc mở mang tự nhiên của đời sống ven biển. 
Hàng trăm tàu đánh cá chọn bến cảng Mississippi làm nhà và hải sản họ bắt và chế biến tạo ra hàng ngàn thương vụ. 

■	 Ngành Du Lịch. Đánh cá để tiêu khiển mang nhiều 
du khách đến cho tiểu bang. Du khách cũng thích đến 
Mississippi vì có rất nhiều sòng bài, bãi biển với cát trắng, 
sân gôn rộng lớn và các thú giải trí khác. Ngành du lịch 
trong ba địa địa hạt ráp giới bờ Vịnh đem đến khoảng 1.6 
tỉ đô la do sự chi tiêu của du khách, thu vào 32 phần trăm 
của tiền thuế đánh vào du lịch và tạo ra 24,000 việc làm.65 

■	 Sản Xuất Năng Lượng. Các cuộc khai thác dầu khí ngoài 
khơi đẩy mạnh nền kinh tế trong vùng. Nhiều việc làm 
hỗ trợ cho kỹ nghệ ngoài khơi là một động lực quan trọng 
khơi dậy nền kinh tế của tiểu bang. 

■	 Các Dịch Vụ Hàng Hải. Bến tại Gulfport là nơi cung 

Khu Vực Bảo Tồn Cung Cấp Môi 
Trường Sống Quan Trọng 
Với kích thước 18,000 mẫu, Khu Vực Nghiên Cứu 
Cửa Sông Quốc Gia Grand Bay là một trong những 
môi trường sống cho cửa sông, đầm lầy, rừng 
thông, thảo nguyên lớn nhất và tương đối chưa bị 
xáo trộn vẫn còn sót lại dọc theo phía bắc Vịnh 
Mễ Tây Cơ. Nằm ở ranh giới tiểu bang Mississippi-
Alabama, khu bảo tồn cung cấp môi trường sống 
cho nhiều loài cá và chim di trú quan trọng cho 
thương mại và tiêu khiển trong vùng. 

cấp nhiều việc làm và thương vụ. Bến tạo ra hơn 4,000 
việc làm cho cư dân của Mississippi và con số này có khả năng cao hơn rất nhiều với các cuộc phát triển và bành 
trướng khi thành phố trong giai đoạn tái thiết sau cơn bão Katrina. Pascagoula là căn cứ của xí nghiệp đóng tàu 
chiến lớn nhất của Hoa Kỳ và là nơi cung cấp nhiều việc làm nhất của tiểu bang, khoảng 11,000 việc làm cho cư 
dân vùng phía bắc của Vịnh.66 

■	 Trung Tâm Không Gian. Trung Tâm Không Gian Stennis thuộc NASA là căn cứ của hơn 30 cơ quan của chính 
phủ liên bang, tiểu bang, các nhóm giáo dục và tư nhân, và rất nhiều công ty chuyên về khoa học. Nhân viên của 
trung tâm gồm khoảng 2 ngàn hải dương học, khoa học gia và chuyên viên với khả năng đặc biệt có thể kiểm soát 
Vùng Vịnh từ không gian và tại hiện trường. 

lKế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Lời Mở Đầu 

http:vu�ng.63
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Texas
 

Bờ Biển67 Dải Đất Ven Bờ68 

367 dặm 3,359 dặm 
Dân Số Tiểu Bang69 Dân Số Vùng Vịnh70 

25,145,561 8,287,623 

Vùng bờ biển Texas bao gồm một hệ thống hải đảo và bán đảo phức tạp với Padre Island là hải đảo dài nhất và ít mở 
mang trên thế giới. Bờ biển của Texas chia ra làm 12 khu sinh thái khác biệt và có nguồn tài nguyên thiên nhiên trù 
phú như cồn cát, khu đầm lầy rộng lớn và môi trường sống dưới nước. Bờ biển Texas vô cùng đa dạng về sinh hóa. 
Hơn 457 loài cá và 343 loài động vật không có xương sống được tìm thấy trong các vùng nước biển và cửa sông của 
tiểu bang. Bờ biển Texas là nhà của cua xanh, hào, chim bồ nông, chim plover, tôm, rùa biển Kemp’s Ridley và loài hạc 
whooping rất hiếm. Hệ thống bờ biển giàu nguồn sinh thái hỗ trợ nhiều kỹ nghệ, bao gồm: 

■	 Các Dịch Vụ Hàng Hải. Độ một phần ba (423 dặm) của 
Hệ Thống Hải Vận Dọc Theo Bờ Vịnh (gọi tắt là GIWW) 
nằm trong tiểu bang Texas. GIWW là đường hải vận bận 
rộn thứ ba trên toàn quốc. Mười ba phần trăm số hàng 
chuyên chở bằng tàu trong nước (74 triệu tấn kiện hàng) 
di chuyển trên hệ thống này trong năm 2006, với trị giá 
khoảng 25 tỉ đô la.71,72  Đồng thời 90 phần trăm tổng số 
dầu hỏa chuyên chở đến Lower Rio Grande Valley dùng 
hải vận này, và các khu kỹ nghệ dọc theo bờ Vịnh của 
Texas sản xuất hai phần ba tổng số dầu và hóa chất trong 
nước.73 Bờ biển của Texas cũng là căn cứ cho bốn trong 10 

Tài Nguyên Phong Phú của Bờ Biển 
Texas 
Gần hai phần ba của bờ biển dọc theo Vịnh Mễ 
Tây Cơ thuộc Texas. Chúng được bảo vệ trong công 
viên, khu bảo tồn động vật hoang dã, và khu thiên 
nhiên không thuộc phạm vi mở mang. Texas hiện 
thời có 93 công viên và khu thiên nhiên, 50 khu 
bảo tồn đời sống thiên nhiên, và 8 khu ấp trứng cá. 
Tất cả bao phủ hơn 1.4 triệu mẫu và được quản trị 
với sự tin tưởng của công chúng. 

hải cảng hàng đầu của quốc gia (dựa vào số tấn của kiện hàng)74 đem đến hơn 9 tỉ tiền thuế liên bang hằng năm. 

■	 Sản Xuất Năng Lượng. Khu vực là cơ sở của rất nhiều nhà máy lọc dầu75 và nhà máy hóa học vĩ đại, đứng hàng 
đầu trong nước về kích thước và số lượng sản xuất.76 

■	 Ngành Ngư Nghiệp Thương Mại và Tiêu Khiển. Các chuyến tàu đánh cá để buôn bán ở Texas đem đến hơn 150 
triệu đô la hằng năm.77 Tám mươi hai phần trăm tổng số tôm trong Hoa Kỳ được bắt lên từ các tiểu bang trong 
vùng Vịnh, với Texas cung cấp 89.7 triệu pound mỗi năm. Ngành ngư nghiệp tiêu khiển là một phần quan trọng 
khác cho nền kinh tế của bờ biển Texas với gần 2 tỉ mỗi năm.78   Số giấy phép để câu vùng nước mặn tăng hơn 7 
phần trăm giữa năm 2006 và 2010.79 

■	 Ngành Du Lịch. Du khách viếng thăm Texas tiêu hơn 7.5 tỉ đô la mỗi năm cho việc giải trí ngoài bãi biển, ngắm 
chim chóc, câu cá và viếng thăm hệ sinh thái.80 Bờ biển thu vào hơn một phần tư tổng số các thu hoạch trong 
ngành du lịch ở Texas, là nơi thu hút du khách nhiều thứ hai trong tiểu bang.81 
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III. Mục Đích
 
Kế Hoạch phục hồi này bồi đắp lên những chương trình, kế hoạch, nghiên cứu, nỗ lực trong vùng Vịnh 
đã gây sự chú ý của nhiều nhóm cư dân sống trong vùng Vịnh, giới thương gia, khoa học gia, kỹ nghệ và 
chính phủ. Bắt đầu là buổi họp đầu tiên vào ngày 8 tháng Mười Một năm 2010, Ủy Ban đã thu thập nhiều 
ý kiến cá nhân của dân chúng và được sự tham gia của nhiều nhóm quan tâm đến vấn đề ở khắp mọi nơi 
trong vùng. Ngoài ra, Ủy Ban cũng xem xét một số lớn các tài liệu liên quan đến việc phục hồi Vịnh Mễ 
Tây Cơ và các cơ quan trong Ủy Ban đóng góp kinh nghiệm quý báu của họ vào vấn đề này. Sự hợp tác này 
giúp Ủy Ban xác định bốn mục đích sau đây là các việc ưu tiên cần phải làm để phục hồi hệ sinh thái của 
Vịnh Mễ Tây Cơ: 

■	 Phục hồi và bảo tồn môi trường sống. Vùng Vịnh đã hứng chịu nhiều sự tàn phá nặng nề đến các 
môi trường sống chính của nó chẳng hạn như khu đầm lầy, khu rừng dọc bờ, các cửa sông, bãi biển, 
cồn cát, bãi tảo nguyên và hải đảo. Mục đích này chú trọng nhất đến việc hợp tác với các nhóm quan 
tâm trong vùng Vịnh để thi hành nhanh chóng và nâng cao hiệu quả của các chương trình của chính 
phủ liên bang và tiểu bang liên quan đến vấn đề quản trị tài nguyên, bảo tồn môi trường sống cũng 
như các kế hoạch phục hồi. 

■	 Phục hồi phẩm chất nước. Vịnh Mễ Tây Cơ từng trải qua rất nhiều vấn đề về phẩm chất nước, chẳng 
hạn như quá nhiều chất màu mỡ; số bùn đất đổ vào bị cản trở; mầm bệnh; và thủy ngân cũng như 
các chất ô nhiễm khác. Một trong những dấu hiệu xảy thường nhất của các vấn đề này là tình trạng 
thiếu dưỡng khí – có nghĩa là mực dưỡng khí thấp trong nước có thể gây ra quá nhiều chất màu mỡ và 
các ảnh hưởng khác. Mục đích này chú trọng nhất đến việc giảm bớt số lượng chất màu mỡ chảy vào 
trong Vịnh và hoạch định các phương pháp khác để nâng cao phẩm chất nước. 

■	 Bổ sung và bảo vệ các nguồn hải sản. Các hải sản đang sinh sống trong vùng có nhiều dấu hiệu cho 
thấy chúng đang bị nguy kịch, chẳng hạn như số lượng bị mất dần và môi trường sống bị tổn thương. 
Mục đích này chú trọng nhất đến việc cổ động cách quản trị tài nguyên để trường tồn mà các hoạt 
động chính sẽ là bảo tồn và phục hồi số hải sản có sức sinh tồn đang sinh sống trong vùng cũng như 
môi trường dọc theo bờ hay ngoài bờ của chúng. 

■	 Tăng cường sự kiên trì của cộng đồng. Các cộng đồng trong Vùng Vịnh phải đương đầu với một số 
thử thách cấp bách, chẳng hạn như nguy cơ của bão tố, mực nước biển dâng cao, đất bị mất, nguồn tài 
nguyên bị cạn dần, và phẩm chất nước bị phá hoại. Mục đích này chú trọng nhất đến việc nối kết sự 
kiên trì của cộng đồng với công cuộc phục hồi hệ sinh thái bằng cách phát triển các dự án toàn diện 
cho bờ biển.  
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Kế Hoạch vạch ra rõ ràng một số việc làm cho bốn mục đích kể trên. Các mục đích này có liên hệ mật 
thiết với nhau - cũng giống như hệ sinh thái của Vịnh Mễ Tây Cơ, với các giai đoạn, mục tiêu và phần tử 
tương quan với nhau. Các mục đích, đề nghị và hoạt động trình bày dưới đây được đưa ra ở một cách thức 
mà mọi người có thể hiểu Kế Hoạch rõ ràng, đồng thời công nhận tính chất toàn diện và kết hợp của hệ 
sinh thái vùng Vịnh. 

Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
Vùng Vịnh đương đầu với nhiều thử thách khó khăn trong việc phục hồi và bảo tồn môi trường sống. Các 
thử thách này gồm có môi trường sống bị mất từ việc tăng cường các hoạt động bành trướng, quản trị tài 
nguyên, bùn đất và nước bị trôi đi, đất lún, bị xói mòn, mực nước biển dâng, bão tố. Trừ phi tốc độ gia tăng 
của sự mất mát về đất và môi trường sống được chặn đứng và sau cùng được giảm dần, hệ sinh thái cũng 
như các dịch vụ chúng cung cấp có thể bị thiệt hại gây ra những hậu quả xấu cho môi sinh, kinh tế quốc gia, 
kỹ nghệ hàng hải, an ninh năng lượng, ngư nghiệp, và truyền thống văn hóa đa dạng của vùng Vịnh. Để có 
thể hồi phục hệ sinh thái vùng Vịnh, các cơ quan chính phủ liên bang, bộ lạc, tiểu bang và địa phương cần 
phải hợp tác để đối phó, làm giảm bớt và ngăn chặn những tác nhân gây ra sự hủy hoại của môi trường sống 
của vùng Vịnh bằng các phương cách dựa trên căn bản khoa học. Hợp tác với các nhóm bạn trong cộng 
đồng, chủ đất, hội đoàn vô vị lợi, các cơ quan chính phủ cần phải cố gắng đạt được một hệ sinh thái bền bỉ và 
trường tồn - nơi đầm lầy, cửa sông và hải đảo được quản trị hữu hiệu để gặt hái và duy trì sự cân bằng tốt đẹp 
giữa các công dụng về sinh thái, kinh tế cũng như xã hội. 

Một chế độ quản trị bùn đất và nước ngọt dựa trên căn bản khoa học cộng với một cuộc phục hồi to lớn 
có nhiều triển vọng đối phó với các nguyên do chính gây ra sự mất mát môi trường sống trong vùng. Nó 
cần phải được tiến hành bằng một cách mà có thể bảo đảm sự trường tồn của nền văn hóa đặc thù và lối 
sống tùy thuộc nhiều vào những nguồn tài nguyên của vùng vịnh. Tưởng cũng cần phải nhắc nhở là nếu 
không hành động ngay sẽ càng làm tương lai của một số cộng đồng trong vùng vịnh mù mịt thêm và sẽ 
dẫn đến việc tiếp tục suy giảm các ích lợi của hệ sinh thái. Có thể bảo vệ và nâng cao giá trị của các công 
dụng chính của hệ sinh thái bằng cách nối liền các giòng sông với miền đồng bằng của chúng và quản trị 
hoặc sửa đổi lối dẫn bùn đất và nước ngọt trong khi duy trì sự hữu hiệu của hải vận và việc giảm nguy cơ 
của bão tố. Hệ sinh thái lành mạnh giúp cải thiện sự trường tồn của bờ biển. Một phương pháp bao hàm 
toàn diện dựa vào lưu vực sông để quản trị hệ thống sông ngòi rất cần thiết để bảo đảm các nhu cầu hiện 
tại cũng như trong tương lai của hệ sinh thái được đáp ứng. Phương pháp bao hàm toàn diện này có thể 
giúp bảo đảm việc quản trị những khu vực trong vùng có hiệu quả cao nhất cho cả người lẫn thiên nhiên. 

Đặt việc phục hồi hệ sinh thái vào cùng một vị trí với hải vận và việc giảm nguy cơ lụt lội là một yếu tố 
quan trọng của Kế Hoạch này và cần phải được áp dụng cho mọi hoạt động quản trị sông ngòi của tất cả 
cơ quan. Phương pháp đó bảo đảm các nhu cầu về kinh tế, môi sinh và xã hội sẽ được cứu xét và cân nhắc 
cẩn thận như một điều kiện phải làm trước khi đưa ra quyết định. Mọi quyết định về việc sử dụng tài 
nguyên của nước tại tất cả các tầng lớp của chính phủ đều tùy thuộc rất nhiều vào hậu quả của kinh tế và 
chưa được cân bằng thích ứng với hậu quả của môi sinh và xã hội, bất kể đó là loại nào (hải vận, giảm sự 
tàn phá của lụt lội, phục hồi hệ sinh thái, giải quyết nước, v.v.). Với sự giới hạn về ngân sách tại mọi tầng 
lớp của chính phủ, một số kết quả bao quát hơn cần phải được cân nhắc cẩn thận ngõ hầu đạt được lợi ích 
cao nhất cho dân chúng trên toàn lưu vực lẫn ở một địa điểm nhất định. Việc cân nhắc đến một số kết quả 
bao quát hơn sẽ giúp tiến hành các hoạt động phục hồi quan trọng trong vùng Vịnh mà không ảnh hưởng 



  

 

 

 

 
 

 

đến các hoạt động cần để đối phó việc giảm tai hại của lụt lội, hải vận hoặc những nhu cầu 
cần đến nguồn tài nguyên của nước. 

Các hoạt động chính dưới đây được đề nghị để phục hồi và bảo tồn môi trường sống của vùng 
Vịnh. 

Các Việc Làm Chính 

Đặt ưu tiên cho việc phục hồi hệ sinh thái trong Vịnh Mễ Tây Cơ bằng cách 
bảo đảm các kết quả về kinh tế, môi sinh, và xã hội được cân nhắc đầy đủ 
trong tất cả những quyết định liên quan đến việc quản trị sông ngòi, và bằng 
cách đặt nó vào cùng vị trí với các việc ưu tiên khác như giảm thiểu tai hại 
của bão tố và hải vận 
Quản trị hệ thống sông ngòi từ lâu chỉ chú trọng đến việc giải quyết những vấn đề như hải 
vận và giảm nguy cơ lụt lội mà không hề chú ý đến nhu cầu về môi sinh cũng như xã hội của 
địa phương. Để đối phó với vấn đề phân phối bùn đất, mất môi trường sống, cải thiện sự kiên 
trì của cộng đồng ven biển, và phục hồi phẩm chất nước nhằm phục hồi toàn bộ hệ sinh thái, 
một phương pháp tối tân hơn để quản trị hệ thống sông ngòi cần phải có. Như là bước đầu 
tiên và cũng là để bảo vệ và phục hồi Vịnh Mễ Tây Cơ đồng thời ngăn chặn sự mất mát của 
môi trường sống, phục hồi phẩm chất nước, việc phối hợp hoạt động ở tất cả các tầng lớp của 
chính phủ nhằm sửa đổi ưu tiên của việc quản trị sông ngòi và đem lại đầy đủ các ích lợi cho 
dân chúng là việc rất cần thiết. Cho tới nay, Ủy Ban cần phải: 

■	 Xem xét tất cả thẩm quyền, khả năng, kế hoạch, và hoạt động đang tiến hành liên quan 
đến việc quản trị sông ngòi của liên bang, bộ lạc, và tiểu bang đồng thời đánh giá sự đóng 
góp của mỗi cơ quan cho mục đích phục hồi hệ sinh thái Vịnh Mễ Tây Cơ dài hạn. 

■	 Sau khi tham khảo với các cơ quan trong nhóm, Ủy Ban cần đưa ra các đề nghị cần thiết 
về thẩm quyền, về ngân sách cho các việc ưu tiên và cho các thay đổi trong chính sách kể 
cả những việc có thể làm trong giới hạn hiện có. 

■	 Nêu lên ý kiến từ quan điểm của địa phương tới các cơ quan đang thiết lập phương pháp 
tiến hành dự án để phản ảnh sự thay đổi của chính sách về nguồn nước; hợp tác với các 
cơ quan để kết hợp phương pháp này nhằm xúc tiến việc sử dụng nguồn nước hữu hiệu, 
thích ứng, và toàn bộ hơn trong tương lai. 

Cải tiến các phương pháp quản trị bùn đất hiện thời để gia tăng số lượng và để 
sử dụng bùn đất có hiệu quả tới mức độ thực tế có thể chấp nhận được cho sinh 
thái bằng cách áp dụng “khéo dùng” trong việc quản trị bùn đất 
Bùn đất, được cung cấp bởi hệ thống sông ngòi của vùng Vịnh, bồi đắp nhiều cho bờ Vịnh và 
tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lành mạnh của hệ sinh thái trong vùng.  Tuy 
nhiên, các quyết định quản trị sông ngòi đã đặt ưu tiên cho việc giảm nguy cơ lụt lội và hải 
vận, cộng thêm các hoạt động của con người, đã làm tiến trình bồi đắp đất tự nhiên trở thành 
tình trạng mất đất.  Trên khắp hệ thống sông ngòi bồi đắp bờ Vịnh, tất cả các việc này đã 
làm giảm số lượng bùn đất dành cho việc bồi đắp; bùn đất đã và vẫn bị giảm đáng kể từ Sông 
Mississippi. 
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Trong nhiều năm qua, các nhóm liên bang, tiểu bang và địa phương đã thi hành nhiều việc quan trọng để 
quản trị bùn đất. Ủy Ban đã dùng việc này và bành trướng nó để bắt đầu tạo ra một đường lối quản trị bùn 
đất cho khắp vùng Vịnh. Vấn đề này đã được chú ý rất nhiều và nó đã được thể hiện trong sự trình bày đầy 
đủ và chi tiết của các hoạt động. 

Một đường lối quản trị bùn đất được gọi là “khéo dùng” rất cần thiết trong vùng Vịnh để giải quyết vấn 
đề mất đất bằng cách quản trị tài nguyên và xây dựng lại cũng như phục hồi đất. Cách khéo dùng này cần 
phải được áp dụng để tiến hành các việc cần phải làm dưới đây thực tế và có thể chấp nhận được cho sinh 
thái: 

■	 Sử dụng tối đa các vật liệu đào vét sông ngòi, ở những nơi thực tế và có thể chấp nhận được cho sinh 
thái, để phục hồi môi trường sống hữu hiệu và lâu dài. 

■	 Tăng cường việc di chuyển bùn đất từ các con sông bị đào vét và các nơi có bùn đất khác, chẳng hạn 
như những chỗ cạn nước đầy bùn, để dùng vào các dự án phục hồi môi trường sống. 

■	 Thi hành các dự án chuyển hướng sông giống như phương pháp dẫn thủy tự nhiên để cung cấp bùn 
đất và nước ngọt vào những khu vực đã mất đầm lầy cần được tái thiết, phục hồi và nuôi dưỡng và 
những nơi đầm lầy đã phục hồi cần được giữ vững. 

Khéo dùng bùn đất sẽ đưa đến những lợi ích lâu dài cho dân chúng như phòng vệ tốt hơn khi bão tấn 
công và khi mực nước biển dâng cao, cải tiến hải vận, cũng như gia tăng số lượng hải sản qua việc phục 
hồi đầm lầy và hải đảo có thể trường tồn. Muốn thành công với phương pháp này cần phải có sự cải tiến 
về công việc, đầy đủ ngân sách và các chính sách thiết yếu để đẩy mạnh những dự án dựa trên căn bản 
khoa học mang nhiều lợi ích cho môi sinh. Ngoài ra, để đẩy mạnh việc áp dụng, cần phải có nhiều tin tức 
tốt hơn về sự hiện diện của các nơi cung cấp bùn đất cho việc phục hồi cũng như phải có dụng cụ chuyển 
hướng và đào vét tốt với các hoạt động quản trị khác như di chuyển trên sông ngòi, giảm tai hại của bão tố 
và cung cấp nước. Dụng cụ cũng cần để phối hợp và sắp xếp chương trình làm việc có kết quả mỹ mãn và 
để bảo đảm việc chuyên chở vật liệu ít tốn kém và có hiệu quả nhất. 

Tăng Cường Triệt Để Việc Sử Dụng Hữu Ích Ở Các Nơi Thực Tế 
Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ và nhóm hợp tác địa 
phương đào vét khoảng 100 triệu thước Anh bùn đất từ các eo biển trong hải vận của liên bang ở các tiểu 
bang vùng Vịnh.82 Vì một số lý do như ngân sách giới hạn, chỉ có một phần nhỏ của tất cả vật liệu đào vét 
từ những nơi này hiện thời được sử dụng hữu ích, trong khi số còn lại bị đem đi đổ vào nước biển hoặc 
những nơi thâu nhận vật phế thải. Tuy tất cả các vật liệu đào vét có thể không phải đúng loại hoặc giống 
như nhau để có thể hữu dụng cho việc phục hồi hệ sinh thái, một số lớn bùn đất đã có sẵn có thể dùng 
làm nguyên liệu (nhưng hiện thời vẫn chưa được sử dụng) hữu hiệu cho việc phục hồi hệ sinh thái. Thời 
gian cần thiết để thực hiện một dự án nhằm sử dụng hữu ích có thể thay đổi đáng kể, từ một cho đến ba 
năm hoặc lâu hơn. Nó tùy thuộc vào thời điểm trong năm, số vật liệu đã được đào vét lên, quãng đường 
chuyên chở vật liệu để phế thải, tình trạng thời tiết, đặc tính của nơi đó và của nơi thu nhận, đồng thời, 
công việc đào vét có phải là một cuộc đối phó khẩn cấp để eo biển có thể tiếp tục mở cho tàu bè di chuyển 
hay không. Cơ hội sử dụng hữu ích thường hay bị lỡ vì ngân sách giới hạn và không có sự phối hợp chặt 
chẽ. Sử dụng hữu ích có thể đắt hơn lúc ban đầu so với các phương pháp phế thải khác; tuy nhiên, sau khi 
các lợi ích về sinh thái đã được tính vào số phí tổn sau cùng, sử dụng hữu ích vẫn rẻ hơn. 
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Các việc cần phải làm để gia tăng triệt để những dự án sử dụng hữu ích ở các nơi thực tế: 

■	 Quyết tâm sử dụng những thẩm quyền và ngân sách đang có vào đạo luật và chính sách và cải thiện sự 
hợp tác giữa các cơ quan của liên bang, tiểu bang, bộ lạc, và địa phương để bảo đảm tăng cường triệt 
để việc sử dụng hữu ích bùn đất, kể cả các vật liệu giúp cho việc đào vét, nếu có thể. 

■	 Xác định cơ hội để cải thiện sử dụng triệt để lập tức các vật liệu đã đào vét lên bằng cách phối hợp lịch 
trình đào vét với lịch trình phân phát ngân sách cũng như xây dựng đề án phục hồi. 

■	 Đánh giá việc có thể thành lập một hệ thống đường ống vĩnh viễn chuyên chở bùn đất để di chuyển 
vật liệu từ những nơi đào vét đến chỗ đang có dự án phục hồi. 

■	 Thành lập những cách trang trải phí tổn gia tăng của việc sử dụng hữu hiệu các vật liệu được đào vét 
lên, kể cả việc thu tiền của dân chúng và tư nhân cho các hoạt động này và dùng ngân sách đã dành 
cho sử dụng hữu hiệu từ Harbor Maintenance Trust Fund. 

■	 Tiếp tục tiến hành các dự án đã có phép để tăng cường triệt để việc sử dụng hữu ích ở những nơi thực tế. 

Gia Tăng Việc Đào Vét Hữu Dụng 
Không giống như các dự án sử dụng hữu hiệu, có nghĩa là lấy bùn đất từ việc bảo trì thường lệ những 
eo biển cho tàu bè di chuyển, các dự án đào vét hữu dụng dùng bùn đất từ những nơi thích hợp về sinh 
thái để tái thiết hoặc nuôi dưỡng đầm lầy, hải đảo và dải đất ven bờ. Ở những khu vực thiếu bùn đất 
trầm trọng, vật liệu được di chuyển từ việc đào vét sông ngòi, các nơi cạn ngoài khơi, và một số nơi khác 
thường được gọi là khu “bên ngoài” có thể được sử dụng để phục hồi môi trường sống bị nguy kịch. Ngoài 
ra, đào vét hữu dụng có thể giúp gia tăng số lượng bùn đất của hệ thống bờ biển, điều này hỗ trợ tính chất 
bền bỉ cũng như trường tồn của môi trường sống. Đào vét hữu dụng đã chứng tỏ là phương pháp phục hồi 
môi trường sống hữu hiệu và có hiệu lực trong thời gian ngắn. Muốn đạt được kết quả lâu dài, việc đào vét 
hữu dụng và việc sử dụng hữu ích có thể được thực hiện cùng với các dự án chia nhánh trên sông để giúp 
bảo đảm sự trường tồn của các khu vực được phục hồi. 

Các việc cần phải làm để gia tăng những dự án đào vét hữu dụng: 

■	 Dùng phương pháp quản trị bùn đất trong vùng để chọn dự án cẩn thận và tiến hành dự án nhanh 
chóng. Cần phải biết rõ ngân sách cho bùn đất, xác định các phương pháp thích ứng với sinh thái 
khác, sau đó bố trí việc thu thập bùn đất và cơ sở hạ tầng để chuyên chở bùn đất hầu giảm phí tổn dự 
án phục hồi theo thời gian. Phương pháp này cần phải cân nhắc bất cứ lợi ích nào có thể đem đến cho 
hệ thống hải vận khi lấy bùn đất ra khỏi lòng sông để phục hồi môi trường sống, thí dụ làm giảm bớt 
nhu cầu bảo trì hạ lưu. 

■	 Xác định các nhóm tư nhân hay công chúng có thể cung cấp tài khoản để giúp thi hành các dự án 
đào vét cho việc phục hồi môi trường sống. Nỗ lực này phải bao gồm việc thăm dò các ngân khoản và 
thẩm quyền hiện đang có, nhưng không được sử dụng tối đa. 

Tiến Hành Các Dự Án Chuyển Hướng Sông 
Chuyển hướng sông là một cách để phục hồi sự phân đoạn về thủy học bằng cách chuyên chở bùn đất và 
nước ngọt từ các giòng sông giống như quá trình nước chảy tự nhiên vào đồng bằng và do đó xây dựng lại 
đất và phục hồi đầm lầy. Các dự án chuyển hướng sông là những phương pháp quan trọng cho việc phục 
hồi môi trường sống. Muốn đạt được kết quả lâu dài, các dự án chuyển hướng sông có thể được thực hiện 
cùng với các dự án đào vét hữu dụng để giúp bảo đảm sự trường tồn của các khu vực được phục hồi. 
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Các việc cần phải làm để tiến hành các dự án chuyển hướng sông: 

■	 Tiến hành nhanh chóng các dự án chuyển hướng sông đã được cho phép, được thành hình và/hoặc 
được phác họa. 

■	 Thiết lập và tiến hành những phương pháp khoa học cần thiết và kiểm soát để xác định sự hữu hiệu 
lâu dài của các dự án chuyển hướng. 

■	 Thiết lập thủ tục làm việc để dự án chuyển hướng sông có thể tiến hành hữu hiệu hơn, chẳng hạn như 
cách soạn thảo hợp đồng về sự hợp tác giữa cơ quan liên bang và tiểu bang cho dự án. 

■	 Nhận diện các nhóm tư nhân và công chúng có thể cung cấp ngân khoản và xem xét các cơ hội có 
thể làm thay đổi để giúp tiến hành nhanh chóng các dự án chuyển hướng sông cho việc phục hồi môi 
trường sống. 

■	 Nghiên cứu việc thành lập các phương pháp khác để trình bày dự án phục hồi nhằm tận dụng hữu 
hiệu sự hợp tác của các nhóm tiểu bang, địa phương và tư nhân. 

Phục hồi và bảo tồn thêm phương pháp phân phối bùn đất và nước ngọt cho sông ngòi 
Các khu đầm lầy trong đất liền và dọc bờ, các cửa biển, hải đảo và bãi biển và cồn cát đem đến nhiều ích 
lợi quan trọng cho hệ sinh thái. Các môi trường sống này ngăn cản bão tố, bồi dưỡng hải sản cho việc 
buôn bán và tiêu khiển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng khác, cung cấp môi trường sống 
cho loài vật bị đe dọa và có nguy cơ bị tiêu diệt, bảo vệ nguồn tài nguyên văn hóa quan trọng, đồng thời 
hỗ trợ ngành du lịch, nền kinh tế tiêu khiển và đem lại việc làm. Tất cả những ích lợi này có thể được bảo 
vệ và tăng cường bằng cách nối các giòng sông lại với đồng bằng của chúng và điều khiển đường trôi giạt 
của bùn đất và nước ngọt trong khi vẫn có thể tiếp tục công việc giảm tai hại của lụt lội, hải vận và các 
hoạt động kinh tế khác để có những quyết định quản trị thích ứng. Phương pháp bao quát này sẽ bảo đảm 
toàn khu vực được quản trị tốt để mang lại tối đa nhiều lợi ích cho toàn hệ thống sinh thái. Phương pháp 
chuyển hướng sông vào vùng đồng bằng sẽ đem bùn đất trở về cho những vùng đất bị nguy kịch và sẽ giúp 
sự trường tồn của hệ sinh thái trong vùng vịnh. 

Trong vùng Vịnh, cộng đồng, thương mại và bến cảng từ lâu tùy thuộc vào hệ thống phòng chống tai hại 
lũ lụt nhân tạo và kiến trúc cho hải vận để duy trì sự sống của họ. Các việc ưu tiên về quản trị sông ngòi từ 
lâu chuyên chú trọng đến vấn đề hải vận và ngăn chặn lụt lội. Tuy đạt được kết quả tốt đẹp, hai mục tiêu 
đó đã gây ra nhiều hậu quả không ngờ cho môi trường chung quanh như làm xói mòn nhanh đầm lầy và 
hải đảo và giới hạn bùn đất cần cho sự trường tồn của hệ sinh thái. Kênh đào, đường ống, và các hạ tầng 
cơ sở khác của kỹ nghệ dầu khí được xây dựng khắp nơi để đáp ứng các hoạt động khai thác, mở mang và 
thương mại của kỹ nghệ này, nhưng càng làm mất đất của vùng bờ biển. 

Hậu quả của các việc làm này là chỉ riêng Louisiana hiện thời đã mất gần 90 phần trăm tổng số đầm lầy đã 
mất trên lục địa Hoa Kỳ.83 Kết quả phân tích của Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) cho thấy bờ 
biển Louisiana đã mất 1,883 dặm vuông đất từ năm 1932 cho tới năm 2010.84 Giữa năm 1985 và năm 2010, 
tốc độ trung bình của diện tích đất bị mất là 16.57 dặm vuông mỗi năm.85 Nếu tốc độ này vẫn tiếp tục, mỗi 
một giờ Louisiana sẽ mất một diện tích bằng kích thước của một sân chơi bóng bầu dục.86 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Tiến hành nhanh chóng Cuộc Nghiên Cứu về Quản Trị Đồng Bằng và Động Lực Học của Sông 
Mississippi thuộc Ủy Ban Bảo Vệ Bờ Biển Louisiana như đã trình bày trong Đạo Luật Phát Triển Tài 
Nguyên của Nước vào năm 2007. Cả hai cuộc nghiên cứu này lãnh đạo bởi Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa 



  

 

 

Kỳ và tiểu bang Louisiana sẽ xem xét các phương cách tận dụng tối đa nước và bùn đất 
của hệ thống sông Mississippi cho việc phục hồi bờ biển, trong khi vẫn còn giữ được sự 
di chuyển trên hải vận cần thiết cho nền kinh tế và giúp phòng chống bão tố. Hai cuộc 
nghiên cứu này cũng sẽ xác định các vấn đề mà dân chúng trong vùng quan tâm đến, các 
mục tiêu cuối cùng có thể đạt được, và một tiến trình thành lập những phương pháp hỗ 
trợ quyết định. Ngoài ra, hai cuộc nghiên cứu này cần phải có việc khảo sát kỹ lưỡng về 
mặt kỹ thuật các kế hoạch quản trị toàn bộ ven sông và cần phải có sự hợp tác của các 
chương trình như Kế Hoạch Chính của Tiểu Bang Louisiana, Chương Trình Cải Tiến 
Vùng Bờ Biển Mississippi và các kế hoạch cũng như chương trình khác. Nỗ lực quan 
trọng này sẽ xem xét nhu cầu trong tương lai của hệ sinh thái vùng vịnh cũng như nhu 
cầu về hải vận, quản trị và sử dụng đất trong tương lai, và sự trường tồn của cộng đồng và 
nền kinh tế vùng biển. 

Phát triển các khu bảo tồn của tiểu bang, liên bang và tư nhân để bảo đảm 
các vùng đất lành mạnh này có thể hỗ trợ môi sinh và nền văn hóa trong vùng 
cũng như các dịch vụ cung cấp bởi hệ sinh thái của Vịnh Mễ Tây Cơ 
Các hệ thống sinh thái, đầm lầy, và đất đã được phục hồi hoặc chưa hề bị tàn phá rất cần thiết 
để có thể tiếp tục cung cấp lâu dài thực phẩm, nơi tiêu khiển và những dải bờ biển. Việc mất 
mát và tách rời môi trường sống ra làm nhiều khu vực – có nghĩa là phân chia môi trường 
trước đây chưa hề bị hủy hoại – đe dọa khả năng hỗ trợ thiên nhiên và nơi tiêu khiển của hệ 
sinh thái. Mở rộng căn cứ bảo tồn hiện đang có và tăng cường liên kết các hệ sinh thái sẽ làm 
môi trường sống của hải sản và động vật hoang dã tồn tại lâu hơn cho cư dân vùng biển. Sự 
hợp tác của các cơ quan tiểu bang và liên bang là bước tiến quan trọng cho việc thành lập 
một hệ thống các khu bảo tồn trên toàn vùng Vịnh nhằm bảo vệ môi trường sống và động vật 
hoang dã, hỗ trợ các ích lợi của hệ thống sinh thái và bảo đảm nhiều cơ hội về tiêu khiển và 
thương mại. Việc này sẽ cần phải có sự liên kết tốt hơn giữa các nỗ lực phục hồi đất đai của 
liên bang, tiểu bang và các nhóm khác. Đồng thời, nó cần có ngân sách để xác định và bảo vệ 
các khu bảo tồn và giải môi trường sống quan trọng. Một nỗ lực dựa trên căn bản khoa học, 
được điều khiển bởi các nhóm quan tâm và được phối hợp chặt chẽ rất cần thiết cho việc xác 
định những môi trường sống được quyền ưu tiên để có thể dùng làm khu vực kiểu mẫu. 

Các cơ quan tiểu bang và liên bang và các nhóm tư nhân đang thi hành kế hoạch cho hệ sinh 
thái và bảo vệ các môi trường sống quan trọng trong vùng Vịnh. Thí dụ, Đề Án Khu Rừng Dọc 
Bờ Biển đang có của Louisiana đã được thành hình để mua lại các khu rừng cypress và tupelo 
dọc bờ biển, bảo vệ một loại môi trường sống protects cực kỳ quan trọng và cũng dùng để 
phòng chống bão tố. Đề án này là một cách bảo tồn đáng được xúc tiến và phát triển. Đóng 
góp them vào các nỗ lực này sẽ tăng cường các hoạt động khắp vùng Vịnh để phục hồi, bảo 
tồn và bảo vệ môi trường sống và phong cảnh dọc bờ vịnh. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Cải tiến việc gom các vùng đất của tiểu bang, bộ lạc, địa phương và tư nhân lại để thành 
hàng giải môi trường sống cho các loài quan trọng đang ở trong các khu vực cùng được 
chỉ định ưu tiên. 

■	 Phát triển sự hợp tác với các nhóm quan tâm để thiết lập cơ cấu tổ chức của việc phục hồi 
để bảo vệ thích đáng và sử dụng tương xứng. 

Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ l Mục Đích 27 
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■	 Thu thập ý kiến về cách sử dụng các nơi 
công cộng và các việc phục hồi cần làm 
trước nhất nhằm xác định những khu 
vực có quyền ưu tiên. 

■	 Hợp lực các cơ quan thuộc Khối Bảo 
Tồn Nước và Đất (DOI, NOAA, và 
USDA) với người chủ đất tư, tiểu bang, 
và các cơ quan liên bang thích hợp khác 
để đạt được mục đích cho các dự án bảo 
tồn ưu tiên nhất. 

Phục hồi và bảo tồn môi trường sống 
dọc bờ và gần bờ, nhất là khu đầm 
lầy, rừng cây đước, cỏ nước, hải đảo 
cũng như khu rừng và cánh đồng 
dọc bờ, bãi biển và cồn cát 
Vịnh Mễ Tây Cơ có rất nhiều loại môi trường 
sống khác nhau ở dọc ven biển.  Các khu vực 
này là nơi nuôi sống, cung cấp thực phẩm và 
môi trường sống cho vô số các loài hải sản 
quan trọng cho thương mại cũng như tiêu 
khiển, thí dụ loài chim di trú, hải vật có vú, 
động vật lưỡng cư và bò sát. 

Cỏ Biển ở Vùng Vịnh 
Bãi cỏ biển xanh tươi là dấu hiệu của một hệ thống 
sinh thái hữu dụng, cung cấp môi trường sống và 
thức ăn cho vịt, cá, động vật cần phải bảo vệ, và 
hải sản có vẩy; phòng chống bão tố; giữ chặt bùn 
đất; và cải tiến phẩm chất của nước. Tuy nhiên, 
khu môi trường sống ở vùng nước cặn này đang 
gặp khó khăn, diện tích của cỏ biển đã giảm xuống 
từ 4 đến 95 phần trăm ở các vịnh và eo biển trong 
Vịnh Mễ Tây Cơ. 

Sự suy sút trầm trọng của cỏ biển đã được ghi 
nhận cho Vịnh Galveston, bờ biển Louisiana, Eo 
Biển Mississippi, Vịnh Mobile, và hầu hết hệ thống 
vịnh của bờ Vịnh Florida, với Laguna Madre của 
Texas tương đối ổn định. Không những cỏ biển bị 
mất, chúng còn bị thay đổi thành phần cấu tạo, độ 
dày, và bị loang lổ. Có rất nhiều nguyên do gây ra 
những việc này, thí dụ bão tố, chất màu mỡ quá 
nhiều, việc đào vét, xây dựng khu bờ biển, lưới rà 
dưới đáy và chân vịt làm trày trụa. 

Nguồn: U.S. Geological Survey. 2004. Seagrass habitat in the 

Gulf of Mexico: Degradation, conservation  

and restoration of a valuable resource.  

USGS 855-R-04-001.  

<http://gulfsci.usgs.gov/gom_ims/pdf/pubs_gom.pdf>
 

■	 Rừng cây đước và đầm lầy ở khu nước mặn, hơi mặn hay nước t\giữ bùn đất và cải tiến 
phẩm chất nước bằng cách lọc sạch nước sông đổ vào từ vùng đất thượng lưu kế cạnh. 
Chúng cũng là những phòng chống thiên nhiên của bờ biển bảo vệ những giải đất ven bờ. 

■	 Cỏ biển  là môi trường sống quan trọng dọc theo Vùng Vịnh. Chúng nuôi sống hải sản và 
động vật hoang dã quan trọng cho thương mại và giải trí, làm ổn định đáy biển, và là nơi 
để đi câu cá tiêu khiển rất có giá trị (xin đọc “Cỏ biển ở vùng Vịnh”). 

■	 Khu rừng dọc bờ như đầm rừng gỗ, thông lá dài, đầm cây bách và cây bạch đàn và cánh 
rừng cỏ giúp cô lập than đá và phòng chống bão tố, cung cấp môi trường sống cho động 
vật hoang dã và khu tiêu khiển. Các môi trường sống này là nơi chim ở Trung và Nam Mỹ 
đi di trú gần nửa bán cầu. 

■	 Hải đảo  đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dải đất ven bờ khỏi bị bão tố tàn phá 
và cung cấp một môi trường sống đầy cát và khu giải trí. 

Việc đánh bắt thái quá, mở mang, ô nhiễm, và một số những nguyên do khác đã làm các môi 
trường sống quan trọng này bị mất nhanh chóng. Các hoạt động phục hồi cần phải chú trọng 
vào việc đối phó sự mất mát này. Bảo vệ phẩm chất nước, bảo tồn đời sống hải vật, và gia tăng 
tốc độ tiến triển của các hoạt động phục hồi - thí dụ như phối hợp việc phục hồi hệ sinh thái 
vào các nỗ lực bảo vệ dải đất ven bờ bằng cách áp dụng phương pháp “dải đất ven bờ tràn đầy 
sức sống” và các phương pháp tương tự - rất cần thiết để đối phó với những vấn đề này. 

lKế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ Mục Đích 
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Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Thiết lập một danh sách kiểm kê (loại, địa điểm, tình trạng, và các chi tiết khác) cũng như phương pháp 
giúp xác định các việc ưu tiên phục hồi cỏ biển, khu rừng đước và đầm lầy.  Danh sách này sẽ rất quan 
trọng để thiết lập một đường lối quy mô cho toàn vùng Vịnh và để thẩm định thành quả gặt hái được. 

■	 Giúp chính phủ địa phương và cư dân xây dựng và phác hoạ các môi trường sống cho sinh vật dọc ven 
bờ cũng như hải sản và động vật hoang dã. 

■	 Phối hợp tất cả các nỗ lực của chủ đất, hội đoàn, chính phủ địa phương, tiểu bang, bộ lạc và liên bang 
nhằm kết hợp mọi hoạt động bảo tồn trên những vùng đất ven biển. Việc làm này sẽ giúp thiết lập 
một lớp chắn cho đầm lầy ven bờ để có thể giảm ảnh hưởng của mực nước biển dâng. 

■	 Thi hành những biện pháp bảo vệ để tránh cho chân vịt khỏi đánh vào các bãi cỏ biển và các sự tàn 
phá về vật chất khác. 

■	 Gia tăng diện tích của lưu vực sông, ven sông, đầm lầy, và môi trường sống dọc theo bờ qua các hoạt 
động bảo tồn, phục hồi và bảo vệ để tăng tối đa phẩm chất nước, khu vực tiêu khiển, cũng như các lợi 
ích khác về hải sản và động vật hoang dã. 

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
Phẩm chất nước là dấu hiệu quan trọng cho biết thể chất của Vịnh Mễ Tây Cơ. Tình trạng của nước thể 
hiện sự tàn phá vào thủy học thiên nhiên và sự ô nhiễm từ các cuộc mở mang thành phố, giòng nước 
thoát của nông nghiệp, sự tích tụ của các chất ô nhiễm trong không khí, và một số nguyên do khác cho 
toàn lưu vực vùng Vịnh. 

Một trong những thí dụ điển hình nhất về sự tàn phá phẩm chất nước có thể được tìm thấy từ cửa sông 
Mississippi đến đoạn đầu của bờ biển Texas. Ở đó, mỗi mùa hè, một vùng dưỡng khí thấp còn gọi là “khu 
vực chết” thành hình, phần lớn là vì có quá nhiều chất màu mỡ trong nước làm mất dưỡng khí cần cho sự 
sống còn của sinh vật. Một phần lớn các chất màu mỡ này (đa số là nitrogen và phosphorus) phát xuất từ 
phân bón, đất mòn, chất ô nhiễm trong không khí tích tụ xuống đất, và chất phế thải từ nhà máy lọc nước 
và khu giải quyết nước. Các chất màu mỡ trôi giạt theo sông Mississippi và Atchafalaya đến Vịnh Mễ Tây 
Cơ từ khắp nơi trên toàn lưu vực sông và các tiểu bang phía trên lưu vực. Số lượng chất Nitrate tích tụ 
trong sông Mississippi đã gia tăng từ 200,000 đến 500,000 tấn mỗi năm trong thập niên 1950 và 1960 cho 
tới một mật độ trung bình khoảng một triệu tấn mỗi năm trong thập niên 1980 và 1990.87 

Tình trạng dưỡng khí thấp trong Vịnh Mễ Tây Cơ là một trở ngại cho việc xây dựng các khu nuôi dưỡng 
hải sản lành mạnh, đa dạng và trường tồn bởi vì nó tạo ra một môi sinh mà hải vật không thể sinh sống 
được. Tình trạng dưỡng khí thấp gây thiệt hại nhiều nhất cho các loài vật sống dưới đáy như cua, hào, và 
các loài khác trong giai đoạn đầu đời. Các sinh vật này không thể di chuyển ra khỏi nơi đó nên cuối cùng 
sẽ chết vì dưỡng khí thấp. Sự mất mát hằng năm số sinh vật này ảnh hưởng đến toàn bộ chu kỳ thực phẩm 
và cũng gây tai hại cho nền kinh tế vùng Vịnh. 

Mầm bệnh, chất màu mỡ và các chất ô nhiễm khác do bão tố, nước thải, cũng như HABs (hoặc “thủy triều 
đỏ”) được nước biển đưa đến, có ảnh hưởng quan trọng đến phẩm chất nước trong vùng Vịnh và khả năng 
Vịnh có thể duy trì số lượng hải vật lành mạnh và vùng nước lành mạnh cho các thú tiêu khiển. Phát triển 
thành phố thay đổi khả năng tiếp nhận nước của hệ sinh thái làm cho mực nước mưa cao hơn mỗi khi có 
lụt lội và làm chất ô nhiễm trôi giạt vào các vùng nước trong Vịnh. Giòng nước thoát ra từ các hoạt động 
nông nghiệp cũng góp phần vào số lượng bùn đất và chất màu mỡ quá dư thừa của nước trong Vịnh. Tất 
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cả các yếu tố kể trên phá hoại nguồn nước uống, vùng nước để tiêu khiển và khu đánh cá làm 
đóng cửa bờ biển và những khu nuôi cá, đồng thời làm giảm giá trị của môi trường sống của 
hải vật cũng như sức khỏe con người. 

Ngoài việc xâm nhập của chất màu mỡ và ô nhiễm từ hệ thống sông và lưu vực sông, việc tích 
tụ của các chất ô nhiễm trong không khí cũng gây tai hại cho phẩm chất nước, nhất là ở các 
vùng nước gần bờ biển. Nitrogen và các chất ô nhiễm có trong không khí khác như lưu huỳnh 
dưới dạng sulfuric acid, làm thay đổi độ kiềm của nước biển trên bờ mặt, độ pH và sự tích lũy 
các chất vô cơ có carbon. Sự việc này phá hoại chu kỳ sinh hóa tự nhiên.88 

Trong khắp vùng Vịnh, giòng nước ngọt cần được phục hồi trở lại trạng thái thiên nhiên hơn. 
Sông ngòi cung cấp nước ngọt giúp duy trì độ mặn, đồng thời đem đến chất màu mỡ và bùn 
đất, nếu ở nồng độ thích hợp sẽ làm cửa sông và eo biển trù phú. Sự thay đổi về thủy học đã 
ảnh hưởng các cửa sông khắp nơi trong vùng Vịnh vì làm thay đổi số lượng nước ngọt đưa 
đến. Các cửa sông này tùy thuộc và những giòng nước ngọt để giữ gìn hải sản của chúng, nhất 
là hào, và cũng là để hỗ trợ các môi trường sống như cánh đồng cỏ biển, phiến đá ngầm gần 
bờ, đầm lầy và khu rừng đước dọc theo bờ. 

Phẩm chất nước trong vùng Vịnh có thể được cải thiện hữu hiệu nhất bằng cách chú trọng 
vào việc đối phó các nguyên tố chính gây tai hại đến phẩm chất nước. Các việc làm quan trọng 
để phục hồi phẩm chất nước trong Vịnh Mễ Tây Cơ được trình bày dưới đây. 

Các Việc Làm Chính 

Giảm bớt và đối phó số lượng thặng dư của chất màu mỡ trong vùng Vịnh 
bằng cách hoạch định và tiến hành những chương trình cắt giảm chất màu 
mỡ của tiểu bang 
Giúp đỡ việc hoạch định và tiến hành những chương trình cắt giảm chất màu mỡ của tiểu 
bang trong vùng Vịnh và các tiểu bang thuộc Lưu Vực Sông Mississippi sẽ rất quan trọng để 
giảm bớt HABs và tình trạng dưỡng khí thấp trong vùng Vịnh, thí dụ “khu vực chết,” đồng 
thời cải tiến phẩm chất nước trong vùng. 

Bắt đầu với việc ban hành Kế Hoạch Hành Động đầu tiên của họ vào năm 2001, và xác nhận 
lần nữa trong Kế Hoạch Hành Động được cập nhật vào năm 2008, Ủy Ban Đối Phó Tình 
Trạng Dưỡng Khí Thấp đã đặt ra một mục tiêu hợp tác để giảm thiểu diện tích trung bình của 
khu dưỡng khí thấp trong vòng năm năm ít hơn 5,000 kí lô mét vuông (1931 dặm vuông).89 

Theo cuộc khảo sát mới nhất vào năm 2011, hiện thời trung bình trong vòng năm năm là 
17,350 kí lô mét vuông, hay 6,700 dặm vuông90 (xin đọc “Diện Tích của Vùng Nước Thiếu 
Dưỡng Khí vào Giữa Mùa Hè”). 

Để tiến triển nhanh chóng đến mục tiêu này, Ủy Ban đề nghị hợp tác với Ủy Ban Đối Phó Tình 
Trạng Dưỡng Khí Thấp và các tiểu bang trong Lưu Vực Sông Mississippi nhằm hỗ trợ việc 
hoạch định và tiến hành các kế hoạch giảm thiểu chất màu mỡ đã được soạn thảo bởi tiểu bang. 
Kế Hoạch Hành Động năm 2008 ghi rõ mục đích hành động như sau: 

Hoàn thành và tiến hành mọi kế hoạch giảm bớt nitrogen và phosphorus bao quát cho các tiểu 
bang thuộc Lưu Vực Sông Mississippi/Atchafalaya bao gồm những lưu vực với quá nhiều nitrogen 
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and phosphorus cho tới bờ nước của Lưu Vực Sông Mississippi và Atchafalaya, và cuối cùng cho tới Vịnh Mễ Tây 
Cơ.91 

Cộng thêm với nỗ lực này, các tiểu bang trong vùng Vịnh không thuộc Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng 
Dưỡng Khí Thấp (Alabama, Florida and Texas) đang hợp tác, qua GOMA, để tăng cường khả năng kỹ 
thuật và khoa học và hoạch định những chương trình giảm bớt chất màu mỡ cho tiểu bang của họ nhằm 
phục hồi phẩm chất nước trong vùng. 

Góp thêm vào những chương trình liên quan đến tiêu chuẩn về phẩm chất nước của tiểu bang, sau đây là 
các việc làm chính cần phải có cho khuôn khổ hoạt động hữu hiệu nhằm giảm bớt chất màu mỡ của tiểu 
bang: 

■ Chọn lưu vực sông trong toàn tiểu bang có quyền ưu tiên để giảm thiểu số lượng nitrogen và 
phosphorus. 

■ Chỉ định số lượng giảm thiểu cho lưu vực dựa trên các dữ liệu về phẩm chất nước có được và tốt nhất. 

■ Bảo đảm sự hữu hiệu của các giấp phép cấp cho những nơi phế thải thuộc lưu vực sông có quyền ưu 
tiên. 

■ Thiết lập các cách giảm thiểu hữu hiệu hơn cho những nơi phế thải ít hơn và cho những nơi tuy thải 
nhiều nước mưa nhưng không thuộc loại phải được kiểm soát. 

■ Hợp tác với Liên Bang, Tiểu Bang, NGOs, tư nhân, chủ đất, và nhóm nông nghiệp để hoạch định kế 
hoạc cho toàn lưu vực sông và xúc tiến việc áp dụng hệ thống bảo tồn quản trị chất màu mỡ dựa trên 

0 

a chỉ có 40 kí lô mét vuông bị ảnh hưởng trong năm 1988 (là năm hạn hán của Lưu Vực Sông Mississippi) 
b không thu thập dữ liệu trong năm 1989 
c Mục tiêu của Kế Hoạch Hành Động của Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp trong vùng Sông Mississippi/Vịnh Mễ Tây Cơ 
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căn bản khoa học nhằm tăng cường bảo vệ môi sinh và có thể gia tăng sức sản xuất về nông nghiệp. 

■	 Xác định phương pháp cho nước mưa và hệ thống đối phó chất phế thải. 

■	 Đặt ra các tiêu chuẩn về trách nhiệm và xác minh. 

■ Kiểm điểm hằng năm số lượng giảm thiểu và ảnh hưởng ở lưu vực sông có quyền ưu tiên. 

Sự thành công của khuôn khổ hoạt động này có thể giúp tiến triển rất nhanh mục đích phục hồi phẩm 
chất nước của Kế Hoạch vì nó liên hệ tới việc giảm thiểu số lượng chất màu mỡ quá thừa thãi trong các 
vùng nước của Vịnh Mễ Tây Cơ. Do đó, Ủy Ban, qua sự phối hợp trách nhiệm với Ủy Ban Đối Phó Tình 
Trạng Dưỡng Khí Thấp, phải xem xét các phương thức hỗ trợ tài nguyên và kỹ thuật cho việc làm này. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Giúp các tiểu bang trong Lưu Vực Sông Mississippi và Atchafalaya hoạch định và tiến hành nhanh 
chóng những chương trình giảm thiểu chất màu mỡ cho tiểu bang của Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng 
Dưỡng Khí Thấp. 

■	 Phối hợp các hoạt động của Ủy Ban với kỳ thẩm định kế tiếp của Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng 
Khí Thấp được dự định hoàn tất vào năm 2013. Việc phối hợp này sẽ bảo đảm thêm các phương pháp 
đo lường kết quả được đồng nhất đồng thời hỗ trợ những việc làm giảm chất màu mỡ. 

■	 Xúc tiến những chương trình giảm thiểu chất màu mỡ của các tiểu bang trong vùng Vịnh không thuộc 
Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp (Alabama, Florida và Texas). 

■	 Giúp đỡ về phương diện kỹ thuật và nghiên cứu những việc có thể làm thêm để tiến hành nhanh hơn 
những chương trình giảm thiểu chất màu mỡ của tiểu bang. Việc này bao gồm việc hỗ trợ các nỗ lực 
quản trị của tiểu bang như áp dụng và theo dõi các việc tốt nhất cần phải làm (BMPs) với mục đích 
giảm thiểu chất màu mỡ quá thừa thãi đang chảy vào Vịnh. 

Chú trọng đến việc phục hồi vào các lưu vực sông có ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn 
đề thặng dư chất mầu mỡ và để giảm bớt tình trạng dưỡng khí thấp trong nước 
Một trong những cách hữu hiệu và ít tốn kém nhất để giảm các nguồn gây ra thặng dư chất màu mỡ là 
cung cấp ngân sách và trợ giúp về kỹ thuật cho việc đối phó những khu vực với nhu cầu cấp bách nhất 
và thuộc lưu vực sông được ưu tiên nhất. Đường lối này tuy chỉ đối phó vấn đề phẩm chất nước tại địa 
phương và vấn đề về tài nguyên thiên nhiên ở một lưu vực nhỏ nhưng sẽ giúp giảm bớt rất nhiều số lượng 
nitrogen và phosphorus thặng dư cũng như giúp gia giảm tình trạng dưỡng khí thấp và HABs trong vùng 
Vịnh. Như đã trình bày ở trên, khuôn khổ hoạt động cho việc cắt giảm chất màu mỡ của tiểu bang là 
phương pháp hữu dụng để xác định lưu vực nào sẽ được ưu tiên. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Áp dụng một phương pháp dựa trên căn bản khoa học trong việc cộng tác với các cơ quan liên bang 
và tiểu bang để chọn và dùng tài nguyên cho các lưu vực nhỏ có ưu tiên là nơi có nhiều cơ hội lớn để 
giảm bớt lượng chất màu mỡ thặng dư, bùn đất, và mầm bệnh đang đổ vào Vịnh Mễ Tây Cơ và các eo 
biển của nó. 

■	 Gia tăng và phối hợp các phương pháp bảo tồn trên những vùng đất nông nghiệp để tăng cường phẩm 
chất nước trong những lưu vực sông có ưu tiên thuộc Lưu Vực Sông Mississippi và các nhánh sông 
khác trong vùng Vịnh qua MRBI của USDA cũng như những chương trình khác (xin đọc “Đề Án Lưu 
Vực Sông Mississippi”).  
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■	 Hỗ trợ việc tiến hành các đề nghị trong Chương Trình 
Thẩm Định Ảnh Hưởng của Việc Phục Hồi (CEAP) cho 
vùng thượng lưu Sông Mississippi (xin đọc “Chương 
Trình Thẩm Định Ảnh Hưởng của Việc Phục Hồi”). 

■	 Gia tăng các Kế Hoạch Quản Trị Chất Màu Mỡ Toàn Bộ 
(CNMPs) được tiến hành để  nuôi dưỡng thú vật trong 
chuồng và ngoài đồng cỏ. Tiến hành CNMPs song song 
với các BMPs và các việc bảo tồn cần thiết thêm như 
hàng rào, hàng chắn phía dưới ngăn trâu bò, cũng như 
các BMPs khác thích hợp nhất cho từng địa điểm và 
hoạt động để ngăn chặn hữu hiệu không cho chất màu 
mỡ chảy ra khỏi khu nông nghiệp. Việc làm này cũng có 
thể giúp giảm mầm bệnh trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 

■	 Phối hợp các chương trình của tiểu bang và liên bang 
nhằm phục hồi và bảo tồn dãy thảo vật bảo vệ vùng 
duyên hải để sắp xếp tốt hơn và tận dụng mọi nỗ lực 
đang có. 

■	 Hợp tác với thương gia buôn bán dụng cụ nông nghiệp 
và phân bón để giúp chủ đất và nông dân có thể mua 
những thứ này với giá phải chăng. 

Đề Án Lưu Vực Sông Mississippi 
Để cải tiến tính chất của Lưu Vực Sông 
Mississippi Basin, Ban Bảo Tồn Tài Nguyên 
Thiên Nhiên (NRCS) của USDA đã thành lập 
Đề Án Lưu Vực Sông Mississippi (MRBI). Với 
đề án này, NRCS và các nhóm bạn giúp người 
chăn nuôi ở trong các lưu vực đã được chọn 
thuộc Lưu Vực Sông Mississippi tình nguyện 
áp dụng các cách bảo tồn để kiểm soát và giữ 
lại chất mầu mỡ không cho thoát ra ngoài; cải 
thiện môi trường sống của động vật hoang dã; 
và duy trì khả năng sản xuất nông nghiệp. 

NRCS đã dành hơn 70 triệu đô la cho hai 
tài khoá 2010 và 2011 để tiến hành các dự 
án bảo tồn nhằm cải thiện phẩm chất nước 
trong lưu vực có ưu tiên thuộc Lưu Vực Sông 
Mississippi. 

Giảm bớt các chất ô nhiễm và mầm bệnh có trong nước mưa và những nơi xuất phát khác 
Các chất ô nhiễm trong nước mưa và ống cống có triển 
vọng gây tai hại cho cả đời sống hải vật lẫn sức khỏe con 
người. Các chất này có thể gồm vụn kim loại từ hạ tầng 
cơ sở trong thành phố như đường phố, lan can, và vật liệu 
xây cất; phân bón và thuốc diệt trùng dùng trong nhà và cơ 
sở thương mại; sản phẩm dầu hỏa và hợp chất để lát như 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) từ cư gia và cơ 
sở thương mại; vi trùng, vi khuẩn, nguyên sinh động vật, 
và ký sinh trùng từ phân người, và chất ô nhiễm nitrogen 
và phosphorus. Trong vùng Vịnh, các chất ô nhiễm này có 
thể gây tai hại cho vùng nước để tiêu khiển và khu nuôi 
sống hải sản cũng như lên toàn bộ phẩm chất của đời sống 
hải vật. Ủy Ban hỗ trợ một hoạt động toàn vùng để giảm 
bớt các chất ô nhiễm và mầm bệnh từ nước mưa và các 
nguồn khác đang tràn vào nước trong vùng Vịnh. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Xúc tiến những giải pháp toàn bộ có thể bao gồm 
việc xây dựng hạ tầng cơ sở loại ít gây tai hại cho môi 
trường trong các khu vực thành phố và ngoại ô để giúp 
giảm thiểu nước phế thải từ những ống cống, nước 
mưa bẩn cũng như để bảo vệ môi trường sống thiên 
nhiên. 

Chương Trình Thẩm Định Ảnh 
Hưởng của Việc Phục Hồi 
CEAP là một nỗ lực của nhiều cơ quan do 
NRCS lãnh đạo nhằm thẩm định ảnh hưởng 
của những việc làm phục hồi lên đất trồng 
trọt, đồng cỏ nuôi động vật, đầm lầy, đời sống 
thiên nhiên, và lưu vực sông của quốc gia. 

Kết quả của một cuộc nghiên cứu gần đây của 
CEAP, Thẩm Định Ảnh Hưởng của Các Việc 
Làm Bảo Tồn lên Đất Trồng Trọt trong Vùng 
Thượng Lưu Sông Mississippi,92 cho thấy sau 
khi áp dụng những cách bảo tồn, nông dân đã 
tránh bị mất đáng kể số hóa chất. Tuy nhiên, 
cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy trong vùng 
không có kế hoạch bảo tồn nào có chương 
trình quản trị hóa chất toàn diện. Ngoài ra, 
một loạt các việc làm bao gồm ngăn chặn sự 
xói mòn đất và việc quản trị hóa chất toàn 
diện rất cần để đối phó cùng một lúc vấn đề 
đất bị xói mòn và nitrogen bị mất. 
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■	 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bành trướng chương trình đối phó nước mưa trong thành phố để các 
thành phố và ngoại ô đang phát triển nhanh chóng có thể gia nhập chương trình này. 

■	 Khuyến khích các tiểu bang giới hạn phosphorus có trong phân bón dùng cho vườn cỏ. Việc làm này 
đã gặt hái thành công ở các tiểu bang Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, 
Virginia, Washington, và Wisconsin 

Cải tiến phẩm chất và số lượng nước ngọt chảy vào các cửa sông thuộc hàng ưu tiên để 
bảo đảm tính chất và khả năng phục hồi nhanh chóng của chúng 
Các cửa sông, nơi chuyển tiếp giữa lưu vực sông và môi trường sống ngoài khơi, được dùng để đo lường 
tính chất của Vịnh Mễ Tây Cơ. Cửa sông là nơi để dinh dưỡng và sinh sản cho nhiều loại hải vật và động vật 
hoang dã quan trọng cho việc tiêu khiển và thương mại; là môi trường sống cho loài sống dưới đáy như hào 
và điệp; là nơi chuyển tiếp giữa môi trường sống có nước ngọt của vùng thượng lưu và vùng nước biển ngoài 
khơi. 

Các cửa sông trong vùng Vịnh bị tàn phá bởi rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như số lượng chất màu mỡ 
tích tụ, sự ô nhiễm khác, sự xáo trộn về thủy học làm tiến trình trao đổi nước thủy triều cũng như khuynh 
độ mặn không còn tự nhiên, và các đập nước ở thượng nguồn. Tuy con đê đôi khi cần thiết để giúp những hệ 
thống nhân tạo có thể hoạt động theo như thiên nhiên, các bờ chắn giòng nước thủy triều thiên nhiên như 
đê, đập, rãnh, kênh đào nhân tạo có thể làm hủy hoại và làm mất môi trường sống vì chúng xáo trộn sự thay 
đổi độ mặn tự nhiên rất cần để hỗ trợ nhiều giống sinh thực vật ở ven biển (thí dụ, hào, đầm nước mặn, cỏ 
biển).  Hơn thế nữa, với nhu cầu tiếp tục gia tăng cho nước ngọt từ những nguồn nước ngầm dưới đất và lưu 
vực sông khắp nơi trong vùng Vịnh, việc duy trì đủ giòng nước ngọt chảy vào trong vịnh và cửa sông sẽ càng 
trở nên khó khăn hơn. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Hỗ trợ các việc làm của chính phủ tiểu bang và địa phương để bảo vệ nguồn nước ngầm và giòng 
nước ngọt bằng cách giảm tối thiểu việc mất nước khi hệ thống cung cấp nước bị rò rỉ. Ngoài ra, thiết 
lập chính sách và lợi lộc về việc dùng nước đã được lọc sạch cho vùng đất nông nghiệp, khu vực trong 
thành phố (như sân cỏ và sân đánh gôn) cũng như nơi tiêu thụ nước ngọt không phải để uống nhưng 
nguồn nước lại bị giới hạn. 

■	 Thành lập một chế độ kiểm soát và điều khiển giòng nước ngọt dựa trên căn bản khoa học để cải thiện 
số lượng, phẩm chất, và nhịp độ của giòng nước ngọt chảy vào các hệ thống sông đã được quản trị. 
Việc làm này không những sẽ mang lợi ích đến cho đầm lầy mà còn ngăn chặn chất màu mỡ không 
trôi giạt vào vùng Vịnh để tránh tình trạng dưỡng khí bị thấp, giúp duy trì một số hải sản quan trọng, 
hào, và các động vật hoang dã cần được bảo vệ. 

■	 Xác định và thiết lập các biện pháp cũng như cơ hội để cải tiến việc quản trị nước, bảo tồn, hoạch 
định cách sử dụng đất đai, và đánh giá các bờ chắn (giòng nước thủy triều) nhằm phục hồi và duy trì 
nguồn nước ngọt và eo biển dọc theo bờ Vịnh. Cân nhắc việc đập bỏ, xây lên hoặc sửa đổi các bờ chắn 
thủy triều ở nơi đã được khoa học chứng minh là sẽ cải thiện và phục hồi môi trường sống của cửa 
sông. 
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Phối hợp và bành trướng các nỗ lực kiểm soát phẩm chất nước đang hỗ trợ việc quản trị 
hữu hiệu những chương trình và đề án được thành lập nhằm cải tiến phẩm chất nước 
Hiện thời những dữ liệu đã được thâu thập về phẩm chất nước ở khắp nơi trong Vịnh Mễ Tây Cơ (từ lưu 
vực trong bờ cho đến cửa sông và vùng nước ngoài khơi) không có nhiều và không đầy đủ để có thể thẩm 
định chính xác tình trạng và chiều hướng. Điều này làm việc đo lường sự thay đổi và việc xác định sự 
thành công của các nỗ lực phục hồi cũng như bảo vệ trở nên khó khăn. Ủy Ban khuyến khích thi hành 
những hoạt động sau đây nhằm phối hợp và bành trướng tốt hơn việc kiểm soát phẩm chất nước để hỗ trợ 
quản trị hữu hiệu: 

■	 Hợp tác với các cơ quan liên bang và tiểu bang để thẩm định dữ liệu và tin tức về việc kiểm soát 
phẩm chất nước hiện thời. Xác định những dữ liệu chính còn thiếu và cách đo lường kết quả để 
thiết lập một chương trình kiểm soát phẩm chất nước dài hạn cộng thêm vào những nỗ lực đang 
có, bao gồm việc thẩm định chất màu mỡ, HABs, và các yếu tố khác cho phẩm chất nước. 

■	 Kiểm soát và thẩm định chất màu mỡ trong Lưu Vực Sông Mississippi để đo lường tốt hơn số 
lượng chất màu mỡ hiện thời đang đổ vào vùng Vịnh và để lập những phương pháp giảm thiểu. 

■	 Tận dụng những phương pháp quản trị dữ liệu đang có của EPA, NOAA, USDA và DOI để hợp 
nhất và để cung cấp dữ liệu về việc kiểm soát phẩm chất nước nhằm hỗ trợ các quyết định của 
địa phương và tiểu bang. 

Hợp tác với Mễ Tây Cơ để thẩm định và giảm bớt việc tháo đổ từ các con tàu đi ngang 
vùng Vịnh đã phá hoại phẩm chất nước 
Phẩm chất nước, nhất là ở vùng nước gần bờ, có thể bị hủy hoại bởi chất ô nhiễm tháo đổ từ các con tàu 
chạy ngoài biển. Để bảo vệ hải vận, kể cả vùng Vịnh, Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đã thông qua Đề Án Vùng 
Kiểm Soát Khí Thải ở Bắc Mỹ (ECA) vào tháng Ba năm 2010. Đề án này sẽ bắt các con tàu hoạt động 
trong vùng ECA phải tuân theo những tiêu chuẩn thấp hơn cho chất lưu huỳnh ở trong nhiên liệu kể từ 
tháng Tám năm 2012 cùng với những tiêu chuẩn cho khí nitrogen oxide của máy móc trên các con tàu 
được đóng vào năm 2016 hay sau đó.93  Việc làm này sẽ giảm đáng kể sự ô nhiễm không khí từ các con tàu 
và giúp ích cho phẩm chất nước bằng cách giảm việc tích tụ các chất ô nhiễm trong không khí vào hệ sinh 
thái của vùng bờ biển. 

Nhiều nỗ lực đang tiếp tục tiến hành với Mễ Tây Cơ để gia tăng sự hiểu biết về các lợi ích cho sức khỏe và 
môi sinh từ việc giảm thiểu chất ô nhiễm thoát ra từ các con tàu. Kết quả từ một cuộc thí nghiệm của Hoa 
Kỳ và Mễ Tây Cơ về việc thay đổi nhiên liệu cho thấy địa hạt ô nhiễm và chất sulfur dioxide thoát ra từ các 
tàu chở hàng có thể giảm đi tới 80 phần trăm và 89 phần trăm tùy theo trường hợp.94 Kế hoạch này đưa ra 
một cơ hội đặc biệt để gia tăng các hiệu quả trong việc giảm thiểu chất ô nhiễm trong Vịnh Mễ Tây Cơ từ 
các con tàu. 
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Bổ Sung và Bảo Vệ  Các Nguồn Hải Sản 
Vùng Vịnh là nơi sinh sống của nhiều sinh vật đa dạng như động vật có vú, các loài chim, bò 

sát, cá, loài động vật không xương sống và thảo vật. Một thí dụ là phiến đá san hô hỗ trợ đời 
sống của một số cò chân ngỗng, tôm hùm, cá chỉ vàng và cá mập. Các loài này cung cấp nhiều 

thương vụ và thú tiêu khiển quan trọng cho nền kinh tế và rất hữu ích cho hệ sinh thái chẳng 
hạn như lọc bỏ chất ô nhiễm, cô lập chất than, và giúp khả năng phục hồi từ những biến cố của 

thiên nhiên hay nhân tạo. Môi trường sống trong Vịnh Mễ Tây Cơ là một trong các nơi quan trọng 
nhất trong lục địa cho vịt nước và chim song ca trú ngụ vào mùa đông. Hình ảnh ra đa cho thấy 
hằng trăm triệu chim di trú ngang qua vùng Vịnh mỗi mùa xuân và mùa thu thường dừng chân ở 
đây để nghỉ ngơi và lấy thực phẩm. Chim làm tổ ở bãi biển và chim đầm lầy đang suy tồn cũng như 
các loài đang cư ngụ ở bãi biển đang tiếp tục bị nguy kịch vì nhiều nguyên do, chẳng hạn như khí 
hậu thay đổi. Cá bơi ngược sông để sinh sản như cá bass, cá alligator gar và cá tầm đang bị đe dọa 
cần có những khu nước tinh chất chảy vào vùng Vịnh để đẻ trứng. 

Cộng đồng trong vùng Vịnh tùy thuộc rất nhiều và sức sản xuất của hải sản để sinh sống: 

■	 Cuộc thống kê trên toàn quốc về việc tiêu khiển thiên nhiên vào năm 2006 cho thấy thu 
thập về lãnh vực câu cá, săn bắn, và ngắm thiên nhiên trong vùng Vịnh lên tới 22 tỉ đô 
la.95 Trong năm 2006, gần 1.6 triệu người đến Florida ngắm thiên nhiên. Trong số này, có 
chừng 1.3 triệu người ngắm chim ngoài bờ biển, 800,000 ngắm cá và 700,000 ngắm động 
vật có vú ở đại dương.96 

■	 Câu cá để tiêu khiển và để buôn bán là một kỹ nghệ đáng giá hàng tỉ đô la rất quan trọng 
cho nền kinh tế của nhiều tiểu bang trong vùng Vịnh. Từ năm 2007 cho tới năm 2009, 
hơn 75 phần trăm tổng số tôm và hơn 60 phần trăm số hào của Hoa Kỳ được bắt lên từ 
Vịnh Mễ Tây Cơ.97 Trong năm 2009, hơn 44 phần trăm số cá do người đi câu để tiêu khiển 
trong Hoa Kỳ bắt lên là từ Vịnh Mễ Tây Cơ.98 

Nhiều loài động và thực vật sinh sống trong vùng Vịnh đang suy tồn hoặc ít hơn rất nhiều so 
với mức độ đã từng có trong quá khứ. Một số nguyên do gây ra sự suy biến của hải vật là việc 
phát triển trong những khu dễ bị ảnh hưởng từ môi trường, đất bị mất, bị ăn thịt, môi trường 
sống bị xáo trộn, tình trạng ô nhiễm, phẩm chất nước bị giảm - chẳng hạn như thải quá 
nhiều chất màu mỡ gây ra tình trạng dưỡng khí thấp - và việc gia tăng mầm bệnh cũng như 
các loài phá hoại. 

Thi hành các đề nghị trong phần “Phục Hồi và Bảo Vệ Môi Trường Sống” và “Phục Hồi 
Phẩm Chất Nước” của Kế Hoạch này sẽ trực tiếp giúp rất nhiều việc cải thiện các sinh 
vật sinh sống trong Vịnh. Sự trường tồn của loài hải vật để buôn bán tùy thuộc vào môi 
trường sống lành mạnh ở bờ biển: gần 97 phần trăm cá đánh lên để bán từ Vịnh Mễ Tây 
Cơ từng sinh sống ở cửa sông và các vùng nước ở bờ biển vào một số thời điểm trong chu 
kỳ sống của chúng.99 Sự sinh tồn và lành mạnh của cửa song và hệ sinh thái ngoài khơi 
tùy vào những tiến trình xảy ra ở cửa sông, bao gồm việc đem đến nước ngọt, bùn đất, và 
chất màu mỡ để làm dịu độ mặn, duy trì đồng bằng cửa sông do nước lũ tạo thành và tăng 
cường ngành ngư nghiệp. Tính chất phức tạp và sự liên hệ mật thiết của các môi trường 
sống gần bờ và ngoài khơi đem lại nhiều cơ hội gặt hái thành công từ việc phục hồi hệ sinh 
thái. Thành công trong việc phục hồi hải sản sẽ dẫn đến việc kiểm soát chặt chẽ, việc tiến 
hành các kế hoạch phục hồi đang có cho những loài vật khác và các kế hoạch nâng cao số 

lượng của những loài đã bị suy thoái. 

36 
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Các Việc Làm Chính 

Hồi phục nguồn hải sản trong vùng đã bị giảm sút 
Vùng Vịnh là nơi trú ngụ cho một số loài đang bị đe dọa và có nguy cơ bị tiêu diệt. Có 28 loài đang ở trên 
danh sách của Đạo Luật Các Loài Có Nguy Cơ Bị Tiêu Diệt trong vùng Vịnh - ba loài thực vật, ba loài 
chim, chín loài động vật có vú, bảy loài bò sát, ba loài cá, và hai loài san hô.100  Ngoài ra, có rất nhiều loài 
hải vật có vú trong Vịnh đã được bảo vệ dưới Đạo Luật Bảo Vệ Hải Vật Có Vú.  Vô số các loài khác đang ở 
trên danh sách của những chương trình bảo vệ động vật hoang dã của tiểu bang. Các nỗ lực đối phó gần 
đây của liên bang và tiểu bang đã giảm bớt số loài cá thuộc danh sách “bị đánh lên quá nhiều” và “có quá 
ít số lượng ở trong biển”; tuy nhiên, các loài quan trọng cho tiêu khiển và thương mại vẫn còn giảm thiểu. 
Thí dụ, cá hồng bị giảm xuống tới 15 phần trăm số lượng đã từng có trong quá khứ;101 gần đây nhờ có Đạo 
Luật Quản Trị và Bảo Tồn Hải Sản Magnuson-Stevens đưa ra các biện pháp qui định trách nhiệm trên 
phương diện pháp lý, một số cá hồng đáng kể đang được bồi đắp lại.102 

Các hoạt động phục hồi nhằm thay đổi môi trường sống và phục hồi phẩm chất nước sẽ cải tiến rất nhiều 
sự lành mạnh của nguồn hải sản trong vùng Vịnh. Tuy nhiên, một số loài bị giảm sút cần được trợ giúp 
nhiều hơn để có thể hồi phục hoàn toàn và trở thành một phần tử tự trường tồn của hệ sinh thái. Thí dụ, 
phương pháp thả sinh vật về thiên nhiên và thả sinh vật trong thời kỳ phôi thai vào môi trường sống khác 
có thể hồi phục nhanh các phiến đá san hô đang bị đe dọa hoặc có nguy cơ bị tiêu diệt. Số lượng của rùa 
biển Kemp’s Ridley đã được gia tăng đáng kể nhờ những nỗ lực bảo tồn, phục hồi, và quản trị của Hoa 
Kỳ và Mễ Tây Cơ. 103 Ngoài ra, sau 40 năm vắng bóng, năm 2011 ghi nhận sự trở lại lịch sử của 10 loại sáo 
whooping từng có nguy cơ bị tiêu diệt vào trong khu đầm thuộc vùng tây nam Louisiana.104 Phục hồi các 
phiến đá san hô ở trong khu vực có nhiều tàu đậu cũng như các phiến hào ở trong môi trường sống đã 
từng bị phá hủy là thí dụ khác về phương pháp bổ sung nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Việc sửa đổi các kế hoạch quản trị đang có - thí dụ, Kế Hoạch Phục Hồi Các Loài thuộc Đạo Luật Các 
Loài Có Nguy Cơ Bị Tiêu Diệt (ESA), Kế Hoạch Quản Trị Hải Sản thuộc Đạo Luật Magnuson-Stevens, 
Kế Hoạch Hoạt Động cho Thiên Nhiên của Tiểu Bang - phải áp dụng một đường lối dựa trên căn bản 
hệ sinh thái nhằm: cải thiện việc kiểm soát và nghiên cứu nguồn hải sản, chẳng hạn như cách nuôi 
dưỡng, môi trường sống để đẻ trứng và gây giống; kết hợp ý kiến của tất cả các nhóm quan tâm; giảm 
tối thiểu tai hại có thể xảy ra từ các việc làm của con ngưuời; duy trì sự trường tồn của thổ sản; và 
bảo vệ, phục hồi và duy trì môi trường sống tối quan trọng cho hải vật, động vật hoang dã và thực vật 
trong vùng bờ biển. 

■	 Tiến hành những kế hoạch đang có và, nơi nào thích ứng, soạn thảo kế hoạch để bảo tồn các loài đang 
bị đe dọa và có nguy cơ bị tiêu diệt. Phần lớn các loài ở trên danh sách của ESA có những kế hoạch 
phục hồi mà trong đó có nhiều việc ưu tiên cần phải thi hành cho việc phục hồi. Cần có nỗ lực tiến 
hành những việc phục hồi có ưu tiên cao và hoàn thành kế hoạch phục hồi cho các loài đang bị đe dọa 
và có nguy cơ bị tiêu diệt còn lại mà hiện thời chưa có trong kế hoạch phục hồi đã được chấp thuận. 



  

 

 

 

 

■	 Cải tiến phẩm chất và tính chất đúng lúc của các dữ liệu cho khu nuôi hải sản (thí dụ, từ số lượng 
đánh bắt để tiêu khiển) và tiến hành một chương trình thu thập dữ liệu cho khu nuôi hải sản lâu dài 
và bao hàm toàn diện vùng Vịnh (thí dụ, được thu thập từ các chuyến nghiên cứu khoa học). Giảm 
khoảng thời gian giữa lúc thu thập dữ liệu và lúc sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định về quản trị 
khu nuôi hải sản. Việc thiếu sót hoặc chậm trễ dữ liệu thường được xem là một trở ngại chính để duy 
trì sự trường tồn và gia tăng tối đa các ích lợi về kinh tế cho những khu nuôi hải sản cho tiêu khiển và 
thương mại. 

■	 Xem xét các cơ hội để gia tăng số lượng hải sản đã bị giảm sút bằng cách thả chúng về thiên nhiên, và/ 
hoặc thành lập và bành trướng khả năng để hồi phục số lượng của loài hải sản, thực vật và động vật 
hoang dã địa phương. 

■	 Xác định các loài chim làm tổ chung ở bãi biển (thí dụ, least terns, black skimmers) và các loài làm tổ 
đơn độc (thí dụ, piping plover, American oystercatcher). 

■	 Tìm hiểu những tác hại gây ra cho sự trường tồn của các nguồn hải sản khi môi trường sống dưới bề 
mặt bị xáo trộn. 

Bảo tồn và bảo vệ môi trường ngoài khơi 
Một quá trình địa lý và sinh vật một trăm năm mươi triệu năm đã tạo ra vô số bờ, vách đá và nền đất cứng 
bao chung quanh thềm lục địa của Vịnh Mễ Tây Cơ. Các cấu trúc này tương đối hiếm nên làm nổi bật 
tầm quan trọng của việc bảo tồn môi trường sống nơi chúng hiện diện. Môi trường dưới đáy biển được 
tạo ra bởi các cấu trúc này là nơi cư ngụ của vô số san hô, sponges và loài động vật không xương sống. Nó 
cũng là nơi trú ngụ lý tưởng cho nhiều loài cá di trú như cá chỉ vàng, cá mú, cá mập, và cá đuối cũng như 
các loài hải vật có vú và rùa biển. Khu vực sinh thái quan trọng này bành trướng vào trong nhiều vùng 
dưới đáy biển của vùng Vịnh, nơi có dày đặc các loài san hô và chất methane hỗ trợ nhóm hải vật đặc thù 
và phong phú về sinh học. Môi trường dưới đáy biển của vùng Vịnh cũng nuôi sống mực là nguồn thực 
phẩm cho nhiều cá voi, cá lưỡi kiếm và cá marlin. Ngoài ra, môi trường ngoài khơi đóng một vai trò cực 
kỳ quan trọng cho chu kỳ sống của nhiều loài có và không có xương sống (thí dụ, tôm trắng và nâu, cá mòi 
vùng Vịnh), do đó sự lành mạnh của môi trường là điều thiết yếu để duy trì sự tồn tại của các loài. 

Nền đáy cứng đặc biệt được tìm thấy ở khắp nơi trong vùng Vịnh (chẳng hạn như Snapper Banks ở Florida 
và Texas, Pinnacles ở Alabama , Alabama Alps, Florida Middle Grounds và Pulley Ridge, và Flower Garden 
Banks ở Texas và Louisiana) là nơi cho loài động vật không xương sống sinh sản nhiều và loài cá reef đẻ 
trứng. Pulley Ridge là một giải các hòn đảo dưới đáy biển ở về phía tây nam của Florida Shelf, là phiến đá 
san hô nổi tiếng sâu nhất và có tính quang hợp ở Hoa Kỳ. Trên khắp vùng Vịnh, tấm thảm rộng lớn ngoài 
khơi của Sargassum cung cấp nơi trú ngụ, môi trường nuôi dưỡng và thực phẩm cho nhiều loài ở sâu dưới 
đáy biển chẳng hạn như rùa biển. Tất cả các loài hải vật này rất cần thiết để duy trì sự đa dạng về sinh vật 
và sức sản xuất hải sản cho việc tiêu khiển và thương mại của vùng Vịnh. 

Sự lành mạnh của các môi trường sống này, và của tất cả môi trường sống ở bờ và ngoài khơi của Vịnh Mễ 
Tây Cơ, tùy thuộc vào sự liên quan mật thiết giữa thực vật và sinh vật. Đó là sợi giây nối các nơi này và loài 
sinh sống ở đó với nhau cũng như với vùng biển Caribbean và vùng Vịnh rộng lớn hơn. Do đó, bảo vệ và 
điều khiển một số các khu vực ngoài khơi cần thiết cho sinh thái sẽ rất quan trọng để duy trì sức sản xuất 
hải sản và sức bền bỉ của vùng Vịnh. 

Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ l Mục Đích 38 



  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Xác định những khu vực có thể được 
chọn cho việc bảo tồn và phục hồi 
sinh vật sống ngoài khơi dựa vào tính 
chất quan trọng về sinh vật qua các nỗ 
lực thăm dò và định vị trí. 

■	 Sử dụng các cơ cấu tổ chức cho việc 
bảo tồn và các quyền pháp lý đang có, 
đồng thời thiết lập những yếu tố quyết 
định ưu tiên cho việc bảo vệ thích 
đáng và sử dụng tương xứng để đạt 
được kết quả về mặt kinh tế mà không 
gây hư hại cho sinh vật. Việc làm này 
phải được thi hành với sự hợp tác của 
các nhóm quan tâm thích đáng và 
đóng góp vào các việc làm đang tiến 
hành. 

Dự Án Phục Hồi Bờ Biển Alabama 
100-1000 
Dự Án Phục Hồi Bờ Biển Alabama 100-1000 là một 
sự hợp tác và tình nguyện để phục hồi 100 dặm 
phiến đá hào nhằm tạo ra những nơi có thể trồng 
hơn 1,000 mẫu Anh của đầm thực vật và bãi cỏ biển. 
Việc làm này sẽ cung cấp môi trường sống cho trứng 
của hào tích tụ và tăng trưởng và cho các loại cá 
có vây và có vẩy quan trọng cho việc tiêu khiển và 
thương mại dinh dưỡng, giảm cường độ của sóng và 
sự xói mòn, giữ lại bùn đất và làm nước trong. Đề án 
cũng sẽ tạo nhiều việc làm và khuyến khích sự tham 
gia của cộng đồng để hỗ trợ và duy trì một viễn ảnh 
sáng lạng cho bờ biển Alabama. 

Nguồn: 100-1000 Restore Bờ Biểnal Alabama.  
<http://100-1000.org> 

Hồi phục và bảo vệ hào và phiến đá san hô 
Hào có giá trị quan trọng về kinh tế, môi trường và xã hội trên khắp bờ Vịnh và được xem là 
một động cơ quan trọng cho nền kinh tế trong vùng, nhất là ở trong các cộng đồng vùng biển 
ngoài thành phố. Phiến đá san hô là một hệ sinh thái phức tạp và đa dạng nhất trong vùng Vịnh, 
hỗ trợ rất nhiều sinh vật đa dạng và cũng giúp nền kinh tế trong vùng qua việc du lịch để học 
hỏi thêm về môi sinh. Hào và phiến đá san hô trong vùng Vịnh đem đến nhiều lợi ích về sinh 
thái, chẳng hạn như giảm sự xói mòn dải đất ven bờ và cường độ bão, tạo môi trường sống cho 
các loài khác, và cải thiện phẩm chất nước bằng cách lọc chất màu mỡ và bùn đất. 

Các môi trường sống này đã giảm sút vì độ mặn và bùn đất bị xáo trộn, phẩm chất nước suy 
giảm, cá bị đánh bắt quá nhiều, mầm bệnh, thời tiết thay đổi, bão tố và hạn hán. Một việc 
quan trọng có thể làm để tăng cường sự trường tồn của bờ biển là hồi phục phiến đá bản xứ 
cũng như các môi trường sống khác như đầm nước mặn, rừng đước, hải đảo, bãi cỏ biển và 
các loại thảo vật gần bờ khác và loại thảo không cuống. Việc làm này có thể tạo ra một “dải 
đất sống ven bờ”, có thể là một nơi có thể sinh sống được để thay thế dải đất ven bờ đã bị bao 
bọc. Các khu này cũng góp thêm nhiều ích lợi cho việc cải tiến phẩm chất nước, và gia tăng 
toàn bộ sự đa dạng của môi trường sống và khả năng sản xuất. Thí dụ, đê chắn sông làm bằng 
vỏ hào/san hô/đá vôi, nếu được xây đúng phương pháp, có thể đem lại các lợi ích cho hệ sinh 
thái giống như những thứ của các phiến đá ngầm tự nhiên. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Thiết lập các yếu tố để đặt ưu tiên cho những dự án kiến trúc, phục hồi và tăng cường 
phiến đá hào và san hô khắp Vịnh Mễ Tây Cơ. 

■	 Khuyến khích kỹ nghệ nuôi trồng thủy sản tham gia vào các nỗ lực phục hồi hào và các 
loại cá có vỏ khác, học hỏi kinh nghiệm thành công ở những nơi khác trong nước để bồi 
đắp thêm.  Cân nhắc nơi nào trong vùng bờ biển và nội địa thích ứng cho các phiến đá 
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nhân tạo, theo đúng những thực hành tốt nhất để 
giảm tối thiểu các tai hại xảy ra cho môi trường 
sống thiên nhiên cũng như cho thảo và động vật.  

■	 Phục hồi và quản trị các phiến đá san hô và hào 
để mang nhiều lợi ích khác nhau cho hệ sinh thái, 
bao gồm duy trì khả năng sản xuất, gia tăng số 
lượng cá, lọc nước, loại bỏ chất nitrogen, và bảo vệ 
cũng như ổn định dải đất dọc bờ biển. 

Phối hợp và bành trước mọi nỗ lực kiểm tra 
vùng Vịnh đang tiến hành để theo dõi các nơi 
và các loài cần phải kiểm soát 
Các loài cần phải kiểm soát là thực vật và thú vật có 
thể được theo dõi theo thời gian để giúp báo động nhà 
nghiên cứu, giới hữu trách và công chúng về những 
nguy cơ, khuynh hướng và tai hại hiện có hoặc có thể 
xảy ra cho hệ sinh thái. Các loài cần phải kiểm soát 
thường là loài đầu tiên và dễ nhận ra nhất cho thấy kết 
quả của những thay đổi về môi sinh. Những nơi có các 
loài này là những chỗ chính trong vùng biển thích hợp 
cho việc nghiên cứu kỹ càng và quan sát liên tục để tìm 
và hiểu được sự thay đổi về lý tính, hóa tính, và sinh 
vật tính của toàn hệ sinh thái mà chúng tiêu biểu cho. 
Bằng cách chú trọng đến những loài và những nơi cần 
phải kiểm soát, khoa học gia có thể hiểu rõ hơn tình 
trạng cũng như khuynh hướng về sự lành mạnh của hệ 
sinh thái, có thể cải tiến các mô hình về nguy cơ cho 
hệ sinh thái cũng như quyết định những việc phục hồi 
phải làm và có thể biện hộ cho những quyết định này. 

Các cơ quan liên bang và tiểu bang trong vùng Vịnh 
đã có những nỗ lực lâu dài để tích cực kiểm soát hải 
vật và động vật hoang dã. Đây là những việc tạo nền 
tảng cho các chương trình về loài cần phải kiểm soát. 
Các cơ quan thuộc DOI, bao gồm Sở Hải Vật và Động 

Các Nơi và Loài Cần Kiểm Soát để 
Theo Dõi Tính Chất của Hệ Sinh Thái 
Vùng Vịnh 
Các loài cần kiểm soát có thể bao gồm: 

•	 Cá: cá ngừ có vây xanh Đại Tây Dương, cá 
hồng, cá mú, cá mòi dầu, cá nhám voi, cá tầm 
vùng Vịnh, cá hồi, cá bơn có đốm 

•	 Chim: bồ nông (nâu và trắng), chim óc cao 
sống ở bãi biển (Wilson và piping), chim gan-
net (ngoài khơi), chim ăn hào, và chim làm 
tổ chung (least tern, skimmer đen, roseate 
spoonbill) 

•	 Động Vật có Vú: chuột biển, cá voi, heo biển, 
cá heo 

•	 Rùa: Kemp’s Ridley, loggerhead, rùa biển xanh 
lá cây, diamondback terrapin 

•	 San Hô: staghorn, elkhorn, các loài ở vùng 
nước sâu 

•	 Thực Vật: spartina, đước (đen và đỏ), sea oats, 
cỏ rùa, tảo Sargassum, tảo 

•	 Động Vật Không Xương Sống: hào, tôm, cua 
xanh, macroinvertebrates 

Các nơi cần kiểm soát có thể bao gồm: 

•	 Phiến đá san hô sâu dưới biển. 

•	 Vùng cá đẻ trứng và những vùng hải vật tập 
hợp khác. 

•	 Các nơi thuộc Khu Bảo Tồn Hải Vật Quốc Gia 
(NMDS) và Khu Nghiên Cứu Cửa Sông Quốc 
Gia (NERRS) của NOAA Chương Trình Cửa 
Sông Quốc Gia (NEP) của EPA. 

Vật Hoang Dã (USFWS), Văn Phòng Quản Trị Năng Lượng Hải Dương, Sở Công Viên Quốc Gia, và USGS 
- cũng như NOAA - đều đang có những chương trình kiểm soát để theo dõi các loài ở trên bờ hay ngoài 
khơi thuộc danh sách đang bị đe dọa hay có nguy cơ bị tiêu diệt của liên bang. Ngoài ra, Chương Trình 
NEP của EPA và Khu Nghiên Cứu Cửa Sông Quốc Gia cũng như Khu Bảo Tồn Hải Vật Quốc Gia của 
NOAA cũng có nhiều chương trình kiểm soát mưu mô trong vùng Vịnh. Thí dụ những thống kê lâu dài 
bao gồm Chương Trình Thẩm Định và Kiểm Soát Vùng Đông Nam của tiểu bang và liên bang (SEAMAP), 
Thống Kê về Số Lượng Vịt Nước của USFWS, thống kê ở biển và trên không về Số Lượng Hải Vật có Vú, 
và việc kiểm soát ấu trùng của cá ngừ có vây màu xanh trong Vịnh Mễ Tây Cơ. Tiểu bang thường có nhiều 
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chương trình kiểm soát bổ sung. Một cơ sở dữ liệu bao hàm toàn diện và dễ truy cập rất cần thiết để phối 
hợp và liên kết mọi nỗ lực cũng như thông báo các quyết định của ban quản trị. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Hợp tác với các nhóm đang hoạt động để cùng xác định những loài và nơi thích ứng cần kiểm soát ở 
khắp Vịnh Mễ Tây Cơ nhằm cung cấp dữ liệu lâu dài cho việc biện hộ các quyết định liên quan đến 
việc bảo tồn. 

■	 Hỗ trợ và tăng cường các hoạt động kiểm soát đang có để bảo đảm những loài và nơi cần kiểm soát đã 
được theo dõi đầy đủ. Nhắm tới sự hợp tác của tư nhân và dân chúng để bành trướng khả năng kiểm 
soát. 

■	 Thiết lập và áp dụng những phương pháp để ước lượng tổng số của các loài; xác định sự phân chia 
theo địa lý và khuynh hướng tụ họp để tiến hành kế hoạch phục hồi cho các loài và nơi cần phải kiểm 
soát. 

Giảm tối thiểu, hoặc nếu có thể tiêu diệt, các loài gây tai hại cho Vịnh Mễ Tây Cơ 
Các loài gây tai hại là loài ở ngoài hệ sinh thái, hoặc loài bản xứ có lợi thế cạnh tranh bởi vì hệ sinh thái 
bị tàn phá trầm trọng từ các hoạt động mở mang của con người, bão tố, hoặc những nguyên do khác. Các 
loài gây tai hại có thể là thực vật, thú vật, hoặc các sinh vật khác đang hiện diện ở môi trường sống trong 
đất và/hay nước. Hơn 300 loài sống trong nước không phải bản xứ đã được tìm thấy trong vùng Vịnh, một 
số này được coi là có thể gây nguy hại cho hệ sinh thái của Vịnh Mễ Tây Cơ.105 Chẳng hạn như nutria,106 

lionfish,107 giant salvinia,108 orange cup coral,109  Asian tiger shrimp,110 green mussel,111 và nhiều loại cá 
tilapia.112 Các loài gây tai hại phần lớn xâm nhập được là do các việc làm của con người. Thí dụ, nuôi cá 
trong hồ và hàng hải thế giới là một cách chính đưa các loài gây tai hại vào Vịnh Mễ Tây Cơ.113 

Bởi vì các loài gây tai hại có ít kẻ thù trong thiên nhiên và thường tránh được những mầm bệnh trong 
vùng, chúng dễ lan tràn nhanh chóng. Ngoài ra, khi đầm lầy bị mất và giòng nước thay đổi làm môi 
trường sống bị biến thể sẽ tạo cơ hội cho các loài gây tai hại tăng trưởng. Các loài gây tai hại là một trong 
những nguy cơ hàng đầu cho sự đa dạng sinh vật và có ảnh hưởng to lớn tới nông nghiệp, lâm học, ngư 
nghiệp, và các hoạt động khác của con người cũng như sức khỏe của họ. Phí tổn để ngăn chặn chúng và 
tai hại gây ra cho môi sinh có thể lên tới hằng triệu đô la mỗi năm.114 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Thiết lập và tiến hành các kế hoạch giải quyết các loài gây tai hại và các kế hoạch ngăn chặn một 
đường xâm nhập nào đó. Sử dụng các việc hợp tác của tiểu bang và khu vực, chẳng hạn như Hội Tiêu 
Diệt Các Loài Gây Tai Hại Florida và Khu Vực Hợp Lực Đối Phó Các Loài Gây Tai Hại, để làm mẫu 
cho cơ cấu tổ chức. 

■	 Đánh giá sự tai hại của các cách xâm nhập khác nhau (chẳng hạn như nước của đồ dằn tàu, việc buôn 
bán hồ cá và các thú vật kỳ lạ, và việc di chuyển miếng bục lớn vào trong vùng Vịnh) - bằng cách hợp 
tác với những cơ quan như các tiểu bang trong Vịnh Mễ Tây Cơ, Hội Đồng Vùng Vịnh và Vùng Nam 
Đại Tây Dương về Các Loài Gây Tai Hại Trong Nước, Ủy Ban Đối Phó Các Loài Gây Tai Hại Trong 
Nước, Hội Đồng Đối Phó Các Loài Gây Tai Hại Quốc Gia và Hội Hải Sản Vùng Đông Nam. 



  

Tăng Cường Sự Kiên Trì Của Cộng Đồng 
Có khoảng 10 triệu người sinh sống dọc theo bờ Vịnh. Họ đang tận hưởng nhiều ích lợi đặc thù mà hệ 
sinh thái trong vùng này đem lại. Các cộng đồng này cũng đương đầu với nhiều thử thách của các biến 
cố thiên nhiên như bão tố, lụt lội và các tai hại lâu dài như đất bị xói mòn, đất lún và mực nước biển dâng 
cao. Ngoài ra còn có những thử thách do con người tạo ra như mất đất dọc bờ, dân số thay đổi và các tai 
hại liên quan đến việc mở mang và kỹ thuật như vụ Chảy dầu. Các cộng đồng này sẽ gặt hái nhiều ích lợi 
trực tiếp từ những việc phục hồi với mục đích cải thiện tính chất hữu dụng của hệ sinh thái, chẳng hạn 
như phòng chống bão tố tốt hơn và hải sản lành mạnh hơn. Những hoạt động nhằm gia tăng sự kiên trì 
của cộng đồng sẽ giảm bớt các tai hại trong tương lai do bão tố và mực nước biển dâng đem đến, do đó, sẽ 
làm cắt bớt khoảng thời gian và phí tổn cần thiết cho việc phục hồi và đối phó. Chỉ trong vòng 10 năm vừa 
qua, tám số bão tố gây phí tổn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã làm thiệt hại khoảng 225 tỉ đô la cho các 
tiểu bang vùng Vịnh.115 Vào năm 2005, Quốc Hội đã dành thêm một tài khoản 94.8 tỉ đô la để đối phó 
với những thiệt hại của bão Katrina, Rita và Wilma.116 Một cuộc nghiên cứu được ủy quyền bởi Cơ Quan 
Đối Phó Khẩn Cấp Liên Bang cho thấy với mỗi đô la sử dụng cho việc phòng chống thiệt hại tiết kiệm 
được bốn đô la cho phí tổn.117 Một số các cuộc nghiên cứu khác cho ra con số tiết kiệm được cao hơn thế 
nữa. Cải thiện khả năng của cộng đồng để đối phó những đe dọa nặng nề và kinh niên sẽ giúp nền kinh tế 
trong vùng và quốc gia đứng vững. 

Mỗi một cộng đồng trong vùng Vịnh có các nhu cầu, giá trị, và sở thích khác nhau; do đó, những giải pháp 
để phục hồi hệ sinh thái và đặt kế hoạch cho bờ biển sẽ tùy thuộc vào sự quyết định của địa phương dựa 
trên tình trạng trong vùng. Đồng thời, để đáp ứng hữu hiệu các nhu cầu cấp bách và đoán trước tình trạng 
trong tương lai, cộng đồng vùng biển - gồm giới hữu trách, cư dân, và các nhóm quan tâm khác - cần phải 
hợp tác chặt chẽ hơn nhằm xác định những giải pháp có thể đáp ứng với nhu cầu toàn vùng Vịnh, khó 
khăn trong vùng, và tình trạng địa phương. Các tiểu bang vùng Vịnh đã khởi xướng việc thành lập những 
chương trình cải thiện vùng bờ biển để duy trì sự kiên trì của cộng đồng và phục hồi hệ sinh thái theo một 
đường lối kết hợp tăng trưởng bền vững về sinh thái và lợi ích của địa phương. Những chương trình này 
phải được áp dụng để xác định các ưu tiên cho việc mở mang, chẳng hạn như duy trì các hệ sinh thái quan 
trọng, cải thiện sự bền bỉ của những khu nhà hiện thời để chống đỡ hữu hiệu hơn với thiên tai, hoặc rời 
nhà và hạ tầng cơ sở ra khỏi khu nguy hiểm tới những nơi thích hợp và ít nguy hiểm hơn. Để cộng đồng 
có thể dự trù, chuẩn bị và đối phó tốt hơn với những sự thay đổi liên hệ tới đời sống dọc bờ biển, họ cần 
phải sử dụng các trợ giúp về kỹ thuật và các phương pháp phân tích đang có sẵn hiện thời để gia tăng tính 
chất kiên trì cũng như bền vững về kinh tế của cộng đồng. 

Các Việc Làm Chính 

Thiết lập và tiến hành các chương trình cải thiện bờ biển bao hàm toàn diện, dựa trên 
căn bản khoa học, và cập nhật cộng đồng 
Các tiểu bang vùng Vịnh phải bồi đắp và xây dựng các chương trình cải thiện bờ biển hữu hiệu để phản 
ảnh các việc ưu tiên dựa trên ý kiến của cộng đồng và căn bản của tiểu bang nhằm kết hợp một số các 
chương trình cải thiện bờ biển của liên bang và tiểu bang. 

Chẳng hạn như Chương Trình Cải Tiến Bờ Biển Mississippi (MsCIP), là một khuôn mẫu hoạt động cho 
việc phục hồi, bảo vệ, tăng cường và củng cố lại khả năng phòng chống tự nhiên của các môi trường sống 
dọc bờ biển. Tiểu bang Mississippi và Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ đã thiết lập chương trình này để 
đối phó với bão Katrina, và cùng nhau quản trị chương trình. MsCIP duy trì sự kiên trì của cộng đồng và 
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Sự An Toàn của Hải Sản 
Vụ Chảy dầu  Deepwater Horizon đã làm nổi bật giá trị của hải sản đối với các cộng đồng 
trong vùng Vịnh và vai trò quan trọng của khu vực là nguồn sản xuất hải sản với phẩm 
chất và số lượng cao trong quốc gia. Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm, Văn Phòng 
Hải Sản Quốc Gia của NOAA, EPA, Nhóm Bảo Vệ Bờ Biển Hoa Kỳ, và các tiểu bang vùng 
Vịnh đã có các biện pháp chưa từng có để kiểm chứng sự an toàn của hải sản bắt được từ 
Vùng Vịnh, đầu tiên là đóng những khu vực có dầu, sau đó là thiết lập các thủ tục để bảo 
đảm sự an toàn của hải sản trong những khu đó khi chúng đã được mở lại. Tất cả vùng 
nước của liên bang và tiểu bang đã được mở lại, ngoại trừ một số khu vực nhỏ gần cửa 
khẩu Mississippi.118

 Phần lớn những việc làm được làm nổi bật trong Kế Hoạch này sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
tới phẩm chất và số lượng của hải sản trong Vịnh Mễ Tây Cơ, bao gồm việc đối phó sự 
mất mát môi trường sống quan trọng của hải vật, cải tiến phẩm chất nước bằng cách giảm 
bớt chất màu mỡ có quá nhiều, và đối phó những nguồn sinh ra mầm bệnh cũng như các 
chất ô nhiễm vào trong vùng nước của vịnh. Cộng thêm vào việc thử nghiệm và lấy mẫu 
của các tiểu bang vùng Vịnh đang tiến hành để kiểm chứng phẩm chất của cá, tôm, cua và 
hào được sản xuất trong địa phương, việc phục hồi môi trường sống và phẩm chất nước 
sẽ góp phần vào nền kinh tế thịnh vượng trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 

phục hồi hệ sinh thái theo một đường lối mà có thể giải quyết những vấn đề của hệ thống và 
đáp ứng với sự quan tâm của cộng đồng. Mặc dù giảm thiểu nguy cơ là mục đích chính của nỗ 
lực này, những giải pháp được trình bày trong kế hoạch cũng đối phó với việc mất đất và môi 
trường sống, nguồn hải sản và phẩm chất nước. 

Khuôn mẫu hoạt động của MsCIP là một kiểu mẫu cho việc thiết lập những phương pháp 
phục hồi của hệ sinh thái của địa phương, tiểu bang và trong vùng. Các tiểu bang dọc bờ biển 
khác đã và đang cân nhắc những đường lối tương tự. Tiểu bang Texas và Đoàn Kỹ Sư Quân 
Đội Hoa Kỳ đang hợp tác với nhau để thiết lập một kế hoạch bảo vệ và phục hồi bao hàm 
toàn diện cho bờ biển của Texas. Alabama cũng đã dự định thiết lập một nỗ lực tương tự như 
MsCIP, và Florida đang ước lượng giá trị và đường lối có thể đặt ra một kế hoạch phục hồi 
cho vùng Vịnh. Tiểu bang Louisiana đang chú trọng vào việc cập nhật hóa Kế Hoạch Chính 
Của Tiểu Bang dự trù sẽ được hoàn thành vào tháng Chạp năm 2012 và sẽ tiến xa hơn nữa 
sự hợp tác của nó với Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ để thành lập một viễn ảnh chung cho cả 
tiểu bang và liên bang ngoài. 

Để đối phó hữu hiệu việc phục hồi hệ sinh thái, các cơ quan của tiểu bang và liên bang cần 
phối hợp những nỗ lực tiến hành bao hàm toàn diện. Họ cần phải xác định các việc ưu tiên 
chung, tạo nhiều cơ hội để đạt được hiệu quả, giúp đỡ vấn đề kỹ thuật và khoa học, cũng như 
xác định nguồn tài nguyên cần thiết để trợ giúp việc thi hành. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Tiến nhanh việc thiết lập và/hoặc tiến hành những chương trình hoạch định bờ biển với 
một trọng tâm lên sự phối hợp toàn vùng Vịnh. 
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■	 Cải thiện nền tảng cho việc hỗ trợ và thiết lập những chương trình này bằng cách: 

X Đảm nhận việc phối hợp giữa các cơ quan bạn của tiểu bang và liên bang để thẩm định những 
nguy cơ quan trọng, thí dụ sự dâng cao của mực nước biển đã được dự đoán và sự xuất hiện 
thường xuyên hơn của các cơn bão đưa đến việc lụt lội vùng ven biển, để bảo đảm những thiệt hại 
có thể xảy ra đã được chuẩn bị đối phó ở địa phương cũng như trong vùng. 

X Chỉ dẫn cách phòng ngừa những nguy cơ đang có và cung cấp nguồn tài nguyên về đường lối 
hoạch định cho cá nhân cũng như cộng đồng. 

X Đánh giá khu vực dựa trên căn bản của toàn hệ thống để xác định sự thích ứng của những cơ 
hội giảm thiểu nguy cơ về kiến trúc hoặc không về kiến trúc nhằm bao gồm những phương pháp 
khác thích hợp với môi sinh. 

■	 Nghiên cứu những cơ hội để gia tăng sự hỗ trợ việc thi hành các chương trình cải thiện bờ biển. 

■	 Thiết lập những tiến trình thi hành khác cho các dự án cải thiện bờ biển mà có thể đáp ứng với nhu 
cầu của cộng đồng. 

■	 Đánh giá những cơ hội quản trị việc giảm ảnh hưởng đến môi sinh dựa trên căn bản lưu vực sông, với 
mục đích gặt hái được kết quả tốt nhất cho toàn môi sinh. 

Chương Trình Cửa Sông Sẵn Sàng Đối Phó Khí Hậu của EPA 
Chương trình Cửa Sông Sẵn Sàng Đối Phó Khí Hậu (CRE) của EPA đang hoạt động để cổ động việc 
thích nghi với khí hậu thay đổi với sự hợp tác của Chương Trình Cửa Sông Quốc Gia trong Vịnh Mễ 
Tây Cơ. Cửa sông và vùng ven biển rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của khí hậu. Để duy trì phẩm 
chất nước và bảo vệ tài nguyên vùng bờ biển, giới hữu trách có thể cần thành lập và tiến hành một số 
việc cho sự thích nghi. CRE cung cấp tài nguyên cho NEP và các giới hữu trách trong vùng bờ biển 
khác để (1) thẩm định những khía cạnh dễ bị ảnh hưởng, (2) thiết lập và thi hành kế hoạch cho sự 
thích nghi, (3) khuyến khích cộng đồng tham gia, và (4) chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan bạn và cộng 
đồng vùng biển. 

CRE hỗ trợ nhiều dự án với NEP của Vịnh Mễ Tây Cơ đã từng đứng đầu trong việc thành lập sự thích 
nghi trong vùng. Một số việc làm gần đây chú trọng về việc thành lập kế hoạch tăng cường sự kiên trì 
của cộng đồng qua việc thẩm định khả năng dễ bị ảnh hưởng và việc cập nhật cộng đồng về mực nước 
biển dâng. Thí dụ, trong năm 2009, NEP của Charlotte Harbor đã hợp tác với thành phố Punta Gorda, 
Florida để hoàn thành một kế hoạch cho sự thích nghi với khí hậu thay đổi cho nơi đó. Hiện thời 
Chương Trình Cửa Sông Của Vịnh Tampa đang lãnh đạo dự án với tất cả NEP của Vịnh Mễ Tây Cơ để 
cho ra một hướng dẫn cho vùng Vịnh về cách kết hợp khí hậu thay đổi vào dự án phục hồi môi trường 
sống. CRE chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án mà nó hỗ trợ qua mạng (www.epa.gov/cre), báo cáo hằng 
năm, và tóm lược điện tử. 

Cung cấp các phương pháp phân tích hữu dụng để đẩy mạnh việc soạn thảo kế hoạch 
cho cộng đồng, thẩm định nguy cơ và tiến hành chương trình khéo phát triển 
Nhiều việc làm đang được thực hiện trong vùng Vịnh để hỗ trợ cộng đồng xác định nhu cầu hiện thời và 
trong tương lai nhằm tăng cường sự kiên trì của cộng đồng. Các cộng đồng trong vùng vịnh phải đương 
đầu với lụt lội do bão tố và mực nước biển dâng gây ra. Họ cũng phải đương đầu với một thử thách lớn 
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trong sự cố gắng giảm thiểu lụt lội: đó là có được tin tức và dữ liệu dễ hiểu và chính xác cũng như phương 
cách giúp họ chọn đúng giải pháp. Mô hình, dự đoán, và các công cụ tạo hình sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ 
hơn thiệt hại có thể xảy ra cho bờ biển cũng như tác hại mà khí hậu có thể đem đến cho đời sống và hệ 
sinh thái. Cộng đồng cũng cần đến các cách thức, như BMPs để phòng chống bão tố, hỏa hoạn, cải tiến 
các qui định về sự an toàn cho những kiến trúc vùng biển, ngăn chặn sự ô nhiễm của nước mưa và các 
nguồn khác. Ngoài ra, đánh giá khu bờ biển dựa trên căn bản của toàn hệ thống sẽ giúp cộng đồng xác 
định một số việc làm thích ứng nhằm giảm nguy cơ về kiến trúc hoặc không về kiến trúc để bao gồm việc 
phục hồi hệ sinh thái. 

Khái niệm “khéo phát triển” đưa ra một cơ cấu tổ chức có thể thành tựu được cho những kế hoạch đối 
phó trong địa phương của cộng đồng Vùng Vịnh. Khéo phát triển nhận thấy cộng đồng cần có sức mạnh 
về kinh tế và sự kiên trì mới có thể cung ứng cho cư dân một đời sống tốt đẹp hơn và hỗ trợ tính chất 
nguyên thủy của hệ sinh thái. Cộng đồng có thể áp dụng khái niệm khéo phát triển vào các chính sách 
chia khu vực trong địa phương, các qui định về sự an toàn cho kiến trúc, các kế hoạch trong vùng hay địa 
phương, và việc tưởng thưởng đã được sự đồng ý của 
tất cả các nhóm quan tâm dành cho tư nhân có công 
trong việc mở mang. 

Để hỗ trợ những hoạt động đang tiến hành, các việc 
cần phải làm gồm có: 
■	 Thiết lập một số các phương pháp chỉ dẫn phòng 

chống bão tố để giới hữu trách địa phương có thể 
chọn lựa. 

■	 Kiểm kê và định giá trị của các kiểu mẫu phòng 
chống bão tố, sự xói mòn bờ biển để xác định kiểu 
tốt và thích hợp nhất để áp dụng cho việc thiết lập 
chương trình thẩm định nguy cơ về thiệt hại của 
bão tố và mực nước biển dâng. 

■	 Qua Hiệp Hội Vịnh Mễ Tây Cơ và Chương Trình 
Bão Tố Ven Biển của NOAA, tu chỉnh các chỉ số 
về nguy cơ hoặc khả năng dễ bị hại, chẳng hạn 
như Chỉ Số về Sức Kiên Trì của Chương Trình Sea 
Grant thuộc tiểu bang Louisiana và của Chương 
Trình Sea Grant thuộc hai tiểu bang Mississippi-
Alabama để giúp địa phương hiểu rõ thêm về nguy 
cơ của bão tố, đồng thời để đặt ưu tiên cho các 
cộng đồng có nguy cơ cao. 

■	 Hợp nhất các phương pháp phân tích và tài 
nguyên có được để giúp áp dụng Khéo Mở Mang 
cũng như tạo cơ hội cho việc hỗ trợ kỹ thuật. Thí 
dụ, chương trình Xây Dựng Cộng Đồng Vững 
Mạnh của EPA, Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng 
Vùng Biển của NOAA và EPA, các phương pháp 
chỉ dẫn Cách Sử Dụng Vùng Đất Ven Biển của 

Hiệp Hội Đối Phó Khí Hậu Địa 
Phương 
NOAA cam kết thúc đẩy sự trường tồn cho kinh tế, 
cộng đồng, và hệ sinh thái với những thay đổi của 
khí hậu. Hiệp Hội Đối Phó Khí Hậu Địa Phương của 
NOAA, gồm có các tổ chức trong và ngoài chính phủ 
liên bang như Nhóm Thẩm Định và Kết Hợp Khoa 
Học Địa Phương, Trung Tâm Khí Hậu Địa Phương, 
Hệ Thống Kết Hợp Dữ Liệu về Hạn Hán Quốc Gia 
và Nhóm Giám Đốc Đối Phó Thời Tiết Địa Phương 
(RCSDs), thẩm định nhu cầu và nhược điểm của địa 
phương, sau đó thành lập và cung cấp những dịch 
vụ đối phó kịp thời để cộng đồng có thể giảm thiểu 
hoặc thích ứng với sự thay đổi của khí hậu. Hiệp Hội 
cũng giúp cộng đồng hiểu rõ những nhược điểm của 
mình để họ có thể phòng bị thích ứng.

 Trong tài khoán 2012, RCSD, thuộc Khu Nam Phần, 
hợp tác với Văn Phòng Bảo Tồn Phong Cảnh Vùng 
Vịnh của NOAA, sẽ lãnh đạo một nỗ lực thiết lập 
một “bản đồ chỉ dẫn” cách đối phó khí hậu Vịnh Mễ 
Tây Cơ nhằm tăng cường sự hợp tác giữa NOAA và 
DOI trong việc đối phó khí hậu trong khu vực này. 
Các chương trình chú trọng về đối phó khí hậu, khoa 
học khí hậu, giúp đỡ bảo tồn của NOAA và DOI sẽ 
đều tham gia vào nỗ lực này. Trong tài khoán 2012, 
việc chính yếu sẽ là một buổi hội thảo trong vùng 
Vịnh để nhấn mạnh khả năng và kinh nghiệm sẵn 
có, xác định các nhu cầu ưu tiên trong vùng, và thiết 
lập một đường hướng hoạt động được phối hợp và 
hợp nhất nhằm tiến hành những hoạt động đối phó 
khí hậu trong vùng. 
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Louisiana, và Hiệp Hội cho Sự Trường Tồn của Cộng Đồng của HUD-DOT-EPA giúp cộng đồng tiến 
hành các phương thức mở mang để bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe dân chúng, tạo việc làm, gia 
tăng cơ hội về kinh tế, và cải tiến cuộc sống. 

Nâng cao chương trình giao tiếp cộng đồng và giáo dục môi sinh 
Với sự thay đổi không ngừng của hệ sinh thái và các thử thách mà cộng đồng trong vùng Vịnh phải đương 
đầu, cần phải gia tăng sự hiểu biết của họ về nguy cơ, tai hại có thể xảy ra cho hệ sinh thái cũng như sự 
liên hệ mật thiết giữa hệ sinh thái và cộng đồng nó hỗ trợ. Các chương trình cung cấp cho cư dân những 
kinh nghiệm thực tế sẽ giúp họ hiểu rõ thêm về sự liên hệ giữa môi trường và sức khỏe của họ. Sự hiểu 
biết này sẽ làm người dân quý trọng hơn hệ thống thiên nhiên mà họ tùy thuộc vào; đồng thời giúp mỗi cá 
nhân cũng như cộng đồng sẵn sàng đương đầu với những quyết định phức tạp về việc tương tác với môi 
trường. Kiến thức và sự hiểu biết này rất cần thiết để có thể quản trị môi trường hữu hiệu và sẽ giúp bảo 
đảm sự trường tồn của cộng đồng vùng Vịnh. 

Các việc cần phải làm gồm có: 

■	 Gia tăng nhận thức của cư dân trong vùng Vịnh bằng cách thúc đẩy các cơ hội tham gia trong cộng 
đồng, bao gồm việc bành trướng các cơ hội phục hồi cho toàn vùng. 

■	 Bành trướng việc dùng các hội đoàn của tư nhân và cư dân để tăng cường hoạt động của những chương 
trình giáo dục về môi sinh trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 

■	 Cần phải giải thích về những lợi ích kinh tế của hệ sinh thái vùng Vịnh trong việc giáo dục môi sinh. 

■	 Hỗ trợ và gia tăng những chương trình giáo dục môi sinh giản dị cho cộng đồng trong vùng ven biển của 
Vịnh Mễ Tây Cơ, kèm luôn cả trẻ từ mẫu giáo cho tới lớp 12. 

■	 Tận dụng sự hợp tác đang có giữa nhiều cơ quan của tiểu bang và liên bang, đại học, bộ lạc bị ảnh 
hưởng, nhóm hoạt động vô vị lợi và nhóm thuộc cộng đồng để khuyến khích cư dân tham gia vào việc 
giải quyết các nhu cầu cần thiết cho việc phục hồi và bảo tồn hiện tại cũng như trong tương lai, nhất là 
tới cộng đồng dân thiểu số. 
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IV. Quản Trị Hữu  
Hiệu Dựa Trên Căn Bản Khoa Học 
Sắc Lệnh thiết lập ra Ủy Ban nhấn mạnh rằng việc bảo đảm mọi nỗ lực phục hồi có một nền tảng khoa 
học vững chắc là điều tối quan trọng. Cần phải có khoa học để hỗ trợ việc phục hồi và khôi phục là điều 
hiển nhiên, không những cho toàn hệ sinh thái mà còn cho một dự án cụ thể, như đã nhấn mạnh trên 
nhiều hoạt động đã được trình bày trước đây trong Kế Hoạch. Tuy nhiên, tình trạng bi đát của nhiều 
thành phần của hệ sinh thái trong vùng Vịnh không thể chờ đợi sự xác thực của khoa học mà cần phải có 
sự đối phó tức khắc. Do đó, một phương pháp rất cần thiết để giúp nỗ lực phục hồi tiến triển theo một 
đường hướng có thể được khoa học bảo vệ, gia tăng sự xác thực cơ bản của khoa học nhằm đạt được kết 

quả mỹ mãn trong việc phục hồi đồng thời bành trướng kiến thức hiện 
thời về tình trạng của hệ thống. Phương pháp này và các công cụ liên 

hệ của nó cần phải được kết hợp vào trong những kế hoạch phục hồi 
để bảo đảm khoa học đã được cân nhắc thích ứng và được hỗ trợ 
đầy đủ.  Phương pháp cần phải xác định sự hữu hiệu của các nỗ 
lực phục hồi qua việc kiểm soát, lập mô hình, và nghiên cứu nhằm 
hỗ trợ việc quản trị và việc đưa ra quyết định.  Chi tiết cụ thể về 
các nhu cầu của việc kiểm soát, lập mô hình, và nghiên cứu được 
đề cập trong Phụ Lục C. 

Quản trị hữu hiệu là một tiến trình học hỏi có tổ chức bằng cách 
thi hành một số việc làm có thể phải thay đổi dựa vào sự tiến triển 

của chúng tới một mục đích đã được đề ra. Yếu tố chính là một hệ 
thống kiểm điểm được dùng để liên tục cải thiện các việc làm quản 

trị; do đó, các quyết định quản trị thường xuyên được sửa đổi nhằm 
đạt được mục đích và mục tiêu đã đề ra. Kết hợp khoa học và kỹ thuật 

tốt nhất vào trong việc thiết kế và tiến hành sẽ giúp cho các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cộng 
đồng ven biển mặc dù có những khía cạnh không chắc chắn trong tương lai (thí dụ, thời tiết thay đổi). 
Những yếu tố quan trọng gồm có: 

■	 Thiết lập khuôn khổ hoạt động cho quản trị hữu hiệu với những yếu tố quan trọng về nghiên cứu, 
lập mô hình, và kiểm soát để hỗ trợ quản trị hữu hiệu. Khuôn khổ hoạt động này có thể giúp đưa 
ra quyết định đúng đắn; bảo đảm mọi nỗ lực phục hồi có các mục đích, mục tiêu, và cách đo lường 
kết quả rõ ràng; cung cấp dữ liệu, sự phân tích, cùng các đề nghị khoa học lâu dài, liên tục rất quan 

Tình trạng bi đát của 
nhiều thành phần của hệ 
sinh thái trong vùng Vịnh 
không thể chờ đợi sự xác 
thực của khoa học mà 
cần phải có sự đối phó tức 
khắc. 
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trọng cho việc thành lập, thi hành, và kiểm soát những dự án phục hồi và bảo tồn; thiết lập cách thức, 
phương pháp, và thủ tục; giải quyết những việc không xác thực làm giới hạn kế hoạch phục hồi; và 
thẩm định sự hữu hiệu tức thời và lâu dài của các hoạt động phục hồi và bảo tồn. Khuôn khổ hoạt 
động này phải bảo đảm các dự án phục hồi có sự thẩm định cũng như sự kết hợp của dữ liệu và kiến 
thức khoa học hiện thời, cũng như phải có một cuộc đánh giá thành công và thất bại của các hoạt 
động phục hồi tương tự trong quá khứ.  Khuôn khổ hoạt động này cũng sẽ giúp cải thiện việc phối 
hợp và hợp tác giữa các cơ quan liên bang và tiểu bang, ngành kỹ nghệ (thí dụ, dầu khí, giao thông), 
các nhóm phục vụ cộng đồng và giới quan tâm đến vấn đề. 

Tâm điểm của khuôn khổ hoạt động này là việc thành lập một nỗ lực đồng nhất giữa các cơ quan, 
dưới sự điều khiển của Ủy Ban. Nó có thể bao gồm việc tập hợp các đội hoặc nhóm cố vấn chuyên về 
khoa học và việc sử dụng triệt để các hội nghị, chương trình, đại học, và học viện về khoa học sẵn có 
ở các tiểu bang vùng Vịnh và khắp nơi trong vùng để chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực, dữ liệu, và tin 
tức, trao đổi ý kiến, xác định vấn đề, và tạo giải pháp trong khuôn khổ của quản trị hữu hiệu cho sự 
trường tồn của hệ sinh thái trong vùng Vịnh. 

Ngoài ra, việc áp dụng phương pháp quản trị hữu hiệu cần phải được cải thiện liên tục bằng cách thiết 
lập một cuộc phê bình và đánh giá để thẩm định kỹ càng chương trình cũng như hiệu quả của nó 
trong việc hỗ trợ các nỗ lực phục hồi và bảo vệ.  Các cuộc phê bình và hướng dẫn độc lập về khoa học 
sẽ giúp bảo đảm việc thiết lập kế hoạch phục hồi cũng như việc quản trị hữu hiệu đã được thẩm định 
và đánh giá thường xuyên. 

■	 Thiết lập việc kiểm soát, lập mô hình, và nghiên cứu khoa học  để đáp ứng nhu cầu về khoa học của 
Kế Hoạch. Việc kiểm soát, lập mô hình, và thành lập các cuộc nghiên cứu phải được thống nhất từ giai 
đoạn đầu của kế hoạch phục hồi, từ lúc lập kế hoạch cho đến lúc áp dụng quản trị hữu hiệu để đưa ra 
quyết định. 

X Thiết lập một chương trình kiểm soát bao hàm toàn diện “từ lưu vực sông cho tới Vịnh”  rất 
cần thiết cho việc hỗ trợ các mục đích phục hồi hệ sinh thái (chú trọng vào môi trường sống, 
phẩm chất nước, hải sản, và cộng đồng) và giảm thiểu những vấn đề không xác thực khi thiết lập 
mô hình cho các hoạt động để hỗ trợ quản trị hữu hiệu. Kết quả thâu thập từ việc kiểm soát liên 
tục, lâu dài và chính xác tạo ra tính chất “thích ứng” mà sẽ là căn bản của quản trị hữu hiệu và có 
thể được sử dụng để đánh giá sự hữu hiệu của dự án và ảnh hưởng mà toàn bộ những nỗ lực phục 
hồi và bảo tồn đã đem lại cho toàn bộ hệ sinh thái trong vùng Vịnh. Hệ thống này phải kết hợp và 
tăng cường các công trình kiểm soát và theo dõi đang có cho lưu vực, cửa sông, bờ biển, và ngoài 
khơi, kể cả những kiến trúc được xây dựng nhằm cải tiến việc lập mô hình, kiểm soát, thẩm định 
đất trong nội địa, cửa sông, bờ biển và môi sinh ngoài khơi. Chương trình này cũng phải bao gồm 
việc xác định và thành lập các phương pháp quản trị đồng nhất, việc tổng hợp và làm cho công 
chúng có thể có được tất cả dữ liệu và tin tức kể cả việc sử dụng và lấy được những dữ liệu đang 
có; cũng như cách sử dụng chúng. 

X Thiết lập hệ thống mô hình của Vịnh Mễ Tây Cơ  để giúp công chúng và giới hữu trách có thể dự 
tính và ước tính tốt hơn về sự hữu hiệu của hệ sinh thái trước khi đưa ra quyết định. Các mô hình 
này có thể dùng để sửa đổi hoặc điều chỉnh những hoạt động phục hồi và bảo vệ, đồng thời để 
giúp sự phân tích và hướng dẫn về tính chất hữu hiệu của các dự án/kế hoạch phục hồi khác nhau 
(chẳng hạn như sửa đổi hoặc điều chỉnh giòng nước ngọt, số lượng chất màu mỡ, số lượng bùn 
đất lắng xuống, khu chắn bão, và việc phục hồi hải đảo). 
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X Đầu tư vào việc nghiên cứu và các khám phá căn bản để hiểu rõ hệ sinh thái trong vùng Vịnh và 
làm cách nào chúng có thể chống chọi được với các thiệt hại từ những sự kiện thất thường, như bão 
tố hoặc Chảy dầu, và từ những việc thay đổi lâu dài như ảnh hưởng của khí hậu. Con người là một 
phần tử của hệ sinh thái; do đó, rất cần có cuộc nghiên cứu chú trọng về mối liên hệ giữa sự trường 
tồn của hệ sinh thái và cộng đồng, bao gồm các thiệt hại xảy ra cho con người, nguy cơ và giải pháp. 
Việc nghiên cứu quan trọng đặc biệt cho việc hỗ trợ quản trị khi nó gia tăng kiến thức về sự tương 
tác giữa các phần tử sinh học, hóa học, và vật lý học; điều này giúp các nhà khoa học gia cũng như 
ban quản trị đánh giá các tai hại đã biết được cũng như có thể xảy ra của hoạt động phục hồi tới môi 
sinh.  Để mô hình và phương pháp kiểm soát được tin tưởng hơn và cuối cùng giúp việc quản trị tốt 
hơn, cuộc nghiên cứu phải có khuynh hướng giảm bớt những khía cạnh không xác thực của khoa 
học. Xác định nhu cầu và tiến hành việc nghiên cứu phải được bao gồm trong kế hoạch phục hồi; 
việc nghiên cứu phải được kết hợp vào trong tiến trình đưa đến các quyết định thích ứng của ban 
quản trị, cùng với dữ liệu thu thập từ việc kiểm soát cũng như kết quả của mô hình. 

■	 Hỗ trợ các quyết định. Yếu tố chính dẫn tới một kế hoạch quản trị hữu hiệu là việc truyền đạt kết quả 
bằng những cách dễ hiểu và có tính chất thuyết phục để có thể giúp đưa ra quyết định chính xác và 
giúp công chúng hiểu rõ vấn đề hơn. Muốn hỗ trợ hữu hiệu các quyết định cũng cần phải có một kết 
hợp rõ ràng của vấn đề không chắc chắn và giả thuyết để giúp việc thiết lập kế hoạch, thẩm định cũng 
như phân tích lợi hại. 

X Thiết lập hệ thống và phương pháp hợp nhất nhằm hỗ trợ các quyết định, bao gồm việc bành 
trướng và tăng cường các dự đoán, mô hình, kiểu mẫu cho việc thẩm định nguy cơ và khả năng 
dự đoán về hệ sinh thái. (xin đọc “Thẩm Định Hệ Sinh Thái Toàn Bộ” và “Hội Đồng Bảo Tồn 
Phong Cảnh.”) 

X Thiết lập cách trình bày dữ liệu và hình ảnh để hỗ trợ các quyết định nhằm đưa ra vô số việc 
làm trong Vùng Vịnh có thể ảnh hưởng đến việc khai thác năng lượng và khoáng chất, chẳng hạn 
như Virtual Louisiana, Virtual Alabama, và Bản Đồ Dữ Liệu của Vùng Vịnh. 

Thẩm Định Toàn Bộ Hệ Sinh Thái 
NOAA đang áp dụng một đường lối quản trị toàn diện dựa trên căn bản hệ sinh thái để toàn hệ sinh 
thái, kể cả con người được cân nhắc cẩn thận. NOAA thi hành Thẩm Định Toàn Bộ Hệ Sinh Thái 
(IEA) ở lãnh vực sinh thái liên quan tới những câu hỏi của ban quản trị, giúp các viên chức quản trị 
tài nguyên đưa ra quyết định có hiệu quả và dựa trên sự xác thực nhằm đạt được các mục đích về sinh 
thái cũng như về kinh tế xã hội. IEA là “một sự phân tích tổng hợp và định lượng những dữ liệu về 
quá trình vật lý, hóa học, sinh thái học và con người liên quan đến các mục đích quản trị cụ thể.”119,120 

Chương trình IEA quốc gia, sẽ bao gồm tám vùng dựa trên Hệ Sinh Thái Thuộc Khu Biển Lớn của 
Hoa Kỳ, đã được thành hình ở ba vùng, bao gồm Vịnh Mễ Tây Cơ. IEA vùng Vịnh sẽ xác định và thu 
thập mọi dữ liệu về hệ sinh thái liên hệ, sau đó sẽ làm chúng có sẵn trong hệ thống dữ liệu và cơ cấu 
hoạt động của các dịch vụ để sử dụng cho mô hình về hệ sinh thái và chu kỳ thực phẩm. Dữ liệu về 
mối liên kết dinh dưỡng sẽ được sử dụng trong mô hình hệ sinh thái và chu kỳ thực phẩm đang có 
cũng như sắp tới. Các chỉ số hệ sinh thái sẽ được thiết lập và thông báo tới ban quản trị qua bản Báo 
Cáo Tình Trạng Hệ Sinh Thái. 
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Hội Đồng Bảo Tồn Phong Cảnh 
Vào năm 2010, Bộ Nội Vụ thành lập Hội Đồng Bảo Tồn Phong Cảnh (LCCs), là một nhóm hợp tác 
trên toàn quốc của tư nhân và công chúng nhằm cung cấp kiến thức khoa học để bảo đảm sự trường 
tồn của đất, nước, đời sống thiên nhiên và nền văn hóa của Hoa Kỳ. LCCs cung cấp kiến thức khoa 
học và hỗ trợ kỹ thuật cho việc bảo tồn phong cảnh theo một khuôn khổ hoạt động quản trị hữu hiệu 
bằng cách giúp thành lập kế hoạch bảo tồn, phương pháp hỗ trợ các quyết định, đặt ưu tiên và phối 
hợp việc nghiên cứu, thiết kế những chương trình kiểm soát và kiểm kê. Các nhóm cơ quan, tiểu 
bang, và hội đoàn bạn phối hợp với nhau trong vòng giới hạn của quyền hạn và pháp lý của họ. Trong 
vùng Vịnh Mễ Tây Cơ, có bốn LCCs đang được thiết lập: Cánh Đồng Bờ Vịnh bao gồm bờ biển của 
Texas và Louisiana; Đồng Bằng Bờ Vịnh và Vùng Núi Ozarks kết nối với bờ biển của Louisiana và trải 
dài qua Mississippi, Alabama và panhandle của Florida; Nam Đại Tây Dương bao gồm khu big bend 
của Florida; và Bán Đảo Florida bao gồm phần còn lại của bờ Vịnh Florida xuống tới vùng Keys. 

X Bành trướng phương pháp phân tích ích lợi và khả năng của hệ sinh thái để xác định những 
ích lợi về kinh tế xã hội mà hệ sinh thái đem lại cho toàn vùng Vịnh 

X Thiết lập các chỉ số thắng lợi  và theo dõi việc thẩm định để xác định sự thành công của các phần 
thuộc chương trình so với các mục đích đã được đề ra cho chúng. Thẩm định sự thành công phải 
dựa vào số lượng và dễ hiểu cho dân chúng, có kết cục hoặc mục đích rõ ràng nhằm đạt được một 
tình trạng mong muốn cho vùng Vịnh, thích ứng với sự thay đổi của hệ sinh thái, kiểm chứng 
tính chất hữu hiệu của việc phục hồi và bảo vệ đồng thời xác thực giả thuyết. 

X Soạn thảo bản báo cáo sự tiến triển khắp Vùng Vịnh. Bản báo cáo này phải có tóm lược về tình 
trạng cuối cùng của hệ sinh thái và thông báo sự tiến triển về việc quản trị để cải thiện chức năng 
của hệ sinh thái (kể cả các lợi ích của hệ sinh thái). Nó phải phản ảnh khuynh hướng theo thời 
gian để công chúng có thể đánh giá sự tiến triển dễ dàng, phải cho biết hệ sinh thái hoạt động như 
thế nào và tại sao. 
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V. Các Giai Đoạn  

Kế Tiếp 
Mục đích chính của Ủy Ban là hỗ trợ và phối hợp những hoạt động của các tiểu bang trong vùng Vịnh, 
chính phủ liên bang, bộ lạc và chính quyền địa phương để cải thiện sự hữu hiệu trong khi tiến hành 
những hoạt động phục hồi hệ sinh thái trong Vùng Vịnh. Kế Hoạch là bước khởi đầu quan trọng cho mục 
đích này. Kế Hoạch đặt ra một số các mục đích bao quát dựa trên các mục đích đã có, các cuộc thẩm định 
khoa học, và nhiều ý kiến của nhóm quan tâm. Kế Hoạch cũng đề nghị một số việc làm quan trọng để tiến 
hành lập tức và trong thời gian dài. 

Ngoài việc ủy thác vai trò phối hợp toàn bộ cho Ủy Ban, Sắc Lệnh 13554 định rõ những trách nhiệm khác 
của Ủy Ban như sau: 

■	 Hỗ trợ tiến trình của NRDA bằng cách giới thiệu những hoạt động phục hồi hệ sinh thái tới Hội Đồng 
Ủy Thác để họ cân nhắc và phối hợp sự hợp tác giữa các văn phòng và cơ quan liên hệ nếu cần thiết. 

■	 Khuyến khích sự tham gia của công chúng, cộng đồng và các nhóm quan tâm địa phương để bảo đảm 
họ có cơ hội nêu lên ý kiến, nhận định nhằm cập nhật việc làm của Ủy Ban. 

■	 Xác định các khía cạnh quan trọng của chính sách cần đến sự phối hợp giữa mọi tầng lớp chính phủ. 

■	 Soạn thảo bản báo cáo cho Tổng Thống mỗi hai năm về sự tiến triển của việc phục hồi hệ sinh thái 
trong vùng Vịnh như đã đặt ra trong Kế Hoạch. 

■	 Lãnh đạo và phối hợp những nhu cầu cần thiết cho nghiên cứu để hỗ trợ việc thiết lập và đưa ra quyết 
định về phục hồi hệ sinh thái, đồng thời điều hợp việc phán xét kiến thức kỹ thuật cũng như khoa học 
liên hệ. 

■	 Giao tiếp với bộ lạc bị ảnh hưởng theo một đường lối phù hợp với Sắc Lệnh 13175. 

■	 Phối hợp với các văn phòng và cơ quan về những phương pháp để gặt hái kết quả tốt đẹp cho kinh tế 
cũng như sức khỏe liên quan đến việc phục hồi hệ sinh thái. 

Xa hơn nữa, Ủy Ban có thể là một diễn đàn có giá trị giữa mọi tầng lớp chính phủ để các viên chức lãnh 
đạo của tiểu bang và liên bang có thể hỗ trợ công cuộc phục hồi hệ sinh thái vùng Vịnh và giải quyết 
những thử thách làm trở ngại việc tiến hành, chẳng hạn như nhu cầu về khoa học, sự phức tạp của điều 
lệ, và tài nguyên. Trong thời điểm khó khăn về ngân sách như lúc này, điều quan trọng là các cơ quan liên 
bang và tiểu bang phải hợp tác chặt chẽ cũng như điều chỉnh ngân sách và hoạt động để hỗ trợ những dự 
án có ưu tiên cao đã sẵn sàng để bắt đầu trong tương lai gần. Ủy Ban dự định hợp tác với các nhóm khác 



 

 

 

 

 

 

  

chú trọng và việc phục hồi Vùng Vịnh để điều chỉnh và phối hợp việc làm – chẳng hạn như Hiệp Hội Vịnh 
Mễ Tây Cơ, Hội Đồng Đại Dương Quốc Gia, các nhóm nghiên cứu và các nhóm khác. 

Cần phải tiếp tục việc làm này để một số những đề nghị đưa ra ở đây được thực hiện và xác định phương 
pháp theo dõi sự tiến triển của việc phục hồi. Ủy Ban dự định bồi đắp vào những nỗ lực đã được hoàn tất 
bằng cách thiết lập một khuôn khổ hoạt động cho việc tiến hành với nhiều giai đoạn thành tựu rõ ràng. 

Rất nhiều đề nghị đưa ra trong Kế Hoạch này sẽ được tiến hành lập tức bởi một hay nhiều cơ quan thuộc 
Ủy Ban. Các đề nghị để giải quyết những thử thách khác vẫn tiếp diễn từ lâu trong vùng Vịnh sẽ cần nhiều 
nỗ lực tập trung hơn theo thời gian để xác định kế hoạch hành động. Sau khi ban hành bản Kế Hoạch 
cuối cùng, Ủy Ban dự trù sẽ thiết lập tức thời các hoạt động, kết quả phải gặt hái được, yếu tố đo lường kết 
quả, giai đoạn thành tựu, và những việc làm ngắn hạn, dài hạn và cỡ trung bình cần thiết để thi hành Kế 
Hoạch. Ủy Ban dự định hoàn thành công việc thiết lập các kết quả gặt hái được và giai đoạn thành tựu cho 
những đề nghị đưa ra trong Kế Hoạch này trong vòng sáu tháng sau khi bản Kế Hoạch cuối cùng đã được 
ban hành. 

Các cơ quan thuộc Ủy Ban cần điều chỉnh hữu hiệu hơn chương trình, ngân sách, nhân lực và khoa học 
để hỗ trợ công cuộc thiết lập, hoạch định, và tiến hành của việc phục hồi. Họ sẽ thành lập phương pháp đo 
lường tiến triển trong nỗ lực đạt được các mục đích phục hồi hệ sinh thái. Bằng cách phối hợp rộng lớn tất 
cả các tầng lớp của chính phủ, Ủy Ban có thể khuyến khích việc quản trị các hoạt động phục hồi hữu dụng 
và có hiệu lực hơn đồng thời hỗ trợ các cơ quan đề xướng những hoạt động này. 

Cho tới nay, Ủy Ban dự định sẽ hợp tác với các cơ quan thuộc Ủy Ban để tiến hành các đề nghị đưa ra 
trong Kế Hoạch. Trong một thời gian gần đây, Ủy Ban cũng dự định thành lập phương pháp đẩy mạnh 
việc phát triển và tiến hành hữu hiệu hơn các dự án phục hồi. Việc này sẽ tăng cường sự phối hợp, đặt ưu 
tiên cho những hoạt động phục hồi hệ sinh thái, tận dụng triệt để các nguồn tài trợ, và cải thiện thủ tục 
cứu xét giấy phép cho việc phục hồi cũng như xem xét qui tắc và luật lệ của những chương trình hỗ trợ 
Kế Hoạch. Nhiều việc làm đưa ra trong Kế Hoạch này hiện thời đã được chấp thuận hoặc đang được tiến 
hành trong các chương trình. Mục đích ban đầu sẽ là xác định và bồi đắp lên các chương trình này. Cho 
những việc làm hiện thời chưa được hỗ trợ, Ủy Ban dự định sẽ: 

■	 Biết rõ tình trạng hiện thời của mỗi vấn đề, chẳng hạn như cơ quan nào đang đối phó với vấn đề, dựa 
vào quyền hạn nào, và với nguồn cung cấp nào. 

■	 Xác định cơ quan lãnh đạo, tiểu bang và các cơ quan khác cho mỗi việc làm cần thiết để tiến hành đề 
nghị, cùng với những nhóm bạn thích hợp. 

■	 Đặt ra một thời khóa biểu cho các hoạt động cụ thể để đạt được mỗi một mục đích, cùng với bất cứ 
nguồn tài nguyên, quyền hạn, khoa học nào cần thiết hoặc có được hay cần có sự hỗ trợ bên ngoài. 

■	 Thiết lập một đường lối dựa trên căn bản khoa học để bảo đảm việc làm đạt được kết quả mỹ mãn. 
Các yếu tố chính gồm có: 

X Xây dựng một nỗ lực mạnh mẽ giữa các cơ quan, các ngành để điều khiển việc áp dụng quản trị 
hữu hiệu cho một công tác rõ rệt nhằm phục hồi toàn hệ sinh thái. 

X Thành lập các việc kiểm soát, lập mô hình, và nghiên cứu quan trọng để tạo nền tản khoa học cho 
các mục đích phục hồi đã được đề ra trong Kế Hoạch. 
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X Thành lập các phương pháp và phân tích nhằm hỗ trợ mọi quyết định tức thời và xác thực dựa 
trên kiến thức mới nhất về những xu hướng của hệ sinh thái theo thời gian, tình trạng trong 
tương lai, tính chất hữu hiệu của các nỗ lực phục hồi đang xảy ra và trong quá khứ, cũng như về 
những việc thay đổi cần thiết hoặc cần được cân nhắc cho các nỗ lực phục hồi trong tương lai. 

X Thành lập một hệ thống cố vấn về khoa học để bảo đảm việc phê bình, khoa học và các khám phá 
dựa trên khoa học được kết hợp đúng vào trong việc quản trị hữu hiệu cũng như tiến trình đưa ra 
các quyết định. 

■	 Cung cấp phương pháp quan trọng giúp đưa ra quyết định để phản ảnh xu hướng của hệ sinh thái 
theo thời gian, thông tin về sự tiến triển của dự án phục hồi, và bảo vệ tính chất xác đáng của các 
quyết định quan trọng cũng như những thay đổi cần thiết cho việc phục hồi. 

■	 Tiếp tục cập nhật cộng đồng và dân chúng về việc phục hồi bằng cách tổ chức diễn đàn để họ đóng 
góp ý kiến và yêu cầu về việc phục hồi hệ sinh thái tới các vị lãnh đạo trong chính phủ.  Một hội đồng 
cố vấn của cư dân nhằm cố vấn Viên Chức lãnh đạo Ủy Ban đã được chấp thuận. 

■	 Đặt và duy trì nhân viên có kinh nghiệm đặc biệt để họ giúp đỡ việc thiết lập chương trình hành động 
và hướng dẫn nó tiến hành như đã đề ra trong Kế Hoạch này. 

■	 Bành trướng cơ hội hợp tác với chính quyền địa phương, nhóm thương gia, và NGOs vì đó là một việc 
rất quan trọng để thi hành Kế Hoạch. 

Ủy Ban nhận thấy rằng những chương trình cần thiết để thi hành Kế Hoạch sẽ được thi hành bởi các cơ 
quan thích hợp của tiểu bang và liên bang. Do đó, một số những chương trình đã được xác định là quan 
trọng cho việc phục hồi có thể cần sự chấp thuận của một tiểu bang nào đó hoặc Quốc Hội. 

Ủy Ban có thể nhận làm công việc quan trọng, như đã đưa ra ở trên, để bảo đảm các phương pháp và sự 
hợp tác cần thiết cho sự thành công của việc phục hồi được thi hành hoặc được phát triển. Bằng cách giúp 
đỡ các chương trình phục hồi đang tiến triển khác và chú trọng vào một hệ sinh thái toàn diện cho các 
công tác phục hồi trong Vùng Vịnh, được hỗ trợ bởi kiến thức khoa học tốt và sự tham gia hữu hiệu của 
nhiều nhóm quan tâm, Ủy Ban nhắm hoàn thành một mục đích rất quan trọng: đó là đưa Vùng Vịnh của 
Hoa Kỳ trên con đường dẫn tới việc phục hồi và khôi phục lâu dài. 

Ủy Ban cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của hai đề nghị trước của Bộ Trưởng Mabus: đó là Quốc 
Hội (1) dành một phần lớn của bất cứ số tiền pđịa hạt nào có thể do sự vi phạm Đạo Luật Nước Sạch liên 
quan đến vụ Chảy dầu Deepwater Horizon cho công cuộc khôi phục vùng Vịnh và (2) thành lập Hội Đồng 
Phục Hồi Vùng Vịnh thừa kế trách nhiệm phối hợp việc khôi phục và phục hồi trong vùng của Ủy Ban. 

Sắc Lệnh đã chỉ định Kế Hoạch này phải trình bày hoàn cảnh đưa đến việc giải tán Ủy Ban là việc chính 
xác. Ủy Ban tin rằng trong trường hợp Quốc Hội thông qua đạo luật thiết lập Hội Đồng Phục Hồi Vùng 
Vịnh hoặc một nhóm tương tự với trách nhiệm tương đương, Ủy Ban sẽ giải tán và giúp tiến hành bất cứ 
việc bàn giao nào cần thiết. Có thể có những tình trạng khác làm Ủy Ban không cần đến nữa, có thể, với 
sự đồng ý của các cơ quan trong Ủy Ban, nó sẽ yêu cầu Tổng Thống ra lệnh cho ngừng hoạt động. Tuy 
nhiên, hiện thời, việc hợp tác giữa liên bang và tiểu bang để hỗ trợ những đề nghị đưa ra trong Kế Hoạch 
này là một nhu cầu hiển nhiên. Ủy Ban dự định xem xét lại việc này trước khi tài khóa của năm 2012 
chấm dứt. 



   Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh Mễ Tây Cơ l Các Giai Đoạn Kế Tiếp 54 



  

    

 
  

   
      

       
    

          
          
   
     

    
        

      
   

 
      

       
       

       
    

     
     

         
       

         
            
          

   
 

     
  

        
     

       
   

     
        

      
     

      
    

   

  
     

   
    
  
  
   
  

  

Phụ Lục A. Sắc Lệnh 13554
 
Sắc Lệnh 13554 của ngày 05 tháng Mười năm 2010 

Thành Lập Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh 

Chiếu theo quyền hạn mà Hiến Pháp và luật pháp của Hoa Kỳ đã giao phó cho 
tôi với cương vị là Tổng Thống, tôi ban hành sắc lệnh như sau: 

Phần 1. Mục Đích. Bờ biển vùng Vịnh là một kho tàng của quốc gia. Các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên của nó là một động cơ quan trọng cho nền kinh tế 
của toàn bộ Hoa Kỳ; các vùng nước của nó duy trì một hệ sinh thái đa dạng và 
sôi động; đồng thời nền văn hóa, vẻ đẹp tự nhiên, và tính chất quan trọng về lịch 
sử của Vùng Vịnh rất đặc biệt. Mỗi năm, hàng triệu du khách thăm Vùng Vịnh 
để nghỉ ngơi, bơi lội, đi du thuyền, câu cá, săn bắn, và ngắm chim; cả ngành du 
lịch của Vùng Vịnh cùng các ngành công nghiệp đánh cá thương mại và giải trí 
đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Hơn 90% dầu khí ngoài khơi của 
Quốc Gia được sản xuất từ Vùng Vịnh, và nó là nơi mà gần một phần ba hải sản 
được thu hoạch trong lục địa Hoa Kỳ. 

Hoa Kỳ cần có một bờ biển Vùng Vịnh sôi động, và Chính phủ Liên bang cam 
kết giúp đỡ cư dân Vùng Vịnh bảo tồn và khôi phục các hệ sinh thái bền bỉ và 
lành mạnh trong Vịnh Mễ Tây Cơ cũng như các khu vực xung quanh; những nơi 
này hỗ trợ nền kinh tế, cộng đồng, và nền văn hóa đa dạng của khu vực. Để giải 
quyết hữu hiệu những thiệt hại gây ra bởi vụ Chảy Dầu BP Deepwater Horizon, 
giải quyết sự suy giảm sinh thái đã có từ lâu, và bắt đầu hướng tới một hệ sinh 
thái Vùng Vịnh bền bỉ hơn, việc phục hồi hệ sinh thái là điều cần thiết. Phục hồi 
hệ sinh thái sẽ hỗ trợ sức sống kinh tế, nâng cao sức khỏe và sự an toàn cho con 
người, bảo vệ hạ tầng cơ sở, giúp cộng đồng đối phó tốt hơn các tai hại do bão 
và sự thay đổi của khí hậu gây ra, duy trì sự an toàn của hải sản và sự trong sạch 
của nước, cung cấp cơ hội giải trí và văn hóa, bảo vệ và bảo tồn các nơi có ý 
nghĩa quan trọng về lịch sử và văn hóa, đồng thời góp phần vào khả năng phục 
hồi toàn bộ của cộng đồng ven biển và Quốc Gia. 

Để đạt được những mục đích này, điều cần thiết là các nỗ lực của Liên Bang 
phải được kết hợp hữu hiệu với các việc làm của những nhóm quan tâm trong 
địa phương và nhất là phải chú trọng đặc biệt tới các giải pháp sáng tạo cũng 
như các dự án phục hồi quy mô và phức tạp. Các nỗ lực phải được dựa trên căn 
bản khoa học và được phối hợp chặt chẽ để tránh không bị lặp lại và bảo đảm 
tính chất hữu hiệu của những dịch vụ mà chúng đem lại. Sắc Lệnh này thiết lập 
Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh để phối hợp trách nhiệm, thiết lập kế 
hoạch, và trao đổi tin tức giữa các cơ quan chính phủ nhằm tiến hành việc phục 
hồi hệ sinh thái trong Vùng Vịnh tốt hơn, đồng thời điều hành việc nhận lãnh 
trách nhiệm và hỗ trợ thích hợp trong suốt tiến trình phục hồi. 

Phần 2. Thành Lập Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh. Sắc Lệnh thành 
lập Ủy Ban Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vùng Vịnh (viết tắt là Ủy Ban). 

(a) Ủy Ban này sẽ bao gồm: 

(1) Một viên chức cao cấp được lựa chọn bởi người đứng đầu của mỗi bộ, cơ 
quan, và văn phòng trung ương sau đây: 

a. Bộ Quốc Phòng; 
b. Bộ Tư Pháp; 
c. Bộ Nội Vụ; 
d. Bộ Nông Nghiệp; 
e. Bộ Thương Mại; 
f. Bộ Giao Thông; 
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g. Cơ quan Bảo Vệ Môi Sinh; 
h. Văn Phòng Quản Trị và Ngân Sách; 
i. Hội Đồng Phẩm Chất Môi Sinh; 
j. Văn Phòng Chính Sách Khoa Học và Kỹ Thuật; 
k. Hội Đồng Chính Sách Quốc Nội; và 

(2) Năm Đại Diện của năm Tiểu Bang trong Vùng Vịnh, được bổ nhiệm bởi 
Tổng Thống dựa trên đề nghị của các Thống Đốc thuộc các Tiểu Bang này. Các 
viên chức phải là người được bầu vào các chức vụ thuộc chính phủ Tiểu Bang 
(hoặc các nhân viên được chỉ định có thẩm quyền quyết định dựa trên danh 
nghĩa của Tiểu Bang) làm việc theo khả năng chính thức của họ. 

(b) Ủy Ban có thể bao gồm các đại diện từ các bộ lạc bị ảnh hưởng, những 
người này được bầu từ các bộ lạc (hoặc nhân viên được chỉ định với thẩm quyền 
quyết định dựa trên danh nghĩa của bộ lạc) làm việc theo khả năng chính thức 
của họ. Ủy Ban sẽ phối hợp với các bộ lạc bị ảnh hưởng để xác định một cấu 
trúc phù hợp cho sự tham gia của bộ lạc về các vấn đề thuộc phạm vi trách 
nhiệm của Ủy Ban. 

(c) Tổng Thống sẽ chỉ định một vị Chủ Tịch cho Ủy Ban trong số các viên chức 
cao cấp thuộc các bộ, cơ quan, và văn phòng trung ương đã tham dự vào Ủy 
Ban. Vị Chủ Tịch này sẽ điều khiển việc phối hợp mọi nỗ lực phục hồi hệ sinh 
thái giữa các cơ quan chính phủ Vùng Vịnh và giám sát công việc của Ủy Ban. 
Vị Chủ Tịch này cũng sẽ thường xuyên triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ủy 
Ban cũng như xác định chương trình, và điều hành công việc thuộc Ủy Ban. Các 
nhiệm vụ của vị Chủ Tịch bao gồm: 

(1) điều hợp khéo léo tiến trình chuyển đổi từ giai đoạn đối phó vụ Chảy Dầu 
BP Deepwater Horizon sang qua giai đoạn phục hồi; 

(2) giao tiếp và tham gia với các Tiểu Bang, bộ lạc, chính quyền địa phương, 
nhóm quan tâm khác trong Vùng Vịnh, và công chúng về việc phục hồi hệ sinh 
thái, cũng như các khía cạnh khác của việc phục hồi trong Vùng Vịnh, kể cả 
việc phục hồi kinh tế và những nỗ lực y tế cộng đồng; đồng thời 

(3) phối hợp những nỗ lực của bộ, cơ quan, và văn phòng trung ương có liên 
quan đến các hoạt động của Ủy Ban. 

(d) Đại diện của các Tiểu Bang Vùng Vịnh ở mục (a)(2) thuộc phần này sẽ chọn 
một người trong nhóm họ để cùng lãnh đạo Ủy Ban với vị đã được Tổng Thống 
chỉ định. 

Phần 3. Chức năng của Ủy Ban. Ủy Ban sẽ là một nhóm cố vấn để: 

(a) phối hợp mọi nỗ lực giữa các cơ quan chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả và 
hiệu lực trong việc thực hiện các hoạt động phục hồi hệ sinh thái ở Vùng Vịnh; 

(b) hỗ trợ chương trình Thẩm Định Thiệt Hại về Nguồn Tài Nguyên Thiên 
Nhiên bằng cách giới thiệu các hoạt động có khả năng phục hồi hệ sinh thái đến 
Hội Đồng Thẩm Định Thiệt Hại về Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên để họ xem 
xét; và điều hành sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan, và văn phòng có liên quan, 
nếu thích ứng, tùy thuộc vào những trách nhiệm riêng biệt đã được luật pháp xác 
định cho nhóm hội đồng; 

(c) đệ trình lên Tổng Thống Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vịnh Mễ Tây Cơ 
(viết tắt là Kế Hoạch) như đã quy định trong phần 4 của sắc lệnh này; 

(d) khuyến khích sự tham gia của các nhóm quan tâm, cộng đồng, công chúng ở 
địa phương, và các viên chức khác trên toàn khu vực Vùng Vịnh để bảo đảm họ 
có cơ hội nêu lên các nhu cầu và quan điểm của mình về việc làm của Ủy Ban, 
kể cả việc soạn thảo Kế Hoạch; 
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(e) đứng ra lãnh đạo và phối hợp các cuộc nghiên cứu nhằm hỗ trợ việc thiết lập 
kế hoạch và việc đưa ra những quyết định liên quan đến phục hồi hệ sinh thái 
trong Vùng Vịnh, đồng thời hợp tác với các ủy ban cố vấn Liên Bang và Tiểu 
Bang, nếu thích hợp, nhằm điều hành việc xem xét các kiến thức khoa học và kỹ 
thuật liên quan; 

(f) chuẩn bị một bản cập nhật mỗi hai năm cho Tổng thống để báo cáo về sự tiến 
triển đến các mục đích phục hồi hệ sinh thái Vùng Vịnh, như đã được đề ra 
trong Kế Hoạch; 

(g) giao tiếp với các bộ lạc bị ảnh hưởng theo một đường lối phù hợp với Sắc 
Lệnh 13175 vào ngày 6 tháng Mười Một năm 2000, về việc tham khảo và phối 
hợp với các chính quyền bộ lạc; đồng thời 

(h) phối hợp với các bộ, cơ quan, và văn phòng trung ương liên hệ về phương 
pháp khuyến khích các lợi ích kinh tế và y tế có liên quan tới những hoạt động 
phục hồi hệ sinh thái đã được đề nghị. 

Phần 4. Kế Hoạch Phục Hồi Hệ Sinh Thái Vịnh Mễ Tây Cơ. (a) Trong thời hạn 
1 năm kể từ ngày ban hành sắc lệnh này, Ủy Ban sẽ soạn thảo một Kế Hoạch đề 
nghị chương trình phục hồi hệ sinh thái Vùng Vịnh, bao gồm các mục đích phục 
hồi hệ sinh thái, việc thiết lập các chỉ số đo lường kết quả để theo dõi sự tiến 
triển, và phương pháp phối hợp mọi nỗ lực phục hồi giữa các cơ quan chính phủ 
theo đúng những ưu tiên đã được thỏa thuận. Trong khi soạn thảo Kế Hoạch, Ủy 
Ban sẽ phải: 

(1) xác định các mục đích phục hồi hệ sinh thái và mô tả những giai đoạn quan 
trọng để đạt được những mục đích đó; 

(2) xem xét nghiên cứu hiện có và những nỗ lực thành lập dự án phục hồi hệ 
sinh thái trong khu vực, bao gồm các đề nghị được thực hiện bởi Hội Đồng Đại 
Dương Quốc Gia và Ủy Ban Đối Phó Chất Màu Mỡ Trong Lưu Vực Sông 
Mississippi / Vịnh Mễ Tây Cơ (gọi tắt là Ủy Ban Đối Phó Tình Trạng Dưỡng 
Khí Thấp), để xác định dự án và nhu cầu phục hồi cũng như phương pháp giải 
quyết những nhu cầu này với các quyền hạn đang có; 

(3) xác định các lĩnh vực quan trọng của chính sách cần đến sự phối hợp mọi 
hoạt động giữa các cơ quan chính phủ; 

(4) đề nghị các chương trình hoặc hoạt động mới để tiến hành những việc cần 
phải làm của Kế Hoạch ở nơi mà quyền hạn hiện thời bị giới hạn; 

(5) xác định việc kiểm soát, nghiên cứu, và đánh giá khoa học cần thiết để hỗ trợ 
mọi quyết định đưa ra cho các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái, đồng thời đánh giá 
những chương trình kiểm soát và thiếu sót vẫn còn trong việc thu thập dữ liệu 
hiện tại; và 

(6) mô tả những trường hợp mà Ủy Ban sẽ được giải tán thỏa đáng. 

(b) các bộ, cơ quan, và văn phòng trung ương liệt kê trong phần 2(a)(1) của sắc 
lệnh này, trong phạm vi đã được quy định bởi luật pháp, sẽ xem xét cách tiến 
hành song song các chương trình và quyền hạn của họ với những việc làm được 
đề nghị trong Kế Hoạch. 

Phần 5. Hành Chính. (a) Ủy Ban sẽ có một nhóm phụ tá, được điều khiển bởi 
một Giám Đốc là người sẽ giúp đỡ mọi chức năng của Ủy Ban. 

(b) Vị Giám Đốc này sẽ được lựa chọn bởi Chủ Tịch Ủy Ban và sẽ giám sát, chỉ 
huy, và chịu trách nhiệm về việc quản trị cũng như hoạt động của Ủy Ban. 

(c) Bộ Thương Mại (qua Cơ Quan Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc 
Gia), Bộ Nội Vụ (qua Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã), và Bộ Tư Pháp sẽ 
xác định các mối liên kết và cơ hội cho Ủy Ban để đẩy mạnh tiến trình phục hồi 
của Hội Đồng Thẩm Định Thiệt Hại của Tài Nguyên Thiên Nhiên. 
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(d) Theo sự yêu cầu của Chủ Tịch Ủy Ban, các bộ và cơ quan trung ương, bao 
gồm Bộ Lao Động, Bộ Y Tế, Bộ Năng Lượng, Bộ An Ninh Nội Địa, Sở Quản 
Trị Tiểu Thương, và Quỹ Khoa Học Quốc Gia, sẽ đóng vai trò cố vấn cho Ủy 
Ban về các vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn của họ. 

(e) Ủy Ban có thể thành lập các nhóm kỹ thuật nếu cần sự hỗ trợ cho các chức 
năng của Ủy Ban. Các nhóm này có thể bao gồm thêm những vị đại diện thuộc 
các Tiểu Bang và bộ lạc, cho phù hợp, để việc hợp tác được bao quát hơn. 

(f) Cuộc họp đầu tiên của Ủy Ban sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày sắc lệnh này được ban hành. 

Phần 6. Định Nghĩa. (a) "Bộ lạc bị ảnh hưởng" có nghĩa là bất cứ bộ lạc, nhóm, 
quốc gia, xã, làng, hoặc cộng đồng người Da Đỏ nào mà Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ 
thừa nhận đang tồn tại như một bộ lạc Da Đỏ theo định nghĩa trong Danh Sách 
Các Bộ Lạc Được Liên Bang Công Nhận vào năm 1994 (25 U.S.C. 479a (2)), và 
họ đang trú ngụ ở một Tiểu Bang Vùng Vịnh. 

(b) "Phục hồi hệ sinh thái" có nghĩa là tất cả các hoạt động, dự án, phương 
pháp, và cách thức thích hợp để tăng cường sức khỏe và sự trường tồn của hệ 
sinh thái ở Vùng Vịnh, được đo lường bằng tính chất vật lý, sinh học, hoặc hóa 
học của hệ sinh thái, hay bằng các lợi ích mà nó cung cấp, cũng là để tăng cường 
khả năng hỗ trợ kinh tế, cộng đồng, và văn hóa đa dạng của khu vực. Phục hồi 
hệ sinh thái bao gồm hoạt động khởi đầu hoặc hoạt động đẩy mạnh việc phục 
hồi của một hệ sinh thái nhằm đem lại sức sống, sự toàn vẹn, và bền vững cho 
nó. Phục hồi hệ sinh thái cũng bao gồm việc bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái 
để chúng có thể tiếp tục giảm thiệt hại do các cơn bão nhiệt đới và thiên tai khác 
gây ra, hỗ trợ nền kinh tế vững mạnh, và góp phần vào việc giảm nhẹ và thích 
ứng với các ảnh hưởng đem đến từ sự thay đổi của khí hậu. 

(c) "Tiểu Bang Vùng Vịnh" có nghĩa là Tiểu Bang Texas, Louisiana, 
Mississippi, Alabama, Florida. 

(d) "Thẩm Định Thiệt Hại của Tài Nguyên Thiên Nhiên'' có nghĩa là quá trình 
thu thập và phân tích tin tức cũng như dữ liệu để đánh giá tính chất và mức độ 
tai hại xảy ra cho nguồn tài nguyên do vụ Chảy Dầu Deepwater BP Horizon gây 
ra và để xác định các hoạt động phục hồi cần thiết nhằm cứu vớt nguồn tài 
nguyên và dịch vụ đã bị tổn thất trở lại tình trạng căn bản và nhằm giữ cho toàn 
bộ môi trường và công chúng chỉ bị thiệt hại tạm thời như đã quy định trong 15 
CFR 990.30. 

(e) "Hội Đồng Thẩm Định Thiệt Hại của Tài Nguyên Thiên Nhiên" có nghĩa là 
các viên chức thuộc Liên Bang, Tiểu Bang, Địa Phương, và bộ lạc được bổ 
nhiệm như đã quy định trong 33 U.S.C. 2706, có ủy quyền với các nguồn tài 
nguyên bị thiệt hại, bị mất, hoặc bị phá hủy do vụ Chảy Dầu Deepwater BP 
Horizon gây ra. 

Phần 7. Những Quy Định Chung. (a) Trong phạm vi giới hạn bởi luật pháp và 
với tài khoản có được, các bộ, cơ quan, hoặc văn phòng được đại diện bởi vị 
Chủ Tịch Ủy Ban sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Ủy Ban mọi dịch vụ hành 
chính, kinh phí, cơ sở, nhân viên, và các sự hỗ trợ khác mà có thể cần thiết để 
Ủy Ban thi hành chức năng của nó. 

(b) Ngoài những nhân viên được cung cấp bởi các bộ, cơ quan, hoặc văn phòng 
được đại diện bởi vị Chủ Tịch Ủy Ban, các bộ, cơ quan, và văn phòng trung 
ương khác thuộc Ủy Ban phải cung ứng mọi dịch vụ, nhân viên, và cơ sở đang 
có cho Ủy Ban tới mức thực tế tối đa, trong phạm vi giới hạn bởi luật pháp và 
tùy thuộc vào tài khoản có được để Ủy Ban thi hành chức năng của nó 

(c) Các ủy viên thuộc Ủy Ban sẽ không nhận thêm bất cứ lương bổng nào cho 
những công việc của họ ở Ủy Ban. 
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(d) Không có thứ gì trong sắc lệnh này nhằm giảm bớt hoặc ảnh hưởng đến: (i) 
thẩm quyền mà luật pháp đã qui định cho một bộ, cơ quan trung ương, hoặc 
người đứng đầu của chúng, hay cho quyền hành của bộ hoặc cơ quan thuộc 
Chính phủ Liên Bang; hoặc (ii) các chức năng liên quan đến việc đề nghị ngân 
sách, hành chính, hoặc lập pháp của Giám Đốc Văn Phòng Quản Trị và Ngân 
Sách. 

e) Không có thứ gì trong sắc lệnh này sẽ ngăn cản các trách nhiệm và quyền hạn 
đã định ra bởi luật pháp của Hội Đồng Thẩm Định Thiệt Hại của Tài Nguyên 
Thiên Nhiên hoặc những vị trong hội đồng khi họ thi hành các nhiệm vụ đã định 
ra bởi luật pháp nhằm thẩm định Thiệt Hại của Tài Nguyên Thiên Nhiên và tiến 
hành các hoạt động phục hồi chiếu theo 33 U.S.C. 2706 cũng như các luật lệ liên 
hệ khác. 

(f) Sắc lệnh này sẽ được thi hành đồng nhất với luật lệ liên hệ và tùy thuộc vào 
tài khoản có được. 

(g) Sắc lệnh này không có ý định, và không tạo ra bất cứ quyền hoặc lợi ích nào, 
về nội dung hay thủ tục, để bất cứ người nào chống lại Hoa Kỳ, các bộ và cơ 
quan của Hoa Kỳ, hoặc các tổ chức và viên chức, nhân viên của nó, hoặc bất cứ 
người nào khác có thể thi hành theo luật pháp hoặc theo công lý. 

TÒA BẠCH ỐC, 
Ngày 5 tháng Mười, năm 2010. 

[FR Doc. 2010–25578 

Filed 10–7–10; 8:45 am] 

Billing code 3195–W1–P 
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Phụ Lục B. Các Tiểu Bang Vùng 
Vịnh 
Lời Giới Thiệu 
Kế hoạch phục hồi đã được đề ra trong hồ sơ này áp dụng một phương pháp bao quát toàn vùng dựa trên 
hệ sinh thái.  Đồng thời, Kế Hoạch bồi đắp lên các hoạt động đã tiến hành trong mỗi năm tiểu bang Vùng 
Vịnh, cũng như hợp tác mọi hoạt động giữa các tiểu bang.  Kế Hoạch công nhận một sự thật hiển nhiên 
là tuy các tiểu bang cùng chia sẻ hệ sinh thái và bờ biển, họ cũng có nguồn tài nguyên kinh tế, di sản văn 
hóa, kiến trúc thiên nhiên đặc thù và khác biệt. Tuy công cuộc phục hồi hệ sinh thái hữu hiệu sẽ vượt qua 
ranh giới của tiểu bang, kế hoạch của từng vùng cũng phải được dựa trên một sự hiểu biết về các nỗ lực và 
quan điểm của một tiểu bang cụ thể cũng như phải được hỗ trợ.  

Các viên chức của năm tiểu bang Vùng Vịnh đã tham gia tích cực vào việc soạn thảo toàn bộ Kế Hoạch 
này. Họ cũng đã soạn ra mọi dữ liệu được trình bày trong phụ lục này. Các phần sau đây xác định những 
nguồn tài nguyên về kinh tế cũng như sinh thái của mỗi tiểu bang, cùng với những hoạt động ưu tiên hiện 
đang tiến hành trong mỗi một tiểu bang (được sắp đặt theo bốn mục đích của Kế Hoạch).  Khi Ủy Ban 
thiết lập kế hoạch tiến hành bổ túc trong những tháng tới, Ủy Ban sẽ tìm kiếm cách thức, nơi thích hợp, 
để kết hợp, hỗ trợ, và/hoặc dung hòa các hoạt động của tiểu bang như đã đề cập ở đây trong vòng toàn bộ 
của Kế Hoạch. 

Alabama 

BỐI CẢNH 
Bờ biển Alabama chạy dọc theo phía bắc của Vịnh Mễ Tây Cơ thuộc hai địa hạt Mobile và Baldwin. Dải đất 
ven bờ của tiểu bang dài 607 dặm bao gồm nhiều hệ thống bãi biển và cồn cát dọc theo Vịnh Mễ Tây Cơ, 
khoảng 400,000 mẫu nước của vịnh và cửa sông121  và khoảng 127,000 mẫu của đủ loại đầm lầy khác nhau122: 
đầm nước ngọt và nước mặn, bụi rậm bụi cây, khu rừng và vùng cỏ. 

Dân số hiện thời của tiểu bang là 4,779,736. Dân số của Địa hạt Mobile County là 412,992, và dân số của Địa 
hạt Baldwin là 182,265. Kể từ năm 2000, dân số toàn tiểu bang đã gia tăng 7.5 phần trăm, với Địa hạt Mobile 
tăng 3.3 phần trăm và Địa hạt Baldwin tăng 29.8 phần trăm trong cùng khoảng thời gian.123 Hai địa hạt 
Mobile và Baldwin đang cần đưa ra quyết định về việc phát triển kinh tế cho phía bắc của Vịnh Mễ Tây Cơ. 
Hai địa hạt cũng là vùng chuyển tiếp quan trọng, nơi nước ngọt trong sông trộn với nước mặn của Vịnh Mễ 
Tây Cơ. 

Khu bờ biển của Alabama có bốn hệ sinh thái thiên nhiên rộng lớn - lục địa, nước ngọt, cửa sông, và thềm 
lục địa/biển - hỗ trợ một nhóm tập hợp rất đa dạng của thực vật và thú vật. Về việc đa dạng sinh học (có 
nghĩa là số loài khác biệt ở trong một khu vực nào đó), Alabama đứng hàng thứ năm trong tất cả các tiểu 
bang của Hoa Kỳ và hàng đầu trong số ở phía đông của sông Mississippi.124,125 

Ở trong các hệ sinh thái này, Alabama có rất nhiều loại môi trường sống thiên nhiên khác nhau, bao gồm 
bùn đất, bãi cỏ biển, hải đảo, đầm nước ngọt và nước mặn, đầm lầy pitcher plant, khu rừng bottomland 
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hardwood, đồng cỏ wet pine, rừng thông và rừng sồi. Sự dồi dào của các môi trường sống này là đặc điểm 
của bờ biển Alabama; chúng lôi cuốn cả cư dân lẫn du khách. 

Bờ biển Alabama rất có giá trị vì vai trò bảo vệ và nguồn tài nguyên thiên nhiên của nó cũng như các sự 
lợi ích và hoạt động diễn ra trên hoặc gần bờ, tất cả những thứ này đã giúp nền kinh tế của tiểu bang và 
quốc gia. 

Vai trò bảo vệ của hệ thống bờ biển và cồn cát, cửa sông và đầm lầy của Alabama là động lực trong việc 
bảo tồn và tăng cường hệ sinh thái cũng như việc giảm nguy cơ từ các hoạt động mở mang cơ sở hạ tầng, 
thương mại và khu dân cư. Khu bờ biển cũng bảo vệ vùng nội địa khỏi bị hại bởi sự xói mòn, lụt lội và bão 
tố. 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên của tiểu bang bao gồm Đồng Bằng Mobile-Tensaw với một diện tích 
khoảng 280 dặm vuông, trong đó có khoảng 20,000 mẫu của các vùng nước, 10,000 mẫu đầm lầy nước 
ngọt và mặn, 69,000 mẫu đầm lầy, và 85,000 mẫu rừng đất thấp.126 Đồng bằng được coi là tài sản chủ yếu 
của tiểu bang. Cộng thêm các bãi biển, cồn cát, cửa sông và đầm lầy, tất cả cung cấp nơi dinh dưỡng và 
sinh sản cho vô số loài cá có vây, cá có vỏ, vịt nước, chim di trú, và động vật hoang dã khác, kể cả nhiều 
loại đang bị đe dọa và có nguy cơ bị tiêu diệt; do đó, vùng bờ biển rất quan trọng trong cuộc đời của 
chúng. Các cửa sông của vùng bờ biển Alabama quan trọng về sinh thái và kinh tế bởi vì sức sản xuất và 
tính đa dạng sinh học hiếm có của chúng. 

Lưu Vực Vịnh Mobile là lưu vực sông đứng hàng thứ sáu trong Hoa Kỳ và hàng thứ tư về số lượng 
nước chảy.127 Nó thoát nước từ ba phần tư của Alabama và một số khu vực của Georgia, Tennessee và 
Mississippi vào trong Vịnh Mobile. Vịnh Mobile là cửa khẩu cho hằng trăm con tàu thương mại và du 
thuyền đi ngang qua vùng hạ lưu của Đồng Bằng Mobile. Phần lớn các con tàu này đi qua 450 dặm để tới 
sông Tennessee xuyên qua Tennessee-Tombigbee là vùng nối liền nhiều lưu vực với nhau; các con tàu khác 
đi tới các bến tàu của Alabama bằng hệ thống đường thủy bao quát của Alabama và sông Warrior. 

Công Viên Gulf and Meaher 
Hai công viên nằm dọc theo bờ biển Alabama là: 

■ Công Viên Gulf  rộng 6,000 mẫu với một bờ biển cát trắng kéo dài năm dặm dọc theo Vịnh Mễ 
Tây Cơ. Trong công viên còn có các hồ nhỏ, một khu vực đầm lầy và rừng rộng lớn. Ngoài ra, còn 
có các đường mòn thiên nhiên hẻo lánh, một cầu tàu để đi câu dài 1,520 thước Anh, và các nơi 
cắm trại. Mỗi năm công viên đón nhận 2.5 triệu du khách và một phần tư triệu người đã ở qua 
đêm tại đó. 

■ Công Viên Meaher  rộng 1,327 mẫu nằm trong vùng đầm lầy của Vịnh Mobile. Nó là nơi để đi 
picnic ban ngày và ngắm phong cảnh. Công viên cũng có chỗ để cắm trại và nghỉ qua đêm. Ngoài 
ra còn có nơi cho tàu đậu, bến đi câu, và hai đường mòn thiên nhiên có lối đi bằng gỗ có thể nhìn 
rõ Đồng Bằng Mobile. 

Từ 75 tới 90 phần trăm số cá câu cho thương mại và 80 tới 90 phần trăm cá câu tiêu khiển của Hoa Kỳ dựa 
vào nhiều cửa sông, như các cửa sông trong Alabama, bao gồm Vịnh Mobile, Eo Biển Mississippi, Vịnh 
Weeks và Vịnh Perdido.128 Giá trị của ngành ngư nghiệp thương mại và ngành tiêu khiển trên biển như đi 
tàu và đi câu cá của Alabama được ghi nhận bởi Cơ Quan Bảo Tồn và Tài Nguyên Thiên Nhiên của tiểu 
bang. Trong năm 2009, đã có 14,291 chuyến tàu thương mại cập bến mang vào 29.7 triệu tấn hải sản trị giá 
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hơn 40.5 triệu đô la. Hiện tại, tiểu bang có 271,523 tàu đã đăng ký và 597,785 giấy phép lái tàu. Trong năm 
2009, đã có 100,290 giấy phép đi câu cá nước mặn cấp cho cư dân trong tiểu bang và ngoài tiểu bang. 

Nguồn tài nguyên dọc bờ biển Alabama cũng giúp ngành du lịch phát triển mạnh. Trong năm 2009, đã có 
hơn 7.1 triệu du khách đến thưởng thức bờ biển, danh lam thắng cảnh, vịnh, hồ, biển, và đường dẫn vào 
Vịnh Mễ Tây Cơ. Họ đã tiêu hơn 3.2 tỉ đô la cho hai địa hạt Mobile và Baldwin. Hai địa hạt này đứng đầu 
(Baldwin với 25 phần trăm) và đứng thứ ba (Mobile với 9.7 phần trăm) về tổng số việc làm liên quan đến 
ngành du lịch của tiểu bang. Trong năm 2009, số việc làm của ngành du lịch cho hai địa hạt này 56,294 và 
số thu thập của tất cả nhân viên làm việc du lịch lên tới hơn 1.2 tỉ đô la.129 

Hải cảng Mobile rất quan trọng cho nền kinh tế của bờ biển Alabama. Nó là cửa khẩu thế giới của tiểu 
bang. Trong năm 2009, hải cảng đứng hàng thứ 12 trên toàn quốc về số tấn được chuyên chở đến bằng 
đường thủy.130  Các loại hàng hóa thường được xuất cảng và nhập cảng xuyên qua hải cảng là than đá, 
nhôm, sắt, thép, gỗ, gỗ giấy và hóa chất. Trạm Mobile Container thuộc Bến Cảng Tiểu Bang Alabama 
(được gọi là Trạm Mobile APM) là nơi vận chuyển hàng hóa cho thế giới bao gồm tất cả tuyến đường 
buôn bán vào trong và ra khỏi Hải Cảng Mobile. Hải cảng có 12 đường vận chuyển cung cấp dịch vụ 
chuyên chở hàng hóa ấn định mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi hai tháng và hàng tháng tới nhiều nơi trên thế 
giới.  Trạm Mobile APM là nơi chuyên chở các kiện hàng, hiện có năm ngày cố định trong tuần cho hàng 
hóa của các hãng Maersk, CMA CGM, Mediterranean Shipping, ZIM, APL và HMN.  Việc vận chuyển 
và chuyên chở kiện hàng được cung cấp bởi hãng Grieg Star Shipping, Gearbulk, Westfal-Larsen Lines, 
C.I.C.-Clipper, Spliethoff, C.G. Railway/International Shipholding, và MWC Shipping.  Với rất nhiều nơi 
để thả neo, một đường kênh cỡ 40 và 45 thước Anh, và một bãi rộng mới để tàu xoay chuyển cỡ 175 và 
715 thước Anh,131 hải cảng có thể đón nhận tàu với đủ mọi kích thước, kể cả các con tàu không thuộc kích 
thước của Panamax. Trạm công cộng của hải cảng chỉ cách hải vận của Vùng Vịnh Hoa Kỳ ba tiếng rưỡi 
đồng hồ.132 

Hải cảng, cộng với trung tâm kỹ nghệ thuộc thành phố Mobile, đem đến hàng tỉ đô la cho nền kinh tế của 
địa phương, tiểu bang và thế giới. Mỗi năm, hải cảng đem về 66,617 việc làm và hơn 7.92 tỉ đô la cho nền 
kinh tế của Alabama. Ngoài ra, hầu như mọi dịch vụ có thể tưởng tượng được cho ngành hàng hải có thể 
được tìm thấy trong thành phố Mobile, bao gồm bốc rỡ hàng hóa từ các xà lan tàu, kéo tàu, khảo sát hàng 
hải, đóng và sửa chữa tàu, bốc rỡ hàng nặng, phế thải hàng hóa, chuyển hàng cho các công ty môi giới 
Customs House, chứa hàng trong nhà kho đã được chứng nhận bởi London Metals Exchange, Khu Vực 
Mậu Dịch Thế Giới, bảo trì tàu, phân phối máy móc và dụng cụ tàu, lặn biển, tẩy độc hàng hải, phế thải 
chất bẩn trên tàu, bảo trì dây kéo tàu, điều chỉnh máy móc trên tàu, sửa chữa và cho mướn kiện hàng, bơm 
dầu vào tàu, và nhiều dịch vụ khác.133 

Alabama có nguồn tài nguyên năng lượng trù phú và rất nhiều nguồn dự trữ khí thiên nhiên. Khai thác 
khí thiên nhiên ngoài khơi, đóng tàu, và sửa chữa tàu là các thương vụ đang phát triển trong vùng bờ biển, 
đem lại sinh khí cho sự bành trướng của địa phương. Như kỹ nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi vẫn đang 
tiếp tục, kỹ nghệ đóng tàu trong vùng cũng đang đóng các con tàu chuyên chở vật dụng và sửa chữa giàn 
khoan ngoài khơi tại các khu cơ sở trên sông Mobile.134 Một số hãng đóng tàu địa phương cũng đóng, tu 
bổ, và sửa chữa các con tàu đủ mọi kích thước cho quân đội Hoa Kỳ. 

CÁC ƯU TIÊN CHO ALABAMA 
Kế Hoạch của Ủy Ban đưa ra bốn mục đích bao quát. Sau đây là các việc ưu tiên dành cho Alabam cho 
từng mục đích đó. 
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Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
Môi trường sống thiên nhiên của bờ biển Alabama đã trải qua nhiều sự thay đổi, chủ yếu là sự mất mát, trong 
hơn 100 năm vừa qua. Một số mất mát này gây ra bởi thiên nhiên; các số khác do con người tạo ra, thí dụ dân 
số gia tăng, quá nhiều bùn đất, sử dụng đất đai, dựng các chắn cứng dọc bờ biển, và mang đến các loài gây 
tai hại. Các hệ sinh thái này phức tạp và bị tai hại rất nhiều từ việc sử dụng đất đai và thay đổi lớp phủ thiên 
nhiên trên mặt đất. 

Các bờ biển của Gulf Shores, Bãi biển Orange, Công Viên Gulf và Hải Đảo Dauphin đều bị xói mòn trầm 
trọng trong thế kỷ vừa qua,135 bắt đầu là trận bão Isidore vào tháng Chín năm 2002, và Hurricanes Ivan và 
Katrina vào tháng Chín năm 2004 và tháng Tám năm 2005, dựa theo tương ứng. Trong năm 2005 và năm 
2006, Alabama đã bồi đắp gần 8 triệu cubic yards cát dọc theo hơn 15 dặm bờ biển—một công trình nuôi 
dưỡng bờ biển lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang. Công trình này cộng với các nỗ lực nuôi dưỡng bờ biển 
khác đã mang đến thêm một số môi trường sống, giúp phòng chống bão và gia tăng khả năng của các khu 
tiêu khiển. Tuy nhiên, chi phí cho tất cả việc này đã lên hơn 31 triệu đô la, và tổn phí để duy trì đúng cách 
chúng vẫn còn tiếp tục theo thời gian.136 Do đó, việc tìm được một nguồn tài trợ liên tục là điều quan trọng để 
giữ lâu dài các việc làm này. 

Có rất nhiều nỗ lực phục hồi môi trường sống có kết quả mỹ mãn đã được thi hành trong tiểu bang. Các dự 
án trong phạm vi nhỏ bao gồm việc phục hồi đầm nước mặn và dải đất dọc bờ ở Công Viên Helen Wood; 
vô số dự án bồi đắp đầm lầy đã được thực hiện bởi “Chương Trình Học Đường trong Thiên Nhiên” cùng với 
Nhóm Bảo Tồn Cửa Sông Quốc Gia của Vịnh Weeks, Chương Trình Thu Hoạch Hào của Vịnh Mobile, và 
một số dự án thí nghiệm phiến hào. Các dự án trong phạm vi lớn gồm có Dự Án Vịnh Nhỏ và Dự Án Bảo Vệ 
Vùng Bờ Biển của Đảo Coffee và Hải Cảng Alabama, đã phục hồi hơn 30 mẫu đầm nước mặn và/hoặc bảo vệ 
khoảng 3 dặm bờ biển khỏi bị xói mòn thêm nữa cũng như cung cấp môi trường sống quan trọng cho hào, 
hải sản có vây và có vẩy. Dự Án Hải Cảng Alabama/Đảo Coffee là một thí dụ chính về sự hợp tác giữa chính 
phủ liên bang và địa phương với các nhóm học viện, khoa học và NGOs, chẳng hạn như Phòng Thí Nghiệm 
Hải Dương của Đảo Dauphin, NEP của Vịnh Mobile, Bảo Tồn Thiên Nhiên và Gìn Giữ Vịnh Mobile.  Cơ 
Quan Bảo Tồn và Tài Nguyên Thiên Nhiên của Alabama cũng đã thiết lập một phiến hào có thể tự trường 
tồn dưới sự quản trị và kiểm soát thích ứng. Tuy nhiên, sự thành công thực sự của các dự án này tùy thuộc 
vào nguồn tài trợ dành cho việc kiểm soát và bảo trì vẫn tiếp tục trong một thời gian dài. 

Các việc ưu tiên để bảo tồn và phục hồi môi trường sống của Alabama gồm có: 

■	 Hợp tác với chính phủ liên bang để thiết lập sự hỗ trợ và sự thành lập một kế hoạch bảo vệ đất đai cho 
bờ vịnh Alabama. 

■	 Soạn thảo một kế hoạch và hỗ trợ các chương trình sở hữu và bảo quản môi trường sống ven biển 
đang bị tiêu diệt bằng cách hợp tác với các chương trình mua lại đất đai đang tiến hành của tiểu bang 
và liên bang. 

■	 Phục hồi đầm lầy bằng cách sử dụng bùn đất từ các cuộc đào vét và tìm kiếm tài trợ cũng như dụng cụ 
để phục hồi những môi trường sống bị nguy kịch. 

■	 Phục hồi hải đảo và bãi biển bằng cách sử dụng hữu ích các vật liệu đã được đào vét lên và qua các nỗ 
lực bồi đắp bãi biển, đồng thời xác định tài nguyên và dụng cụ để phục hồi những môi trường sống bị 
nguy kịch. 

■	 Tăng cường những phiến hào đã có bằng cách đặt các vật liệu cứng (như vỏ ốc, vỏ sò, đá vôi) ở nơi bị 
bão tàn phá, và xây dựng phiến hào mới bằng cách đặt các vật liệu cứng và đem các con hào sống từ 
những nơi khác đến. 
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■	 Tiến hành việc thay đổi chính sách để bảo vệ đầm lầy nước ngọt; giá trị của các dịch vụ cung cấp bởi 
hệ sinh thái; bảo tồn sông ngòi và lạch; và cải tiến việc quản trị nước mưa. 

■	 Bảo vệ và giữ ổn định các đầm nước mặn, quản trị năng lượng sóng để ngăn chặn sự xói mòn và phục 
hồi đầm nước mặn ở những nơi cần thiết. 

■	 Tiến hành việc thay đổi chính sách để khích lệ những kỹ thuật cho bờ biển và trình bày các kỹ thuật 
thích hợp và giá cả phải chăng cho chủ nhân các khu đất tư. 

■	 Soạn thảo và tiến hành một kế hoạch quản trị lâu dài cho các loài gây tai hại cho toàn tiểu bang. 

■	 Lập tài liệu về các cách sử dụng đất và cách thay đổi lớp phủ thiên nhiên trên mặt đất cũng như những 
tai hại mà chúng có thể gây ra cho môi trường sống trong tương lai. 

■	 Tăng cường và xây dựng các kiến trúc và môi trường sống nhân tạo cho hải sản gần bờ và ngoài khơi. 

■	 Xem xét và thẩm định các ảnh hưởng tổng hợp mà đập nước và các hạ tầng cơ sở khác có thể gây ra 
cho nguồn nước tinh khiết cũng như bùn đất. 

■	 Phối hợp với chính phủ liên bang để thành lập các dự án phục hồi môi trường sống mà không cần 
thêm sự tài trợ của liên bang; khi cần phải có sự giúp đỡ của liên bang, phối hợp với các cơ quan liên 
bang để được các chọn lựa sáng tạo về việc tài trợ. 

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
Duy trì đầy đủ nguồn nước sạch là vấn đề tối ưu cho đời sống của công dân Alabama. Nước cần cho việc 
duy trì sức sản xuất nông nghiệp và kỹ nghệ, sức phát điện, và sức khoẻ của dân chúng. Bờ Vịnh Alabama 
cũng là nơi cung cấp chính cho việc tiêu khiển của cư dân và du khách. Nhu cầu cho nước sạch sẽ tiếp tục 
gia tăng với sự tăng trưởng của Alabama. 

Các vấn đề chính về phẩm chất nước trong Vịnh Sông Mobile là quá nhiều chất màu mỡ, bùn đất lắng 
đọng, thuốc diệt côn trùng và chất độc hại, môi trường sống bị phá hoại, kim loại nặng, vi khuẩn truyền 
nhiễm, và sự lành mạnh của môi sinh cửa sông cũng như của các khu nuôi hải sản. Để theo dõi các biến 
chuyển trong vịnh, tiểu bang Alabama đã hỗ trợ rất nhiều chương trình kiểm soát môi sinh khác nhau, 
bao gồm phẩm chất nước, môi trường sống thay đổi, và tổng số của các loài sinh vật quan trọng. Việc kiểm 
soát này sẽ lập ra một số dữ liệu lâu dài nhằm theo dõi sự thay đổi theo thời gian. 

Các việc ưu tiên để phục hồi phẩm chất nước cho Alabama gồm có: 

■	 Giảm số lượng bùn đất và mầm bệnh có quá nhiều trong nước bằng cách cải thiện việc quản trị nước 
mưa, phục hồi nước trong lục địa (bao gồm sông lạch) và xúc tiến các chính sách sử dụng đất để có 
thể trường tồn. 

■	 Cải tiến và tăng cường hạ tầng cơ sở nhằm xúc tiến hệ thống đối phó nước thải tập trung để phẩm 
chất nước tốt hơn. 

■	 Hiểu rõ hơn về sự tai hại của kim loại nặng và thủy ngân cũng như cách loại các kim loại này ra khỏi 
bùn đất. 

■	 Bành trướng việc giáo dục quần chúng và việc tưởng thưởng liên quan đến vấn đề ô nhiễm từ các 
nguồn không đáng kể cũng như xúc tiến những phương pháp quản trị khác tại địa phương. 

■	 Cải tiến phẩm chất nước và độ trong để xúc tiến việc phục hồi cỏ biển. 
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Bổ Sung và Bảo Vệ Hải Sản 
Để bảo vệ nguồn hải sản đa dạng và trù phú của tiểu bang, Alabama đang chú trọng đến việc mở mang 
kiến thức về lịch sử của sinh vật, các điều kiện của môi trường sống, chu kỳ sống, và các điểm mạnh cũng 
như yếu của những loài bản xứ. Tiểu bang cũng đang xem xét các vấn đề liên quan đến việc đem vào các 
loài kỳ lạ và hợp tác để bảo đảm sức sản xuất của các khu nuôi hải sản cho thương mại hay cho tiêu khiển. 

Bờ biển Alabama được công nhận về các dịch vụ đi câu tiêu khiển và ngành ngư nghiệp của nó. Rất nhiều 
loài đang trợ giúp ngành ngư nghiệp có một lịch sử sống phức tạp. Chúng thường đi di trú trên bờ hoặc ở 
ngoài khơi và tùy thuộc rất nhiều vào những môi trường sống ở cửa sông trong giai đoạn đầu đời. Kiểm 
soát lâu dài các loài này sẽ giúp biết rõ tình trạng của nguồn hải sản, từ đó có thể xác định sự hữu hiệu của 
các chương trình phục hồi môi trường sống đã bị hủy hoại bởi các loài gây tai hại. 

Các việc ưu tiên để bảo vệ và bổ sung hải sản của Alabama gồm có: 

■	 Gia tăng nhiều tài trợ cho việc phục hồi các phiến hào và việc thiết lập cũng như tăng cường các phiến 
hào nhân tạo. 

■	 Gia tăng tài trợ cho các cuộc nghiên cứu về thủy vật và cho các khu sản xuất thủy sản và loại hải sản 
có vỏ. 

■	 Cải thiện việc kiểm soát không gian và thời gian cho hải sản, bao gồm môi trường dinh dưỡng và các 
loài không độc lập. 

■	 Thiết lập chính sách quản trị hữu hiệu cho số lượng cung và cầu của các loài hải sản. 

■	 Duy trì và tăng cường số hải sản có trong khu vực gần bờ, ngoài khơi và các vùng nước dọc theo bờ 
biển Alabama. 

■	 Xúc tiến, thành lập, kiểm soát và tăng cường các khu phiến đá ngầm nhân tạo gần bờ lẫn ngoài khơi 
của Alabama. 

Tăng Cường Sự Kiên Trì của Cộng Đồng 
Vùng bờ biển từ phía đông của sông Mississippi cho tới phía đông của Vịnh Mobile thường dễ bị tàn phá 
hơn các nơi khác trong vùng Vịnh mỗi khi thời tiết ở mức độ vừa phải cho đến khốc liệt. Trong vòng 15 
năm, chín cơn bão đã gây ra một số thiệt hại cho Alabama. Chúng gồm có bảy bão lớn- Erin, Opal, Danny, 
Georges, Ivan, Dennis và Katrina (sáu trong số này được xếp vào Loại 2 hoặc cao hơn) và hai bão nhiệt 
đới–Hanna và Isidore. Một mình bão Ivan đã gây ra hơn 2 tỉ đô la cho những thiệt hại có bảo hiểm trong 
năm 2004.137 Tuy không phải cơn bão nào cũng đánh thẳng vào tiểu bang nhưng chúng đều gây tai hại cho 
Alabama. Thí dụ, bão nhiệt đới Isidore đánh xuống bờ biển Louisiana đã làm vùng bờ biển Alabama bị xói 
mòn nghiêm trọng. Trong thực tế, trước khi cơn bão đó tới, vùng bờ biển này đã từng được coi như là tiêu 
chuẩn phục hồi cho mọi nỗ lực nuôi dưỡng bãi biển của địa phương. 

Vụ chẩy dầu Deepwater Horizon vào năm 2010 chỉ là một vụ gần đây nhất trong số các thảm họa đã xảy ra 
cho bờ biển Alabama. Điều hiển nhiên là từ những tai hại này, toàn vùng bờ biển của Alabama cần một 
kế hoạch bao hàm toàn diện để giảm nguy cơ và tổn thất nặng nề có thể xảy ra cho sự an toàn của công 
chúng, tài sản, sự sống còn của nền kinh tế và những tài nguyên trong môi sinh gây ra bởi thiên nhiên 
hay con người. Vì là một tiểu bang dọc bờ biển, Alabam phải đương đầu với nhiều thử thách đang diễn ra 
hoặc còn quay lại-điều này cũng áp dụng cho các tiểu bang trong lục địa. Đối với Alabama, điều cần thiết 
là hiểu rõ những tai hại tích lũy đã gây ảnh hưởng lâu dài cho nguồn tài nguyên thiên nhiên, kiến trúc, và 
kinh tế địa phương. 
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Một kế hoạch bao hàm toàn diện sẽ có thể bảo đảm sức sống cho nền kinh tế và xã hội của các cộng đồng 
vùng bờ biển của tiểu bang cũng như khả năng sống sót sau cơn thảm họa, biến nơi đó thành chỗ lành 
mạnh cho cư dân và du khách. Cho đến nay, Hội Đồng Khôi Phục Bờ Biển của Alabama vừa mới soạn 
thảo một hướng dẫn về cách thành lập và tiến hành những chương trình bao gồm nhiều loại để tăng 
cường sự trường tồn của các cộng đồng trong vùng theo thời gian. Một kế hoạch bao hàm toàn diện cho 
bờ biển Alabama có thể được cấu trúc sau sự thành công của MsCIP là chương trình công nhận tầm quan 
trọng của một hệ sinh thái lành mạnh cho sự trường tồn và kiên trì của cơ sở hạ tầng thiên nhiên lẫn nhân 
tạo dọc theo bờ biển. Kế hoạch bao hàm toàn diện cũng có thể được soạn thảo để bồi đắp lên việc làm của 
Hội Đồng Khôi Phục Bờ Biển, nhất là việc xác định những vấn đề mà bờ biển Alabama đang phải đương 
đầu và để tiến tới những giải pháp có thể. 

■	 Tạo cơ hội hợp tác giữa các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương với cư dân của bờ biển 
Alabama để sử dụng tối đa các khoản tài nguyên trong việc hỗ trợ hoạt động của kế hoạch bao hàm 
toàn bộ. 

■	 Giúp hạ tầng cơ sở của khu nhà ở, thương mại, công cộng chống lại sự tàn phá của bão tố. 

■	 Cải thiện môi trường sống cho hải sản để hỗ trợ sức sản xuất cho thương mại và tiêu khiển. 

■	 Giúp đỡ việc phục hồi các kiến trúc thiên nhiên và nhân tạo đã bị tàn phá bởi sự xói mòn hoặc bởi 
những quyết định mở mang và sử dụng đất đai không thỏa đáng. 

■	 Xúc tiến việc giảm thiểu sự xói mòn lâu dài từ các thiên tai trong tương lai. 

■	 Xúc tiến sự đa dạng hóa các nền kinh tế trong hai hạt ven biển như một phương tiện phục hồi kinh tế 
khỏi các thiên tai có thể xảy ra trong tương lai. 

Tất cả những việc ở trên có thể được bao gồm trong Kế Hoạch về Sự Kiên Trì của Bờ Biển Alabama. Hiện 
thời, Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ không có quyền tham gia vào các nỗ lực của kế hoạch bao hàm toàn 
diện đó. Tuy nhiên, tiểu bang đã có cuộc họp mặt với Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ để khảo xét những sự 
lựa chọn có thể có cho việc hợp tác và cung cấp ngân sách. Cơ quan có triển vọng hợp tác nhất là Ban Bảo 
Tồn và Tài Nguyên Thiên Nhiên của Alabama mà Ngành Đất Đai của họ hiện thời có nhiều chương trình 
cho bờ biển; một kế hoạch bao hàm tương tự như MsCIP có thể thích hợp rất tốt với các chương trình trong 
Ngành. Những cơ quan có triển vọng hợp tác khác là Địa hạt Mobile và Địa hạt Baldwin. Các nhóm có thể 
hợp tác trong kế hoạch là hội đồng thành phố địa phương, Chương Trình Cửa Sông Quốc Gia của Vịnh 
Mobile, Alabama State Port Authority, và các NGOs như Mobile Bay Keeper, Smart Coast Inc., Alabama 
Coastal Foundation, Partners for Environmental Progress, Envision Coastal Alabama, Mobile Area Chamber 
of Commerce, Eastern Shore Chamber of Commerce, South Baldwin Chamber of Commerce, Gulf Coast 
Area Chamber of Commerce, Gulf Shores/Orange Beach Tourism, và Mississippi-Alabama Sea Grant 
Consortium. 

Các việc ưu tiên để tăng cường sự kiên trì của cộng đồng cho Alabama gồm có: 

■	 Xúc tiến việc thành lập kế hoạch bảo tồn cộng đồng mà trong đó có việc quản trị bờ biển, đối phó 
khẩn cấp và mở mang cộng đồng. 

■	 Hiểu biết thêm về số tiền tiết kiệm được liên quan đến việc bảo vệ môi sinh trên phương diện duy trì 
sự trường tồn của cộng đồng. 
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■	 Tăng cường cơ hội xúc tiến việc mở mang kiến thức để biết rằng trường tồn về kinh tế là một phần tử 
của trường tồn cho cộng đồng bằng những chương trình khác nhau, chẳng hạn như các chương trình 
của Công Viên Gulf được thành lập với mục đích gia tăng số người đến cũng như đánh giá cao sự hữu 
dụng của bờ biển thuộc tiểu bang. 

■	 Tiến hành Kế Hoạch về Sự Kiên Trì của Bờ Biển Alabama sau khi thảm họa xảy ra. 

■	 Tăng cường và xúc tiến việc mở mang kinh tế và du lịch trong vùng bờ biển. 

■	 Xúc tiến, phục hồi, và tăng cường những dịch vụ tiêu khiển của các nguồn tài nguyên vùng bờ biển. 

Florida 
BỐI CẢNH 

Florida có mỏm cuối cùng về cuối hướng nam của Hoa Kỳ và hướng đông của bờ Vịnh Mễ Tây Cơ. Tiểu 
bang có ba dặm lãnh hải ngoài khơi Đại Tây Dương và ba hải lý (khoảng 10 dặm) trong vùng Vịnh.  Chỉ 
dọc theo bờ Vịnh mà thôi, Florida đã có 5,095 dặm dải đất ven bờ,138 436 dặm bãi biển cát trắng,139 và hơn 
7.4 triệu mẫu đất nằm dưới mực nước thủy triều.140

 Dân số của Florida là 18,801,310 người. Trên toàn tiểu bang, 80 phần trăm của tổng số này sống dọc theo 
bờ biển, và không có nơi nào trong Florida rộng hơn 60 dặm từ ven bờ. Trong số 67 địa hạt của Florida, 23 
địa hạt giáp giới với Vịnh Mễ Tây Cơ và có hơn 6.6 triệu cư dân.141 

Nền sinh thái của Florida rất đa dạng. Vị thế địa lý ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất đa dạng của môi 
trường sống của hải sản, tạo ra gần như một tiểu bang của hải đảo vì phần lớn Florida được bao bọc bởi 
biển. Từ vùng khí hậu ôn hòa Pensacola tới vùng nhiệt đới Key West, gần 900 dặm xuyên qua vĩ độ 7 có 
nhiều hồ cát, pine flatwoods, scrub, coastal hammocks, đủ loại đầm lầy khác nhau và Florida Everglades. 

Dọc theo bờ Vịnh, từ Pensacola tới Apalachicola, các hải đảo tạo ra nhiều cửa sông gần cửa khẩu nơi đầm 
gỗ cứng chuyển dạng sang đầm lầy nước mặn. Từ Vịnh Ocklockonee tới Sông Crystal, những con suối 
trong vắt và khu rừng đầm nước đục nuôi sống sông ngòi chảy thẳng vào trong Vùng Vịnh nơi bãi cỏ biển 
rộng lớn và quan trọng bao phủ đầy dưới đáy biển. Từ phía nam của Tarpon Springs, rừng đước thay thế 
đầm nước mặn và tạo thành khu viền rừng và khu đầm nội địa. 

Thềm lục địa nông và rộng lớn dọc theo Vùng Vịnh của Florida hỗ trợ những phiến đá san hô nhiệt đới 
rậm rạp trải dài từ Florida Keys cho đến Snapper Banks ngoài khơi Pensacola. Những phiến đá ngầm nhân 
tạo là nguồn cung ứng thêm cho những phiến đá san hô thiên nhiên. Cả hai cùng hỗ trợ sự đa dạng không 
thể tưởng tượng được của cá và các thủy sản khác, kể cả số cá khó tìm thấy ở nơi khác trong Vịnh. Phong 
cảnh đẹp và tính chất đa dạng sinh học của những phiến đá ngầm san hô ở Florida lôi cuốn nhiều thợ lặn 
và dân đánh cá từ khắp nơi trên thế giới. Tiểu bang, nhất là Florida Keys, được công nhận là một thủ đô 
của thế giới về lặn nước. Phiến đá ngầm, cùng với bãi hào nơi nước triều lên xuống, đầm nước mặn, rừng 
đước và bãi cỏ biển cung cấp một nơi phòng chống bão tố, giúp cộng đồng gần bờ biển an toàn và kiên trì 
hơn. 

Giòng nước Gulf Loop hiện nay rất quan trọng cho sự đa dạng sinh học của các nguồn tài nguyên trong 
tiểu bang bởi vì nó luân chuyển nước biển ấm từ Caribbean. Đây là lý do chính tạo ra và duy trì những 
phiến đá san hô cũng như các môi trường sống trong vùng biển nhiệt đới khác. Giòng nước này cũng đem 
sinh khí đến cho những cơn bão tố và có thể chuyên chở các chất ô nhiễm như dầu loang và tàn dư trong 
biển qua vùng Vịnh. 
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Bãi biển của Vùng Vịnh và Florida Keys của Florida cung cấp nơi làm tổ quan trọng cho nhiều loài đang 
bị đe dọa như chim biển, chuột bãi biển và rùa biển. Cỏ biển và phiến đá ngầm ngoài khơi cả Vịnh Florida 
lẫn Big Bend thuộc phía bắc của Florida bao phủ hàng trăm dặm vuông đáy biển, cung cấp thực phẩm, nơi 
dinh dưỡng và trú ngụ quan trọng cho vô số loài thủy sản cũng như chim nước di trú. 

Hệ sinh thái của tiểu bang không những hỗ trợ loài sinh vật đang phát triển mạnh mà còn hỗ trợ ngành 
du lịch với tầm vóc quốc tế, đem lại nhiều việc làm cho tiểu bang. Everglades đổ vào trong các cửa sông 
của Ten Thousand Islands và Vịnh Florida thuộc Nam Florida đang hỗ trợ nhiều khu nuôi hải sản và khu 
động vật hoang dã quan trọng luôn lôi cuốn du khách khắp nơi trên thế giới và tạo ra nhiều cơ hội buôn 
bán và tiêu khiển cho người dân của Florida. Các bãi biển thuộc Vùng Vịnh của Florida là những thí dụ 
khác về sự hữu dụng của hệ sinh thái cho nền kinh tế. Chúng gồm có bờ biển nổi tiếng Emerald Coast dọc 
theo Florida Panhandle cũng như các bãi biển của Tampa Bay, Clearwater, và St. Petersburg. Siesta Beach 
ở Siesta Key, hải đảo phía tây nam của Sarasota được đánh giá là bãi biển hàng đầu trong nước vào năm 
2011 bởi “Dr. Beach,” người sản xuất chương trình “Bãi Biển Hạng Nhất trong Hoa Kỳ.” Kể từ khi Florida 
được tạo thành vào năm 1991, mỗi năm nó đều có ít nhất một bãi biển đứng trong danh sách của 10 bãi 
hạng đầu.142 

Trong năm 2010, ngành du lịch đem đến hơn 82.3 triệu du khách và họ đã chi tiêu hơn 62.7 tỉ đô la; đem 
đến 22 phần trăm số thuế buôn bán của tiểu bang cũng như một triệu việc làm cho cư dân.143 Mỗi năm, 
hải sản và động vật hoang dã ở Florida trực tiếp đem đến gần 15 tỉ đô la và 114,373 việc làm; ngoài ra, việc 
đi tàu tiêu khiển trên những vùng nước trong tiểu bang cũng đem thêm gần 17 tỉ đô la và 203,000 việc làm 
khác.144 Ngắm đời sống thiên nhiên của động vật là một thú tiêu khiển quan trọng ở Florida, tạo ra 5.6 tỉ 
đô la và 51,367 việc làm trong năm 2006. Cũng trong năm 2006, gần 1.6 triệu người đến ngắm đời sống 
thiên nhiên của động vật ở Florida, phần lớn là đời sống của hải sản.145 

Những khu quân sự dọc theo Bờ Vịnh của Florida cũng giúp rất nhiều cho nền kinh tế của tiểu bang. 
Các hoạt động huấn luyện và thử nghiệm về quân sự ở phía tây bắc của Florida như Pensacola Naval Air 
Station cũng như Eglin, Hulbert Field và Tyndall Air Force Bases, cùng với Central Command và Special 
Operations của Hoa Kỳ ở Tampa, Key West Naval Air Station, và Homestead Air Force Base, đem đến 
nhiều lợi ích về kinh tế và an ninh cho tiểu bang cũng như quốc gia. Trong toàn tiểu bang, số chi về quốc 
phòng là 64.8 tỉ đô la vào năm 2010 và đã tạo ra 686,181 việc làm trực tiếp cũng như gián tiếp.146 Số chi đó 
dự tính sẽ lên tới 67.7 tỉ đô là vào năm 2013.147 

Các hải cảng trong Vùng Vịnh ở Pensacola, Panama City, Port St. Joe, St. Petersburg, Tampa, Port Manatee 
và Key West cũng đem nhiều lợi nhuận và việc làm đến cho tiểu bang. Các hải cảng này đem đến chừng 
10.5 tỉ đô la mỗi năm cho nền kinh tế và 125,000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.148 Các nơi này chuyên chở 
những sản phẩm nông nghiệp và kỹ nghệ đến cũng như là nơi cập bến của nhiều du thuyền trên khắp 
vùng Caribbean, trong Nam Mỹ và vòng quanh thế giới. Florida là một hải cảng hàng đầu về các chuyến 
khởi hành của du thuyền trên thế giới, và nhiều du thuyền đậu ở đó hơn bất cứ nơi nào khác. Các hải cảng 
của Florida, bao gồm Tampa và Key West, cũng cung cấp nhiều chuyến đi du ngoạn trong vòng một ngày 
nổi tiếng. 

Duy trì sự lành mạnh và trường tồn của các khu nuôi hải sản là việc làm cực kỳ quan trọng cho tiểu bang 
bởi vì ngành ngư nghiệp cho thương mại và tiêu khiển đem đến quá nhiều lợi ích cho kinh tế, đời sống, và 
sắc khí riêng cho các nhóm sinh vật ở bờ biển của Florida, nhất là trong vùng Vịnh. Florida là một trong 
những điểm đến chính để câu cá tiêu khiển của quốc gia và được quảng cáo là “Thủ Đô Câu Cá của Thế 
Giới.” Florida cũng có nhiều kỷ lục thế giới về số cá đánh được hơn bất cứ tiểu bang nào hay bất cứ quốc 
gia nào. 
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Florida cũng dẫn đầu tất cả các tiểu bang về số lợi nhuận liên quan đến việc tiêu khiển ngoài biển. Chỉ 
một mình đi câu cá nước mặn để tiêu khiển đã đem đến 5 tỉ đô la và hơn 50,000 việc làm cho nền kinh 
tế của tiểu bang mỗi năm.149 Từ năm 2008 cho tới năm 2009, hơn một triệu người - một phần ba không 
phải là cư dân của Florida – đã mua giấy phép để đi câu cá tiêu khiển.150 Cũng trong thời gian này, hơn 
3,400 giấy phép để mướn đi câu cũng đã được bán ra.151 Trong năm 2008, ở Vùng Vịnh Florida, dân đi câu 
tiêu khiển đã làm 16.9 triệu chuyến: 9.6 triệu là mướn cho tư nhân, 6.7 triệu bằng bờ và 595,000 bằng tàu 
mướn cho nhóm đông. 

Bộ Thương Mại đã xếp ngành ngư nghiệp của Florida vào hạng thứ hai của tất cả tiểu bang về số thu thập 
buôn bán 13 tỉ đô la mỗi năm, và hạng thứ mười về tổng số thu thập cặp bến 116 triệu đô la mỗi năm. 
Florida cũng là tiểu bang đứng hạng thứ ba về số việc làm cho ngành ngư nghiệp thương mại, 64,744 việc 
làm trong năm 2009.152 

Một hải sản quan trọng khác của Florida, nhất là trong Vùng Vịnh, là hào. Florida sản xuất gần 13 phần 
trăm tổng số hào bắt được (dựa vào trọng lượng) trong vùng Vịnh, đem đến 6.9 triệu đô la mỗi năm cho 
tiểu bang.153 Apalachicola một mình sản xuất khoảng 90 phần trăm số lượng hào bắt được của Florida.154 

Hệ sinh thái của Florida cũng cung cấp nhiều cơ hội kinh tế mới cho những tiến bộ về kỹ thuật đang phát 
triển nhanh chóng trong lãnh vực năng lượng đại dương, kỹ thuật, dược phẩm, văn hóa thủy sản và các kỹ 
nghệ liên hệ tới biển cũng như việc làm. Florida là căn cứ của ít nhất 20 cơ sở giáo dục và nghiên cứu đại 
dương tư nhân đang hỗ trợ các kinh tế mới này cho tương lai.155 

CÁC ƯU TIÊN CHO FLORIDA 
Kế Hoạch của Ủy Ban đưa ra bốn mục đích bao quát. Sau đây là các việc ưu tiên dành cho Florida cho 
từng mục đích đó. 

Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
Florida đã có nhiều thay đổi quan trọng về lối sử dụng đất đai hơn 200 năm qua làm ảnh hưởng đến môi 
trường sống đa dạng của tiểu bang. Có quá nhiều công trình mở mang đã xảy ra, nhất là sau Thế Chiến 
Thứ Hai vì người ta khám phá Florida có nhiều bãi biển cát trắng, khí hậu ấm áp, và đất đai quá rẻ mà họ 
có thể biến đổi để đáp ứng nhu cầu của mình. Nông nghiệp, lâm nghiệp và việc mở mang cộng đồng đã 
đòi hỏi nhiều sự thay đổi quan trọng về rừng, vùng bao phủ đầm lầy cũng như nơi thoát nước. Môi trường 
sống bị phân chia và thay đổi cho những kiến trúc về giao thông và ngăn ngừa hỏa hoạn. Đào mương và 
cống rãnh, dựng bờ chắn cứng dọc bờ biển, những giòng nước mưa và quá nhiều bùn đất đều gây ra nhiều 
sự mất mát lớn lao cho môi trường sống ở biển và dọc theo bờ biển. 

Florida cũng có một lịch sử lâu dài về việc thu mua đất đai để bảo tồn, bảo vệ và khôi phục nguồn tài 
nguyên thiên nhiên nhằm đem lại một hệ thống bao quát của môi trường sống thiên nhiên quan trọng. 
Một điều đáng chú ý là sự phối hợp ở nhiều tầng lớp của tiểu bang và liên bang cùng sự cam kết về 
tài nguyên cho việc phục hồi hệ sinh thái của Nam Florida qua chương trình Phục Hồi Toàn Bộ Vùng 
Everglades (gọi tắt là CERP). 

Các việc ưu tiên để phục hồi và bảo tồn môi trường sống cho Florida gồm có: 

■	 Bảo vệ, ổn định và phục hồi đầm nước mặn, cỏ biển, hào, phiến đá san hô, bãi biển, cồn cát, rừng 
đước, và các môi trường sống quan trọng khác dưới đáy biển trong những vùng đã bị tàn phá bởi con 
người hay bão tố hoặc việc này rất có thể xảy ra trong tương lai. 
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■	 Hợp tác với các khu quân sự trong Vùng Vịnh của Florida để phối hợp những kế hoạch bảo tồn và 
những nỗ lực thu hồi đất đai cho quốc phòng của họ với các mục đích phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái 
của Florida. 

■	 Tiến hành việc thay đổi chương trình và chính sách cần thiết để tạo lại giòng nước thiên nhiên đã có 
trong quá khứ (phẩm chất, số lượng, thời điểm và sự phân phối) trên sông Apalachicola, Suwannee, 
Peace, Caloosahatchee,Vịnh Florida, cũng như các hệ thống ven sông và cửa sông nối tới Vịnh Mễ Tây 
Cơ. 

■	 Thu mua khéo léo, giảm tai hại và bảo vệ những bất động sản đã được xác định trong các chương 
trình thu mua của liên bang và tiểu bang nhằm cải thiện lưu vực sông và tạo khu thiên nhiên cho cửa 
sông vùng hạ lưu cũng như cho các môi trường sống có tầm quan trọng về kinh tế và sinh thái cho 
vùng Vịnh.  

■	 Hợp tác với liên bang và tiểu bang bạn để thiết lập phương pháp chính sách công và tài trợ cho việc sử 
dụng hữu hiệu bùn đất và sỏi đá từ những dự án đào vét quan trọng nhằm phục hồi hải đảo, bãi biển, 
môi trường sống ở bờ biển và ở nơi đáy cứng. 

■	 Tiếp tục hợp tác với các cơ quan bạn thuộc liên bang, chủ đất tư, và nhóm quan tâm để tiến hành 
CERP ở các nơi mà hệ sinh thái thuộc vùng Nam Florida và Keys sẽ được cải tiến và bảo vệ. 

■	 Điều chỉnh và tiến hành các kế hoạch đối phó nơi bùn đất chảy vào để nó có thể trôi theo tốc độ tự 
nhiên từ nơi đó cho tới bãi biển. 

■	 Thiết lập và tiến hành kế hoạch giải quyết và tiêu diệt các loài gây tai hại để đối phó sự hủy hoại gây ra 
cho hệ sinh thái trong vùng Vịnh. 

■	 Phục hồi và đối phó những bãi biển và cồn cát đã bị xói mòn trầm trọng nhằm bảo vệ vùng đất cao và 
hỗ trợ ngành du lịch, tiêu khiển và đời sống thiên nhiên. 

■	 Hợp tác với cơ quan liên bang và tiểu bang để thiết lập và tiến hành một kế hoạch giảm tai hại của đáy 
cứng nhằm phục hồi môi trường sống đã bị tàn phá bởi bão tố, các dự án giao thông và hải vận, việc 
phục hồi bãi biển, và từ các dự án khác đã hay sẽ xảy ra. 

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
Tuy Florida có một số vùng nước trong nhất và sạch nhất ở Vịnh Mễ Tây Cơ, cho đến năm 2010, hơn 
1,300 dặm vuông của các cửa sông của tiểu bang đã được liệt vào loại “bị hư hại” bởi chất ô nhiễm không 
phải là thủy ngân và vì vậy chúng không đáp ứng đầy đủ những nhu cầu đã được chỉ định.156 Hư hại do 
thủy ngân gây ra phần lớn là từ sự lắng đọng. Ngoài việc thiết lập một Số Lượng Thải Tối Đa của Một Chất 
Ô Nhiễm mà vẫn hội đủ tiêu chuẩn về phẩm chất nước (gọi tắt là TMDL) bao hàm toàn diện trên toàn 
tiểu bang cho thủy ngân, Florida đặc biệt chú trọng đến vấn đề ô nhiễm quá trầm trọng của chất màu mỡ. 
Tiểu bang có một trong những chương trình bảo vệ phẩm chất nước tích cực nhất trong Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, hệ thống nước trên mặt đất và nước ngầm dưới lòng đất được kết nối với nhau trên toàn tiểu 
bang. Do đó, ngoài việc duy trì và phục hồi phẩm chất nước của các cửa sông và vùng nước bờ biển, các 
con sông nước ngọt và suối, Florida rất cần bảo vệ nguồn nước ngầm dưới lòng đất thuộc những tầng 
nước ngầm. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của Florida, tiểu bang liên tục phải đối phó với những thử thách về việc bảo vệ 
các nguồn nước. Nhu cầu và việc mong muốn sử dụng các hải cảng cũng như vùng nước ở ven biển và nội 
địa gia tăng với sự phát triển về dân số càng làm các vùng nước của Florida bị cạnh tranh dữ dội. Những 
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Trường Tồn Florida 
Florida có chương trình thu mua đất đai công cộng lớn nhất trong Hoa Kỳ - được bắt đầu vào cuối thập 
niên 1980, với chương trình Bảo Tồn 2000 (P2000) và sau đó là chương trình Trường Tồn Florida - mà 
có thể được áp dụng như một kiểu mẫu cho việc bảo vệ môi trường sống ở bờ biển cho các tiểu bang 
khác trong vùng Vịnh cũng như trên toàn quốc. Florida có khoảng 9.9 triệu mẫu đất bảo tồn thuộc liên 
bang, tiểu bang và địa phương (hơn một phần tư diện tích của tiểu bang); hơn 2.5 triệu mẫu đã được 
mua lại bởi chương trình Trường Tồn Florida và chương trình Bảo Tồn 2000. Kể từ tháng Bảy năm 2001, 
Trường Tồn Florida đã thu mua hơn 673,753 mẫu đất trị giá 2.83 tỉ đô la. 

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Florida phân phối tài trợ của Trường Tồn Florida tới một số chương trình và cơ quan thuộc tiểu bang để 
mua lại đất đai dưới hình thức của công viên, đường mòn, rừng, khu quản trị đời sống thiên nhiên và nhiều loại nữa. Tất cả các khu 
đất này được gìn giữ với lòng tin tưởng của cư dân Florida. 

Ban Ðất Ðai Tiểu Bang - 35% 

Hoạt Ðộng ở Khu Vực Bờ Sông - 2.5% 

Quỹ Cộng Ðồng Florida - 21% 

Ban Công Viên và Khu Tiêu Khiển - 1.5% 

Văn Phòng Ðường Mòn và Ðất Chưa Ðược Mở Mang - 1.5% 

Chương Trình Hỗ Trợ Mở Mang Khu Tiêu 
Khiển Florida (Chính Phủ Ðịa Phương) - 2% 

Hội Ðồng Bảo Tồn Hải Sản và Ðộng Vật Hoang Dã Florida - 1.5% 

Sở Lâm Nghiệp Florida , Cơ Quan Nông 
Nghiệp và Phục Vụ Giới Tiêu Thụ - 1.5% 

Chương Trình Bảo Vệ Ðất Canh Tác & Nông Thôn, 
Cơ Quan Nông Nghiệp và Phục Vụ Giới Tiêu Thụ - 3.5% 

Các Huyện Bảo Vệ Nguồn Nước - 30% 

Việc Phân Phối Tài Trợ của Trường Tồn Florida 
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thử thách này gồm có đối phó ô nhiễm đã có từ lâu liên hệ tới các khu kỹ nghệ dọc bờ biển, giải quyết ảnh 
hưởng tới phẩm chất nước của các hải cảng đang hoạt động, và đối phó các cửa sông thuộc thành phố gần 
Pensacola, Tampa, Naples, và Fort Myers. 

Một trong những tai hại dễ nhận thấy nhất do việc có quá nhiều chất màu mỡ (nitrogen và phosphorus) là 
sự hiện diện của HABs trong nước ngọt. Hiểu rõ nguyên do gây ra HABs và cách giảm thiểu chúng là điều 
tối cần để bảo vệ các cửa sông vùng hạ lưu. Một giải pháp là sử dụng nước thải đã được thanh lọc trong 
Florida. Mặc dù đa số dân Florida áp dụng phương pháp thu nhận và hệ thống thanh lọc nước thải tối tân 
dẫn tới nhiều ích lợi đáng kể, một số cộng đồng dọc theo bờ biển vẫn sử dụng những bể tự hủy diệt nước 
thải hoặc các phương pháp thu nhận và hệ thống thanh lọc cũ hơn hoặc không đáp ứng nhu cầu nên việc 
tái dụng khó thực hiện. 

Ở Florida, HABs trong vùng Vịnh thường được gọi là thủy triều đỏ, có nghĩa là một nồng độ cao của loại 
tảo biển rất nhỏ, độc hại và xảy ra tự nhiên. Thủy triều đỏ có thể giết hại cá và các hải vật khác, làm ô 
nhiễm loại cá có vỏ, và cũng gây nguy hiểm cho con người. Vùng tảo khổng lồ cũng có thể gây thiệt hại 
lớn lao cho nền kinh tế dựa trên ngành du lịch bởi vì các khu câu cá bị đóng cửa và người đi chơi biển 
khó thở do bụi nước biển độc hại dọc theo bờ biển. 
Nguyên do chính và cách cấu tạo của hiện tượng này 
vẫn chưa được biết. 

Các việc ưu tiên cho Florida để phục hồi và bảo vệ 
phẩm chất nước gồm có: 

■	 Giảm số lượng quá nhiều của bùn đất, chất ô 
nhiễm và chất màu mỡ có ở trong những vùng 
nước bằng cách cải thiện việc đối phó giòng nước 
mưa của nông nghiệp và thành phố, gia tăng cách 
thanh lọc nước thải và khuyến khích sử dụng 
chúng, khôi phục những vùng nước trong nội địa 
sẽ chảy tới Vịnh Mễ Tây Cơ, khôi phục đê và khu 
vực đất thấp đã bị thay đổi, cũng như đẩy mạnh 
các chính sách sử dụng đất kế cận bền vững hơn. 

■	 Cải tiến việc giáo dục và tưởng thưởng liên quan 
đến sự ô nhiễm của các nguồn không đáng kể 
(nông nghiệp, khu dân cư và thành phố) và đẩy 
mạnh các BMPs ở địa phương cũng như các việc 
có thể thay thế. 

■	 Chú trọng việc cải tiến phẩm chất và độ trong của 
nước để xúc tiến tốt đẹp việc phục hồi cỏ biển, hào 
và san hô. 

■	 Mở mang kiến thức về các nguồn gây ô nhiễm, 
sự tích tụ sinh vật và ảnh hưởng của hóa chất độc 
hại (chẳng hạn như thuốc diệt trùng, dioxins and 
PCBs), kim loại (thí dụ thủy ngân) và các chất ô 
nhiễm môi sinh khác cũng như làm cách nào để 
luân chuyển chúng ra khỏi bùn đất và vùng nước 

Đặt Mức Giới Hạn về Chất Màu Mỡ 
cho Cửa Sông và Vùng Nước Dọc Bờ 
Biển của Florida 
Tiểu bang Florida đã bắt đầu một chương trình cải 
tiến phẩm chất nước được chú ý toàn quốc sau khi 
Đạo Luật Phục Hồi Lưu Vực Sông được chấp thuận 
vào năm 1999 (s. 403.067, F. S.). Chương trình đòi 
hỏi Ban Bảo Vệ Môi Sinh (gọi tắt là DEP) phải đánh 
giá một cách khoa học phẩm chất của nước trên mặt 
đất của Florida và xúc tiến những phương pháp cần 
thiết để đối phó ô nhiễm. Đạo Luật được đưa ra để 
tiến hành TMDL là một phương pháp có hệ thống 
nhằm thiết lập số lượng chất ô nhiễm mà vùng 
nước có thể thu nhận trong khi vẫn hữu dụng cho 
công chúng và hội đủ những tiêu chuẩn về phẩm 
chất nước. Cơ Quan đang làm việc chặt chẽ với giới 
quan tâm của Florida để đặt ra một số giới hạn về 
số lượng chất màu mỡ (nitrogen và/hay phosphorus) 
mà có thể được thải vào cửa sông và vùng nước dọc 
bờ biển của tiểu bang nhằm bảo vệ nước này khỏi bị 
ô nhiễm vì có quá nhiều chất màu mỡ. Mức giới hạn 
đã được thiết lập, nếu đạt tới, bảo đảm những vùng 
nước thuộc tiểu bang Florida có thể được sử dụng 
như đã ấn định. 

Mục đích chính của các con số tiêu chuẩn của chất 
màu mỡ là bảo vệ thực và động vật khỏi bị hại bởi số 
lượng quá cao của chất màu mỡ. Tiến hành các tiêu 
chuẩn này có thể ngăn ngừa sự thái quá, và có thể 
dùng để xác định những vùng nước đã bị ô nhiễm 
và cần phục hồi. Các tiêu chuẩn cũng sẽ hỗ trợ việc 
sử dụng toàn bộ những vùng nước đó cho việc tiêu 
khiển. 
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gần bờ. Mở mang kiến thức về tai hại cho sinh thái khi nồng độ a-xít của nước trong Vịnh gia tăng và 
xác định phương pháp đảo ngược xu hướng này. 

■	 Tiếp tục kiểm soát, điều tra, và nếu có thể giảm thiểu, HABs ngoài Vùng Vịnh của Florida hoặc làm 
chúng đỡ nguy hại hơn. 

■	 Đánh giá khả năng có thể thực hiện được của việc loại bỏ hoặc thay đổi tốt hơn những kiến trúc đang 
cản trở sự trao đổi giữa thủy triều và cửa sông nhằm phục hồi tình trạng tự nhiên hơn của độ mặn để 
nơi đó có thể được dùng cho việc nuôi dưỡng. 

Bổ Sung và Bảo Vệ Hải Sản 
Môi trường sống bị mất và bị phá hủy dẫn đến việc giảm con số sinh vật trong vùng bờ biển. Những khu 
thiên nhiên này rất cần thiết cho nhiều loài, bao gồm chim biển, rùa biển, chuột bãi biển và hải vật có vú. 
Ngoài ra, chúng rất quan trọng cho ngành du lịch vì là nơi để nhiều du khách đến tiêu khiển. 

Gia tăng mức độ xáo trộn khu vực bờ biển từ các hoạt động như bồi đắp bãi biển, mở mang bờ biển và 
tiêu khiển, cũng như mực nước biển dâng là tất cả những thử thách mà hải sản, động vật hoang dã và 
những nguồn tài nguyên khác phải đương đầu. Một phương pháp hợp nhất giữa tất cả các nhóm quan tâm 
chú trọng đến nhu cầu của cá, động vật hoang dã và môi trường sống, cũng như các vấn đề về kinh tế xã 
hội rất cần thiết để giải quyết những thử thách đó. 

Các việc ưu tiên cho Florida để bổ sung và bảo vệ hải sản gồm có: 

■	 Thiết lập và tiến hành các kế hoạch quản trị để bảo tồn những loài đang bị đe dọa, có nguy cơ bị tiêu 
diệt và loài cần được bảo vệ khác, đồng thời duy trì những loài quan trọng cho thương mại và tiêu 
khiển. Các kế hoạch quản trị này phải bao gồm phương pháp cải tiến việc kiểm soát nguồn hải sản; cải 
tiến việc nghiên cứu những nguồn này; giảm tối thiểu tai hại do nhân tạo; duy trì con số của các giống 
bản xứ cho bền vững; và bảo vệ, phục hồi và duy trì môi trường sống quan trọng cho thực vật, động 
vật hoang dã, cá trong vùng bờ biển đang ở trên danh sách phải được bảo vệ. 

■	 Khuyến khích công chúng tham gia vào việc thiết lập những dự án để giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng 
của việc bảo tồn đời sống thiên nhiên của bờ biển, việc bảo vệ chim biển, và việc kiểm soát rùa biển. 

■	 Thiết lập và tiến hành những chương trình quân bằng và hợp nhất các nhu và cầu của cư dân đang 
sinh sống và tiêu khiển trong khu vực bờ biển với các nhu cầu của loài hải sản và động vật hoang dã 
đang dựa vào môi trường sống ở đó. 

■	 Thiết lập những kế hoạch rộng lớn cho việc phục hồi cỏ biển, hào và phiến đá ngầm, những khu ấp 
trứng, và chương trình nuôi trồng thủy sản để tăng gia số lượng các loài thủy vật. 

■	 Thiết lập và tiến hành việc tiêu diệt các loài gây tai hại và kế hoạch đối phó những thiệt hại đã gây ra 
cho hệ sinh thái thiên nhiên thuộc vùng Vịnh. 

■	 Thiết lập chương trình tăng gia số lượng san hô và kế hoạch phục hồi san hô sau khi bị bão tố và bị 
con tàu đè nén. 

Tăng Cường Sự Kiên Trì của Cộng Đồng 
Các nguồn tài nguyên vùng biển Florida phải đương đầu với mối đe dọa nguy hiểm của thủy triều đỏ, 
cháy rừng, sự tăng trưởng của dân số, việc mở mang, và những nguy cơ khác do thiên nhiên hay nhân tạo. 
Từ năm 1960 tới năm 2009, 62 trận thiên tai khủng khiếp đã xảy ra cho tiểu bang, phần lớn là từ bão tố, 
bão nhiệt đới và lũ lụt.157 Ngoài ra, mực nước biển dâng có nguy cơ làm nghiêm trọng thêm tính chất dễ bị 
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tổn thương của các nguồn tài nguyên đang bị nguy hiểm ở vùng biển Florida. Các nguồn tài nguyên này 
thường cung cấp sự phòng thủ đầu tiên đối với thiên tai, do đó, chúng rất quan trọng cho sự kiên trì toàn 
bộ của tiểu bang. 

Florida đã tiến hành các cách hỗ trợ sự kiên trì của cộng đồng qua những dự án nhắm vào việc phát triển 
lại sau khi bị thiên tai và việc thích ứng với mực nước biển dâng. Tiểu bang cũng đã bắt đầu hợp nhất việc 
giảm nguy cơ và tăng sự kiên trì của cộng đồng vào trong tiến trình lập kế hoạch toàn bộ của địa phương. 
Tuy nhiên, với 80 phần trăm dân số trong tiểu bang hiện đang sinh sống ở vùng bờ biển, rất có thể sẽ cần 
phải có thêm nhiều nỗ lực để bảo vệ các cộng đồng này. 

Các việc ưu tiên cho tiểu bang để tăng cường sự kiên trì của cộng đồng gồm có: 

■	 Sưu tập, xem xét và tóm tắt “những yếu tố về bờ biển” thuộc Kế Hoạch Quản Trị Việc Mở Mang 
Toàn Bộ của 23 địa hạt trong Vùng Vịnh của Florida để việc bảo vệ cơ sở hạ tầng của cộng đồng và 
tài nguyên thiên nhiên được liên tục và đồng nhất nhằm hỗ trợ công tác phục hồi vùng Vịnh và tăng 
cường sự kiên trì của cộng đồng. 

■	 Kết hợp các dự án với nhau để việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên được đưa vào trong kế hoạch 
giảm nguy cơ cho bờ biển của địa phương. 

■	 Xúc tiến việc thiết lập Kế Hoạch Bảo Tồn Cộng Đồng có bao gồm những yếu tố về bảo tồn và xây 
dựng bờ biển, đối phó khẩn cấp, giảm nguy cơ, và mở mang kinh tế đã được chứng minh. 

■	 Mở mang kiến thức về giá trị kinh tế của những ích lợi về môi sinh được cung cấp bởi nguồn tài 
nguyên vùng Vịnh trên phương diện trường tồn, tăng trưởng, và phục hồi của cộng đồng trong thời 
gian dài. 

■	 Cập nhật Kế Hoạch Dự Phòng Đối Phó Dầu Tràn qua một tiến trình nhiều kỷ luật để kết hợp việc 
chuẩn bị, tham gia của địa phương, và cập nhật dữ liệu về sinh thái tốt hơn. Xúc tiến việc thấu hiểu kế 
hoạch bao quát hơn và việc tham gia giữa các nhóm có thể bị ảnh hưởng. 

■	 Hỗ trợ những hoạt động địa phương để thiết lập kế hoạch mở mang lại sau cơn thiên tai nhằm giúp 
đỡ việc phục hồi và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ việc 
khôi phục lâu dài cho toàn tiểu bang. 

■	 Phối hợp những hoạt động toàn tiểu bang để đối phó vấn đề mực nước biển dâng, nước mặn xâm 
nhập và các tai họa khác gây ra bởi khí hậu thay đổi cho cả môi trường thiên nhiên và nhân tạo, nhất 
là nguồn nước uống. 

Louisiana 

BỐI CẢNH 
Bờ biển Louisiana là một trong những cửa sông trù phú nhất trên thế giới.158  Vùng bờ biển của tiểu bang 
bao gồm một châu thổ lớn nhất Bắc Mỹ và là một đồng bằng lớn thứ bảy trên thế giới, khoảng mười mấy 
ngàn dặm vuông,159 cộng thêm hơn 7,700 dặm dải đất ven bờ.160  Vùng này cũng đóng một vai trò quan 
trọng cho việc bảo toàn năng lượng và kinh tế của quốc gia.  Miền Nam của Louisiana là nơi sản xuất năng 
lượng ngoài khơi cao nhất trong nước,161 sản xuất hải sản thiên nhiên nhiều nhất trong số 48 tiểu bang 
phía dưới Hoa Kỳ và cũng là căn cứ của năm trong số 15 hải cảng hàng đầu của quốc gia.162 

Miền Nam của Louisiana là Vùng Đầm Lầy của Hoa Kỳ, một phong cảnh được tạo ra bởi sông Mississippi 
trải qua hàng ngàn năm. Nó được bồi đắp khi con sông này thay đổi hướng theo chu kỳ để tìm một lối 
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thoát ra tới Vịnh Mễ Tây Cơ hữu hiệu hơn; do đó, trên đường đi, sông Mississippi đã trải khắp vùng đông 
nam Louisina nhiều bùn đất, chất màu mỡ và nước ngọt  của nó. Quá trình này cũng tạo ra Đồng Bằng 
Chenier của phía tây nam Louisiana, một khu vực đặc biệt có nhiều đầm lầy và rặng gỗ sồi xen kẽ nhau và 
vì lý do này, khu vực có cái tên đó. Louisiana và phần lớn vùng Vịnh kế cận của nó đã được bồi đắp bởi hệ 
thống sông Mississippi. 

Kể từ khi người Âu Châu tới, cư dân ở đó đã cố quản trị con sông nhằm bảo vệ sự thịnh vượng và an toàn 
cho mình. Tuy nhiên, trong hơn ba thế kỷ qua, một kết quả không định tới của những nỗ lực quản trị 
con sông, cộng thêm các yếu tố khác đã làm mất rất nhiều đầm lầy và môi trường sống của bờ biển.  Gần 
2,000 dặm vuông đầm lầy đã mất kể từ thập niên 1930.163 Các hoạt động xây dựng đê, làm thẳng lại, tạo 
hải vận xuyên qua kênh đào, và đào vét để quản trị con sông đã đạt được kết quả mỹ mãn trong việc ngăn 
cản lụt lội, phát triển kinh tế, và duy trì một kênh đào có hải vận rất sâu cho tàu bè, nhưng cũng làm tách 
rời con sông ra khỏi các vùng đất và đầm lầy-là vùng đồng bằng châu thổ của nó.  Bùn đất, chất màu mỡ 
và nước ngọt đã từng tạo ra cũng như duy trì hệ sinh thái của phần lớn bờ biển phía bắc vùng Vịnh thuộc 
Louisiana đã bị chôn sâu dưới nước của Vịnh Mễ Tây Cơ.  Nếu không nối lại hệ thống sông ngòi với vùng 
đồng bằng châu thổ của nó, bờ biển Louisiana sẽ không bền vững và hệ sinh thái vùng Vịnh lần lượt sẽ bị 
hư hại thêm nữa. 

Tuy nhiên, Louisiana vẫn có một vùng đầm lầy rộng lớn nhất trong số 48 tiểu bang phía dưới Hoa Kỳ.164 

Bờ biển Louisiana có hơn 5,600 dặm vuông đầm lầy,165 một diện tích lớn hơn cả diện tích của tiểu bang 
Connecticut. Nó cũng nổi tiếng là một bờ biển đầy năng lực. Ngoài sự đa dạng và trù phú của hệ sinh thái 
phi thường, bờ biển còn có nhiều nguồn năng lực và hạ tầng cơ sở, là nơi buôn bán trong nước và thế giới 
cũng như môi trường sống cho hải sản và động vật thiên nhiên, giúp phòng chống bão tố và nâng cao 
phẩm chất nước, và là một di sản văn hóa giàu có. 

Một khi tình trạng mất đất còn tiếp tục ở Louisiana và Vịnh Mễ Tây Cơ vẫn còn xâm phạm vào cộng đồng 
ven biển của Louisiana, khu vực này càng ngày càng dễ bị bão tố tàn phá. Một khi cộng đồng ven biển bị 
nguy hại, hàng tỷ đô la tài trợ cho hạ tầng cơ sở bởi kỹ nghệ, địa phương, tiểu bang, và Hoa Kỳ sẽ cùng 
chung số phận.  Hệ thống đường xá và đại lộ, đường hỏa xa, bến cảng, và hải vận sẽ bị tiêu diệt và hơn 
triệu cư dân sẽ phải dọn đi nơi khác.  Trong năm 2005, Quốc Hội đã chấp thuận thêm 94.8 tỉ đô la để đối 
phó những thiệt hại do bão Katrina, Rita và Wilma gây ra.166  Để có thể bảo vệ việc đầu tư này và ngăn 
chặn các chi phí lớn hơn cho những thảm họa trong tương lai, cần phải có một việc làm tức thời và có ý 
nghĩa nhằm duy trì bờ biển Louisiana cũng như Vùng Vịnh.   

Hạ Tầng Cơ Sở của Năng Lượng. Kỹ nghệ dầu khí đã thiết lập và tập trung việc khai thác ngoài khơi và 
dọc theo bờ, việc sản xuất cũng như những đường ống vận chuyển và nhà máy lọc dầu dọc theo bờ Vịnh 
của Louisiana. Gần 125,000 dặm đường ống vận chuyển khí thiên nhiên và dầu đã xuyên qua vùng đầm 
lầy của bờ biển Louisiana cũng như khắp nơi trong tiểu bang kể cả khu vực ngoài khơi trong Vịnh Mễ Tây 
Cơ.167 Trung Tâm Henry ở thành phố Erath thuộc tiểu bang Louisiana là nơi định giá cho khí thiên nhiên 
của Bắc Mỹ168 và là nơi kết nối chín đường ống dẫn dầu khí giữa các tiểu bang và bốn đường ống trong 
tiểu bang,169 đồng thời Hải Cảng Fourchon là nơi có 90 phần trăm các hoạt động khoan dầu ngoài khơi 
trong Vịnh Mễ Tây Cơ.170 Hệ thống của những nhà máy và dàn khoan năng lượng ở trong và bao quanh 
Vùng Vịnh của Louisiana sản xuất hoặc di chuyển gần một phần ba tổng số dầu khí của quốc gia và cung 
cấp 50 phần trăm năng suất lọc dầu trong nước.171 Bờ biển Louisiana cũng có Hải Cảng Dầu Ngoài Khơi là 
một hải cảng duy nhất trong nước có thể thu nhận dầu khí từ những chiếc tàu có sức chứa vĩ đại;172 lấy dầu 
khí lên từ khoảng 38,000 giếng;173 và có hai trong bốn nơi dự trữ thuộc Kế Hoạch Dự Trữ Dầu Khí trên 
toàn quốc.174 Các hải đảo và đầm lầy giúp hạ tầng cơ sở này chóng chọi những thiệt hại của bão tố. 
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Ngành thương mại quốc nội và trên thế giới. Mười hải vận quan trọng, gồm cả sông Mississippi, nằm trong 
bờ biển Louisiana. Năm trong 15 hải cảng bận rộn nhất của Hoa Kỳ, được xếp theo tổng số tấn hàng,175 cũng 
thuộc vùng này, mỗi năm chúng giải quyết gần 450 triệu tấn hàng của tàu bè.176 Con số này là 20 phần trăm 
tổng số hàng buôn bán bằng đường biển mỗi năm trong Hoa Kỳ.177  Mỗi năm, Hải Cảng Nam Louisiana và 
Hải Cảng New Orleans cùng đem đến 150 tỉ đô la và gần 20 phần trăm số kiện hàng xuất cảng/nhập cảng của 
Hoa Kỳ.178 Ba hải cảng hàng đầu của Louisiana vận chuyển khoảng 55 tới 70 phần trăm tổng số bắp, đậu nành 
và lúa mạch xuất cảng của Hoa Kỳ.  Các hải cảng của Louisiana cũng vận chuyển các hàng hóa khác như thép, 
cà phê, cao su và hóa chất.179 Nếu không có các hải đảo và đầm lầy, tất cả các hạ tầng cơ sở này có thể bị bão tố 
tàn phá. 

Môi trường sống của hải sản và động vật hoang dã. Hệ sinh thái này là nơi sản xuất tôm, hào và cua xanh 
lớn nhất của quốc gia, cung cấp 26 phần trăm (theo trọng lượng) hải sản đem vào bến để buôn bán trong 
Hoa Kỳ.180   Trong thực tế, Louisiana đứng hàng thứ hai sau Alaska về số lượng hải sản đem vào bến mỗi 
năm,181 và ba trong số các hải cảng hàng đầu về số lượng nằm trong Louisiana.182 Tất cả hải sản này được 
chế biến và vận chuyển đến khắp nơi trên thế giới, cung cấp việc làm cho gần 30,000 cư dân của Louisiana, 
cũng như nhiều việc làm cho các tiểu bang khác.183 

Đường Bay Mississippi trực tiếp đi qua phía nam của Louisiana, và hơn năm triệu loại ngỗng nước bay 
ngang hoặc trú lại vào mùa đông ở các khu đầm lầy của Louisiana.184 Ngoài ra, quang cảnh bờ biển cung 
cấp môi trường sống tạm bợ trong cuộc hành trình qua Vịnh Mễ Tây Cơ của loại chim di trú thuộc vùng 
nhiệt đới của Tân Thế Giới. Hàng trăm loài cá và động vật hoang dã, cũng như việc làm và cơ hội giải trí 
liên quan đến bắn chim, săn bắn, câu cá, và tìm hiểu thiên nhiên, đều dựa vào các hải đảo và đầm lầy nằm 
dọc theo bờ Vịnh của Louisiana. Mười sáu loài động vật có nguy cơ bị tiêu diệt, bị đe dọa hoặc phải được 
bảo vệ đang trú ngụ ở phía nam của Louisiana - bao gồm cá tầm vùng Vịnh, gấu đen Louisiana, và rất 
nhiều loại rùa biển – cũng như loại chim diều hâu trọc đầu vừa mới được cứu vớt gần đây.185 

Phẩm chất nước. Chất màu mỡ trôi dạt từ nông trại và các nguồn khác trong lưu vực sông Mississippi tạo 
ra tình trạng dưỡng khí thấp dọc theo bờ biển của Hoa Kỳ. “Khu vực chết” hầu như không có một loài hải 
sản nào sinh sống và có diện tích trung bình hơn 6,000 dặm vuông kể từ thập niên 1990.186  Sự kiện có quá 
nhiều chất màu mỡ trong phía bắc của Vịnh Mễ Tây Cơ cũng làm gia tăng tình trạng dưỡng khí thấp trong 
các vùng nước ngoài khơi.  Theo như các dự án phục hồi, số nước sông được chuyển vào trong đầm lầy sẽ 
được gia tăng để các chất màu mỡ trong đó giúp duy trì thảo vật ở đầm lầy hoặc tăng cường đất đai trong 
khu vực, thay vì phá hoại phẩm chất nước là mối nguy cơ hàng đầu trong nước. 

Văn hóa. Cư dân sinh sống ở phía nam của Louisiana trong hơn 12,000 năm qua tận dụng sự trù phú của các 
con sông và Vùng Vịnh để khai thác tài nguyên và trao đổi thương mại. Khi New Orleans được thành lập gần 
300 năm trước, nó nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại thế giới, thu hút nhiều nhóm người trên 
thế giới.  Các nhóm người đa dạng này tuy sống gần nhau nhưng vẫn giữ bản sắc riêng của họ, một xu hướng 
đi ngược lại việc đồng hóa thường xảy ra và tạo ra một nền văn hóa đa dạng vẫn còn tồn tại cho tới nay. Bộ 
Lạc Da Đỏ Chitimacha đã sống ở bờ biển Louisiana ít nhất 2,500 năm qua đã tuyên bố, “Chúng tôi luôn luôn 
ở đây.” Lời nói bày tỏ tình cảm này đối với vùng đất và gia đình của họ là một ý tưởng mà nhiều cư dân của 
phía nam Louisiana đều có.187   Trong thực tế, dựa vào cuộc Kiểm Tra Dân Số 2010, Louisiana có số phần 
trăm dân bản xứ cao nhất (81.9 phần trăm) so với bất cứ tiểu bang nào trong nước.188 
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TAI HỌA CHO BỜ BIỂN 
Mặc dù có những đặc tính này, Vùng Vịnh Louisiana và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của nó 
bị đe dọa trầm trọng.  Sau cuộc tàn phá của bốn cơn bão lớn (Katrina, Rita, Gustav and Ike) trong khoảng 
thời gian bốn năm (từ 2004 tới 2008), tiểu bang đã mất tổng cộng 849.5 kí lô mét vuông (328 dặm vuông), 
một vùng đất bằng số đất mất của hàng thế kỷ khi bão thường ít xảy ra.189 Tai họa cho bờ biển Louisiana càng 
gia tăng vào năm 2010, khi vụ chẩy dầu Deepwater Horizon tuôn trào hàng triệu thùng dầu vào trong vùng 
Vịnh, làm đóng cửa nhiều vùng nước đánh cá thuộc tiểu bang và liên bang và ảnh hưởng hàng ngàn dặm bờ 
biển, nhánh sông và vịnh trong Louisiana cũng như các tiểu bang khác trong vùng Vịnh. Với việc mất mát 
thêm về các tài sản quý báu dọc bờ biển mỗi năm, tiểu bang và quốc gia càng bị thúc bách phải tìm kiếm 
những phương pháp để bảo vệ và phục hồi môi sinh, tài sản, và cộng đồng ở bờ biển theo một đường lối bền 
vững nhằm bảo đảm các nguồn tài nguyên quan trọng của Louisiana được trang bị tốt hơn để có thể chống 
lại với những đe dọa trong tương lai. 

Cơ Quan Bảo Vệ và Phục Hồi Bờ Biển của Louisiana đã dành ra hơn 1.7 tỉ đô la trong các ngân khoản của 
tiểu bang và liên bang vào việc phục hồi hệ sinh thái cũng như duy trì sự trường tồn của cộng đồng và cải 
tiến việc quản trị tài nguyên dọc bờ biển.190  Một số báo cáo gần đây cho thấy việc này cùng với sự trường tồn 
của hệ thống đã tạo thêm đất dọc bờ biển ở một số các khu vực; tuy nhiên, cần phải có một sự cân bằng thích 
ứng giữa các ưu tiên cho ngân sách (không phân biệt việc làm hay nhóm tham gia nào) thì việc quản trị bờ 
biển mới có thể được bền vững. 

KẾ HOẠCH CHÍNH 
Vào năm 2007, tiểu bang đã soạn thảo Kế Hoạch Chính cho Một Bờ Biển Louisiana Bền Vững theo đúng 
chỉ định của ban lập pháp của Louisiana là phải kết hợp các hoạt động bảo vệ và phục hồi bờ biển, phải 
thiết lập các mục đích để làm tiêu chuẩn đo lường việc tiến hành những dự án bảo vệ và phục hồi.  Kế 
Hoạch Chính năm 2007 cũng xác định các biện pháp quy mô cần phải có cho một bờ biển bền vững.  Kế 
Hoạch Chính đầu tiên này, mặc dù là bước khởi đầu, là một tài liệu (đã được dùng để giúp đỡ LACPR) 
không có mục đích giải quyết tất cả mọi vấn đề phức tạp mà bờ biển Louisiana đương đầu. Để thích ứng 
với tính chất năng động của những tiến trình của bờ biển, Cục Bảo Vệ và Phục Hồi Bờ Biển của Louisiana 
cập nhật Kế Hoạch Chính mỗi năm năm nhằm đem vào đó những dữ liệu và phương phách hoạch định 
mới mẻ một khi họ có được chúng. Bản cập nhật đầu tiên của Kế Hoạch Chính phải được trình lên ban 
lập pháp của Louisiana vào tháng Ba năm 2012. Kế Hoạch Chính năm 2012 của Louisiana, đã được nhiều 
cơ quan liên bang ủng hộ, sẽ đưa ra một đường lối mới cho việc quyết định tương lai của bờ biển. Đường 
lối này sẽ xác định các dự án bảo vệ và phục hồi với nhiều mục tiêu (hoạch định việc kết hợp). Kế Hoạch 
cũng đề nghị cụ thể cách thiết lập dự án để bảo đảm dự án quan trọng nhất sẽ được xây dựng đầu tiên (đặt 
ưu tiên).  Tiểu bang đã bắt đầu đặt nền tảng cho đường lối này vào năm 2010 với việc thành lập Phương 
Pháp Đặt Ưu Tiên nhằm xác định một số các dự án có “giá trị cao”. Tiến trình Cập Nhật Kế Hoạch Chính 
vẫn còn tiếp tục trong năm 2011 với việc thành lập Nhóm Đệ Trình Kế Hoạch Chính để họ có thể dành 
toàn thời gian cho việc cập nhật bản kế hoạch năm 2012. 

Kế Hoạch Chính năm 2012 của Louisiana sẽ cung cấp hướng đi tới một bờ biển bền vững.  Kế hoạch sẽ có 
giải đáp cho hai câu hỏi mà từ lâu cư dân vùng biển vẫn thắc mắc: các tai họa cho bờ biển sẽ trở nên xấu 
xa tới mức độ nào, và những gì có thể làm để đối phó chúng? Dân chúng thường lo ngại về lụt lội, và họ 
muốn biết nó sẽ như thế nào. Kế hoạch sẽ trình bày giải pháp cho việc mất đất cũng như vấn đề lụt lội ở 
Louisiana ảnh hưởng tới dân chúng, thương vụ, và các khu thiên nhiên. Điều này sẽ giúp cộng đồng, giới 
lãnh đạo của họ biết những gì có thể xảy ra khi họ dự định cho tương lai.  
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Dân chúng cũng muốn có hành động cụ thể. Họ muốn được bảo vệ khỏi bị lụt lội và việc mất đầm lầy 
được giải quyết. Kế Hoạch Chính năm 2012 chú trọng vào những việc làm cần thiết để đáp ứng các vấn 
đề này. Để đưa ra một chương trình hành động hữu hiệu và có thể thực hiện được, Kế Hoạch Chính năm 
2012 sẽ đề nghị một số dự án giảm nguy cơ của lụt lội bằng một số phương pháp như xây dựng đê, bồi đắp 
các loại thảo vật, giúp cộng đồng tu bổ nhà để chống bão. Kế hoạch cũng đề nghị dự án xây dựng đầm lầy, 
khôi phục các loại thảo vật ven biển, và giúp duy trì 
sự hữu dụng trên mọi khía cạnh của hệ sinh thái cho 
cộng đồng, các kỹ nghệ quan trọng trong nước và mọi 
hoạt động thương mại.  Để đem việc giảm nguy cơ lụt 
lội và việc phục hồi đầm lầy vào cùng một kế hoạch, 
Kế Hoạch Chính năm 2012 sẽ đưa ra một số các dự 
án có cả hai mụch đích kể trên. Kế Hoạch Chính năm 
2012 sẽ đưa ra cách sử dụng hữu hiệu nhất những 
ngân khoản có được dựa trên kiến thức mới nhất, 
đồng thời đặt nền tảng cho việc cải thiện trong những 
năm tới.  

CÁC ƯU TIÊN CHO LOUISIANA 

Kế Hoạch Bảo Vệ và Phục Hồi Bờ Biển 
Louisiana 
Sau trận bão Katrina và Rita, Quốc Hội đã chỉ định 
Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ soạn thảo một kế 
hoạch bao hàm toàn diện để bảo vệ và phục hồi hệ 
sinh thái cho bờ biển Louisiana (Kế Hoạch Bảo Vệ và 
Phục Hồi Bờ Biển Louisiana hoặc gọi tắt là LACPR) 
và Mississippi MsCIP. Tiểu bang Louisiana hiện 
đang hợp tác với Đoàn Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ để 
quyết định chính xác các dự án ưu tiên qua việc soạn 
thảo Kế Hoạch Chính của Tiểu Bang. 

Kế Hoạch của Ủy Ban đưa ra bốn mụch đích bao quát. Sau đây là các việc ưu tiên dành cho Louisiana cho 
từng mục đích đó. 

Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
■	 Cải tiến việc quản trị sông ngòi và đường kênh của liên bang. Việc quản trị hiện thời đã làm tách 

rời sông Mississippi ra khỏi vùng đồng bằng của nó gây ra hoặc gia tăng việc mất đất, việc tích tụ chất 
mầu mỡ vào trong Vịnh và việc nước mặn xâm nhập. Việc quản trị hiện thời đã làm bờ biển và hệ sinh 
thái của Vịnh Mễ Tây Cơ không thể bền vững cũng như hệ thống giảm nguy cơ lụt lội và hải vận bị tàn 
phá.   

Các việc cần phải làm: 

X Thiết lập các mục tiêu cho bùn đất để khôi phục vùng đầm lầy dọc bờ biển.  

X Bắt buộc sử dụng bùn đất đã được đào vét lên cho việc phục hồi môi trường sống để giảm bớt hậu 
quả xấu của việc quản trị đường kênh đào.     

X Đánh giá toàn diện việc quản trị hạ lưu sông. 

f Thiết lập những dự án đánh giá các phương pháp quản trị khác như: 

•	 Thu hồi bùn đất 

•	 Tạo hạ tầng cơ sở vĩnh viễn cho sự di chuyển bùn đất 

•	 Sử dụng ống chuyển nước và đầm lầy để thanh lọc chất màu mỡ 

X Tiến hành các dự án chuyển hướng sông để theo giống hoặc tăng cường những quá trình thủy học 
tự nhiên và để cung cấp nước ngọt, bùn đất và chất màu mỡ nhằm giúp duy trì hoặc khôi phục 
đầm lầy.   

X Bắt đầu một chương trình đo lường phẩm chất nước để đánh giá khả năng thanh lọc chất màu mỡ 
của đầm lầy. 
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Các Nguồn Tài Nguyên của Bờ Biển Louisiana : Những Thứ Nào Đang 
Bị Đe Dọa 
Bờ biển Louisiana hiện thời có khoảng 40 phần trăm đầm lầy trong nội địa Hoa Kỳ, nhưng đã mất gần 
90 phần trăm tổng số đầm lầy bị mất trên toàn quốc.191 Tai họa này không chỉ là việc quan tâm của 
Louisiana mà thôi, cũng là mối lo âu cho quốc gia. Đang bị đe dọa là những nguồn tài nguyên và kỹ 
nghệ đã cung cấp hàng triệu việc làm trên toàn quốc, bao gồm: 

■ Tỷ lệ cao nhất về số dầu thô sản xuất và tỷ lệ cao thứ hai về số khí thiên nhiên sản xuất trong quốc 
gia (kể cả số sản xuất ở những vùng nước cách bờ biển Hoa Kỳ 200 hải lý hay xa hơn).192 

■ Mười tám nhà máy lọc dầu đang hoạt động. Kỹ nghệ lọc dầu của Louisiana đứng hàng thứ hai 
trong nước, sản xuất khoảng 19 phần trăm số dầu trong nước,193 bán ra 70.2 tỉ đô la và đem đến 
12.7 tỉ đô la lợi tức cho gia đình, cũng như tạo 320,280 việc làm trong năm 2005.194 

■ Kỹ nghệ hóa học đem đến 1 tỉ đô la mỗi năm về thuế thu nhập cho Louisiana và hàng tỉ đô la cho 
nền kinh tế quốc gia. Kỹ nghệ hóa học của Louisiana cung cấp việc làm cho hơn 30,000 cư dân, 
tổng số tiền lương lên tới hơn 1.7 tỉ đô la mỗi năm.195 

■ Gần 450 triệu tấn kiện hàng hải (20 phần trăm tổng số kiện hàng hải trong nước).196 

■ Hải cảng lớn nhất trong nước dựa trên số tấn cặp bến (Hải Cảng Nam Louisiana).197 

■ Năm trong số 15 hải cảng lớn nhất trong nước.198 

■ Gần 3,000 dặm kênh cho hải vận có độ sâu nhiều và nông nhằm hỗ trợ mọi loại hàng hải.199 

■ Khoảng 26 phần trăm tổng số hải sản đánh được để buôn bán trong 48 tiểu bang phía dưới Hoa 
Kỳ (1 tỉ đô la mỗi năm).200 

■ Ngành câu cá giải trí phồn thịnh thu hoạch gần 2 tỉ đô la mỗi năm.201 

■ Sản xuất lông thú nhiều nhất trong nước.202 

■ Hơn năm triệu ngỗng nước bay ngang hay trú ngụ vào mùa đông ở các đầm lầy thuộc Louisi-
ana.203 

■ Mười một Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Gia bao gồm một diện tích rộng hơn 524 dặm 
vuông.204,205 

■ Gần hai triệu cư dân hiện đang sinh sống trong các địa hạt thuộc vùng bờ biển của tiểu bang.206 

■ Khoảng 25 triệu du khách từ trong nước và trên thế giới đã đến trong năm 2010.207 

■ Nền kinh tế tiếp nhận 9.3 tỉ đô la trong năm 2010 qua sự chi tiêu của du khách.208 
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X Tiến hành các phương pháp bảo vệ và giữ vững bờ biển nhằm duy trì đường hải vận trong kênh 
đào trong phạm vi đã được ủy quyền. 

■	 Gia tăng tối đa và ổn định các nguồn tài nguyên. Các chương trình phục hồi hiện thời (thí dụ, Đạo 
Luật Phục Hồi, Bảo Vệ và Đặt Kế Hoạch cho Đầm Lầy Ven Biển [CWPPRA], Chương Trình Hỗ Trợ 
Đối Phó Tác Hại Ven Biển [CIAP], Nguồn Thặng Dư của Tiểu Bang, Đạo Luật Phát Triển Nguồn 
Nước) áp dụng đường lối thiết lập kế hoạch và tiến hành từng dự án riêng rẽ làm giới hạn khả năng 
phục hồi toàn bộ của chương trình.  

Các việc cần phải làm: 

X Thiết lập một ngân sách cho nhiều năm giữa các cơ quan liên bang để đặt một hướng đi cho việc 
phục hồi hệ sinh thái. 

X Ban hành đạo luật và ngân sách chỉ định liên quan đến Đạo Luật An Ninh Năng Lượng của Vịnh 
Mễ Tây Cơ. 

X Điều hợp và hỗ trợ việc thành lập chương trình “tưởng thưởng việc hữu dụng của hệ sinh thái” 
cũng như những sáng kiến tưởng thưởng khác cho việc phục hồi bờ biển (thí dụ tưởng thưởng về 
carbon, tưởng thưởng về phẩm chất nước, tưởng thưởng về đối phó tai hại cho nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, v.v.)  

X Thiết lập các cách sử dụng ngân khoản dành cho việc gia giảm và cách “gom góp” tài nguyên từ 
những dự án riêng rẽ mà có thể cần có sự thay đổi cho các đạo luật đang có về việc gia giảm.  

■	 Tiến hành nhanh chóng dự án và giải quyết các trở ngại cho việc phục hồi có tầm vóc lớn lao. 
Thông thường phải cần nhiều năm mới có thể tiến hành những dự án sau quá trình hoạch định và 
thực hiện các nguồn tài nguyên dành cho chương trình về nước hiện tại. Do đó, cần phải tiến hành 
nhanh chóng dự án, nhất là khi đối phó với những tai hại mà bờ biển Louisiana đang phải đương đầu. 

Các việc cần phải làm: 

X Xác định lại định nghĩa và việc áp dụng các tiêu chuẩn của liên bang cho việc sử dụng hữu hiệu 
những vật liệu đã được đào vét lên và nó liên quan như thế nào đến các điều kiện của Đạo Luật 
Quản Trị Vùng Bờ Biển.  

X Cải thiện/tiến hành nhanh chóng thủ tục mua lại những khế ước cho thuê đất cát thuộc những 
vùng nước của liên bang.   

X Loại bỏ các trở ngại để tuyên dương hữu hiệu những dự án chia sẻ chi phí trong địa phương.  

X Chú trọng việc giảm bớt tai hại xảy ra cho môi sinh do các hoạt động ngăn ngừa lụt lội, kiến thiết 
hải vận và các dự án khác đang tiếp tục gây ra. 

X Áp dụng CWPPRA hoặc đường lối phối hợp nhiều cơ quan tương tự để phát triển và tiến hành 
những dự án có tầm vóc lớn lao. 

X Khảo sát các việc sửa đổi tiến trình của Đạo Luật Thiết Lập Chính Sách cho Môi Trường Quốc Gia 
cho những dự án phục hồi hệ sinh thái trong phạm vi đã định ra bởi luật pháp.  

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
■	 Giảm tình trạng dưỡng khí thấp. Cải tiến phẩm chất nước bằng cách ngăn bớt chất màu mỡ thừa 

thãi không cho trôi giạt vào trong Vịnh Mễ Tây Cơ. 
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Các việc cần phải làm: 

X Chỉnh đốn lại cấu trúc của việc phân phối để theo giống những quá trình bồi đắp đồng bằng trong 
quá khứ, để duy trì và khôi phục đầm lầy, cũng như để thanh lọc chất màu mỡ dư thừa có ở trong 
nước trôi dạt vào Vịnh. 

X Bắt đầu một chương trình đo lường phẩm chất nước để đánh giá sự hữu hiệu của việc phân chia 
và việc thanh lọc chất mầu mỡ của đầm lầy.   

X Hợp tác với các tiểu bang trong vùng thượng lưu sông để xây dựng các khu chắn đầm lầy cũng 
như những phương pháp khác nhằm ngăn cản chất màu mỡ không trôi dạt vào trong hệ thống 
sông Mississippi. 

Bổ Sung và Bảo Vệ Hải Sản 
■	 Khôi phục các phiến hào lịch sử. Bờ biển Louisiana đã từng là địa điểm có rất nhiều phiến hào ngoài 

khơi trong Vịnh Gardene and Barataria, Terrebonne, Atchafalaya và Vermilion. Tiểu bang dự định 
thiết lập thêm nhiều mẫu phiến hào tăng trưởng và vùng bờ biển sinh động hơn bao giờ hết. 

Các việc cần phải làm: 

X Quản trị phiến hào để hỗ trợ tính chất hữu dụng của hệ sinh thái, bao gồm gia tăng thu hoạch, 
sản xuất cá, lọc nước, thải chất nitrogen, bảo vệ đất của đầm lầy và của bờ biển.  

X Xét đoán và tiến hành việc phục hồi môi trường sống gần bờ cho toàn vùng Vịnh nhằm xúc tiến 
tính chất đa dạng của môi trường sống cũng như sự bền bỉ của bờ biển, thí dụ phiến hào, rừng 
đước, hệ thống đầm lầy và bãi biển/cồn cát.  

X Thiết lập khu đầm lầy dọc bờ biển để phòng chống những ảnh hưởng từ việc mở mang bờ biển 
cũng như việc nước biển dâng làm đầm lầy bị trôi dạt. 

X Kết hợp khái niệm bờ biển linh hoạt vào trong các nỗ lực bảo vệ và khôi phục bao hàm toàn diện. 

■	 Tiêu diệt các loài gây tai hại. Louisiana là nơi trú ngụ của hàng tá loài gây tai hại thường phá hoại 
đầm lầy mà chúng ta đang cố gìn giữ và khôi phục.  Chúng cũng giết hại nhiều loài có trong thiên 
nhiên và làm giảm giá trị của hệ sinh thái của các loài hải sản cũng như động vật hoang dã bản xứ. 

Các việc cần phải làm: 

X Thiết lập và tiến hành kế hoạch tiêu diệt và quản trị các loài gây tai hại. Áp dụng các kiểu mẫu hợp 
tác đang có giữa tiểu bang và địa phương, chẳng hạn như Chương Trình Kiểm Soát Chất Màu Mỡ 
Toàn Vùng Vịnh CWPPRA, để hướng dẫn việc tiến hành.  

Tăng Cường Sự Kiên Trì của Cộng Đồng 
■	 Tăng cường sự kiên trì của cộng đồng bờ biển. Thi hành các kế hoạch cải tiến bờ biển bao hàm toàn 

diện, dựa trên căn bản khoa học, và có sự tham gia của nhiều nhóm quan tâm ở mọi tầng lớp của tiểu 
bang và địa phương, thí dụ như Kế Hoạch Chính cho Một Bờ Biển Louisiana Bền Vững năm 2012. 

Các việc cần phải làm: 

X Hỗ trợ và tiến hành nhanh chóng các việc làm duy trì sự trường tồn của cộng đồng thuộc Kế 
Hoạch Chính cho Một Bờ Biển Louisiana Bền Vững năm 2012. 

X Đưa ra quyết định nhanh chóng cho các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái, phòng chống lụt lội mà đã 
được liên bang chấp thuận.  
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■	 Thiết lập phương pháp mới cho dự án. Cần thiết lập một phương pháp thiết lập và tiến hành dự án 
mới để có thể đáp ứng với tình trạng khẩn cấp trong vùng Vịnh.  Chỉ riêng việc khôi phục sau trận bão 
năm 2005 đã tốn khoảng 150 triệu đô la tiền thuế của dân chúng.  Một số các yếu điểm vẫn còn tiếp 
tục cho tới nay.  Chương trình CWPPRA của tiểu bang và liên bang, Đạo Luật An Ninh Năng Lượng 
của Vịnh Mễ Tây Cơ, chương trình CIAP đã được sửa đổi, và một số chương trình khôi phục sau cơn 
bão —kể cả những phương pháp thực thi môi trường khác —là các kiểu mẫu có thể sử dụng để thiết 
lập phương pháp mới này. Chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang không thể để mối nguy cơ 
này còn tiếp tục.  

Mississippi 

BỐI CẢNH 
Nếu tất cả những thứ tốt nhất đến trong những gói nhỏ, bờ biển của Mississippi có thể là viên kim cương 
của vùng Vịnh. Tiểu bang gói rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, nhiều dạng về sinh thái và xã hội, nền văn 
hóa, việc ẩm thực và giải trí vào trong một khu vực giúp điều khiển một trong những bộ máy kinh tế quan 
trọng nhất ở trong tiểu bang. 

Dọc theo bờ biển, Mississippi trải dài khoảng 69 dặm giữa đường ranh giới của Alabama và Louisiana.209 

Ba địa hạt của tiểu bang giáp giới vùng Vịnh là Hancock, Harrison, và Jackson, với dân số khoảng 370,702 
người so với dân số của toàn tiểu bang là 2,967,297.210 

Những dải đất ven bờ trong khu vực này dài 359 dặm và bao gồm nhiều hải đảo, bờ biển đất liền, vịnh, 
đầm phá, dải đất ven sông.211 Những vùng nước bờ biển của Mississippi cũng bao gồm 758 dặm vuông của 
nhiều cửa sông lớn, vịnh nhỏ, sông nước thủy triều, lạch, và nhánh sông.212 

Khu Đồng Bằng Ven Biển Mississippi được bao bọc với nhiều con suối có cảnh đẹp, từ con sông gần 
như khó phát âm được là Tchoutacabouffa cho tới con sông dài nhất trong 48 tiểu bang phía dưới là 
Pascagoula. Những con suối này thường nông và trong vắt với nước màu nâu đậm, chảy với tốc độ trung 
bình rồi dần dần nhanh hơn, sâu hơn và sau đó chậm chạp hơn khi chảy về phía Vịnh Mễ Tây Cơ. 

Các con suối và cửa sông trong khu vực này là nơi trú ngụ cho một số loài thực vật và động vật khác nhau 
phi thường. Một số lớn các loài bị đe dọa và có nguy cơ bị tiêu diệt cũng được tìm thấy ở đó, trong một nơi 
đã được công nhận là một trong những vùng đa dạng về sinh vật nhất ở Bắc Mỹ. Khu vực còn nổi tiếng về 
số lớn các loài lưỡng cư, bò sát và chim, được đứng vào trong 10 hàng đầu về số loài đặc biệt chỉ có ở một 
địa phương duy nhất mà thôi như bò sát, lưỡng cư, bướm và động vật có vú.213 Với phong cảnh đẹp và môi 
trường sống, khu vực nổi tiếng là nơi để giải trí và cũng là nơi trú ẩn an toàn cho thực và động vật. Do đó, 
nước với phẩm chất tốt và bảo vệ môi trường sống rất cần thiết để hỗ trợ các loài này. 

Nhiều sự kiện xảy ra đã làm biến thoái môi sinh của vùng biển, thay đổi địa hình của nó, biến đổi đáy cửa 
sông, và phá hoại cuộc sống của các loài sinh sống nơi đó, bao gồm cả con người lẫn hải và địa vật. Vào 
tháng Tám năm 1969, bão Camille đã đến địa hạt Harrison tàn phá bờ biển Mississippi gây tai hại khủng 
khiếp cho nền kinh tế và con người. Cơn bão mạnh mẽ này đã làm xói mòn vùng hải đảo ngoài khơi và 
cắt Đảo Ship ra làm hai đảo riêng biệt. Ngoài ra, nó còn làm bờ biển dễ bị hại hơn bởi các cơn bão trong 
tương lai. Điều này đã được chứng minh vào tháng Tám năm 2005, khi bão Katrina đánh vào đường ranh 
giới tiểu bang Louisiana và Mississippi. Nó tàn phá hoàn toàn khu vực, tiêu hủy nhà cửa, cơ sở thương mại 
và môi trường sống ở bờ biển. 
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Gần đây nhất, vào tháng Tư năm 2010, khi giàn khoan Deepwater Horizon nổ tung dẫn đến một vụ chẩy 
dầu thiệt hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vụ chẩy dầu đã gây sự chú ý đặc biệt đến vùng Vịnh cũng như 
làm khơi dậy lại động lực để tiếp tục thiết lập những kế hoạch nhằm cải thiện hệ sinh thái và nền kinh tế 
vùng Vịnh cho tương lai. Thống Đốc Mississippi ông Haley Barbour đã thành lập Hội Đồng Vùng Vịnh 
Mississippi vào tháng Tám năm 2010 để soạn thảo một 
khuôn khổ hoạt động cho việc phục hồi bờ biển. Hội 
Đồng, bao gồm nhiều viên chức lãnh đạo của chính 
phủ, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở giáo dục và nhóm 
hoạt động vô vị lợi, hợp tác với nhau và đã đệ trình 
Viễn Ảnh cho Việc Khôi Phục, Phục Hồi và Bảo Vệ Vùng 
Vịnh tới Bộ Trưởng Hải Quân Ray Mabus. 

Bờ biển Mississippi đã bị xói mòn liên tục hơn nhiều 
ngàn năm qua, phần lớn là do mực nước biển dâng, 
cồn sóng, bão tố và sự gián đoạn hệ thống vận chuyển 
bùn đất. Từ thập niên 1950 cho tới thập niên 1990s, 
đầm lầy ven biển ở Mississippi đã giảm từ khoảng 
67,000 mẫu xuống tới 58,000 mẫu, một sự mất mát của 
9,000 mẫu.214  Việc mất đầm lầy ven biển vẫn còn tiếp 
tục tới nay ở tốc độ tương tự như đã xảy ra trong lịch 
sử; tuy nhiên, tốc độ này sẽ có khả năng tăng nhanh vì 
sự bành trướng của việc mở mang và sự gia tăng của 
mực nước biển dâng. 

Khu Vực Nghiên Cứu Cửa Sông Quốc 
Gia Grand Bay   
Khu Vực Nghiên Cứu Cửa Sông Quốc Gia Grand Bay 
nằm ở ranh giới tiểu bang Mississippi/Alabama. Với 
kích thước 18,000 mẫu, khu này là một trong những 
môi trường sống lớn nhất và tương đối chưa bị xáo 
trộn của cửa sông, đầm lầy, rừng thông, thảo nguyên 
mà vẫn còn sót lại dọc theo phía bắc của Vịnh Mễ 
Tây Cơ. Nhiều môi trường sống đa dạng như đầm 
nước mặn và nước ngọt, nhánh sông, phiến hào và 
bãi cỏ biển ở đây cung cấp nơi trú ngụ quan trọng 
cho nhiều loài cá và chim di trú quan trọng cho 
thương mại và tiêu khiển trong vùng. Chúng cũng 
là nơi sinh sản, gây giống, cũng như nuôi dưỡng của 
tôm, cá red drum, cá hồi lốm đốm, hào, chim óc cao 
của Wilson, chim ưng peregrine, rùa bụng đỏ của 
Alabama, và nhiều loài đang được quan tâm khác. 

Tính chất lành mạnh và khả năng trường tồn của hệ sinh thái và nền kinh tế của tiểu bang liên hệ chặt 
chẽ với nhau. Ngành ngư nghiệp thương mại và tiêu khiển, sòng bài, du lịch, sản xuất năng lượng, chế tạo 
và vận chuyển là nền tảng cho nền kinh tế ven biển. Ngư nghiệp thương mại và sản xuất hải sản là việc tự 
nhiên của cuộc sống trong vùng biển này. Hàng trăm con tàu đánh cá chọn hải cảng Mississippi làm nhà, 
và số hải sản chúng đánh lên đem tới hàng ngàn cơ hội buôn bán trong vùng. 

Du lịch được đẩy mạnh một phần là nhờ kỹ nghệ hải sản vì việc đi câu tiêu khiển lôi cuốn nhiều du khách 
tới Mississippi. Cơ Quan Thủy Sản của Mississippi đã xây dựng 200 mẫu phiến đá ngầm gần bờ và khoảng 
16,000 mẫu phiến đá ngầm ngoài khơi qua chương trình phiến đá ngầm nhân tạo.215 Các phiến đá ngầm 
này cải thiện môi trường sống cho nhiều loài sống dưới đáy biển, chẳng hạn như cá hồng và cá mú, cũng 
như đem lại nhiều cơ hội đi câu cho dân chúng. 

Bờ Vịnh của Mississippi đã trở thành một trong những địa điểm đánh bài hàng đầu trong nước, với nhiều 
khu giải trí, khách sạn và món ăn vào hạng sang trên thế giới. Sự thành công của ngành du lịch của Vùng 
Vịnh Mississippi đem đến nhiều lợi nhuận cho tiểu bang. Số tiền du khách chi tiêu đưa đến khoảng 1.7 
tỉ đô la và ngành du lịch cũng tạo ra 32 phần trăm số thuế thu thập của tiểu bang và 23,000 việc làm trực 
tiếp.216 Bờ biển Mississippi cũng có nhiều bãi biển hấp dẫn, sân chơi gôn vô địch, bảo tàng viện và phòng 
trưng bày nghệ thuật để bổ túc cho ngành ngư nghiệp và đánh bài của nó. 

Việc mở mang và khai thác dầu khí ngoài khơi đẩy mạnh nền kinh tế của khu vực xa hơn. Cung cấp nhiều 
nhân viên giàu kinh nghiệm cho việc ngoài khơi, cần thiết cho việc hỗ trợ hậu cần và có khả năng kỹ thuật 
là tất cả nguồn nhiên liệu quan trọng cho bộ máy kinh tế của bờ biển. 
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Vùng Hải Đảo Mississippi 
Vùng Hải Đảo Mississippi nằm lơ lửng ra khỏi đất liền giống như một chuỗi hạt trai trong vùng nước 
xanh biếc của Vịnh Mễ Tây Cơ. Đảo Petit Bois, Horn, East Ship, West Ship và Cat Islands phần lớn 
thuộc về Sở Công Viên Quốc Gia và là một phần của Khu Bờ Biển Quốc Gia Của Hải Đảo Vùng Vịnh. 
Chỉ có thể đến đó được bằng tàu và hầu như chưa được con người mở mang, vùng hải đảo này là nơi 
tuyệt vời để ngắm chim ưng biển làm tổ. Nó cung cấp môi trường sống cho nhiều loài chim biển và 
động vật hoang dã như cá sấu, chim óc cao. Vùng hải đảo cũng là hàng chắn thiên nhiên giúp đất liền 
phòng chống bão tố và vụ chẩy dầu Deepwater Horizon. Nguồn huyết mạch của vùng hải đảo là cát và 
bùn đất và chúng đã bị phá hoại trầm trọng để mở đường giao thông cho tàu bè, vì vậy làm gián đoạn 
sự di chuyển tự nhiên của cát tới vùng hải đảo. Điều này làm vùng hải đảo trở thành một mục tiêu 
chính cho việc phục hồi. 

Các thành phố lớn nhất dọc theo bờ biển Mississippi là Gulfport, Biloxi và Pascagoula. Hải cảng ở 
Gulfport là trung tâm thương mại thế giới và toàn quốc. Nó đem đến nhiều việc làm cũng như cơ hội 
thương mại như nhau. Hơn 2,000 việc làm cho cư dân của Mississippi đã được tạo ra và con số này có 
triển vọng gia tăng tới 5,500 với các dự định mở mang và bành trướng khi thành phố trải qua tiến trình 
phục hồi bao quát toàn diện từ cơn bão Katrina.217 Vào ngày lễ Độc Lập mỗi năm, Gulfport chủ trì một 
cuộc thi câu cá lớn nhất trên thế giới có tên “Cuộc Đánh Cá Rodeo Lớn Nhất của Thế Giới” là dịp để 
người đi câu và thưởng ngoạn đến khoe khoang thành tích đánh bắt hải sản của mình. Từ cá khổng lồ 
marlin xanh, lươn kỳ lạ to như rắn cho tới các sinh vật khác từ dưới đáy được đem đến để bán. Biloxi là 
căn cứ của Keesler Air Force Base, nơi 81 Training Wing là một Chương Trình Huấn Luyện Kỹ Thuật lớn 
nhất của Không Quân trú đóng. Chương trình 81 Training Wing là chương trình huấn luyện về điện tử 
và máy tính của “Trung Tâm Xuất Sắc” Không Quân, đã hướng dẫn hơn 22,925 phi công, thủy thủ, chiến 
sĩ và lính Thủy Quân Lục Chiến trong năm 2008.218 Hải cảng Pascagoula hãnh diện là một căn cứ dùng 
để đóng tàu quân sự lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đóng hơn 70 phần trăm số tàu Hải Quân Hoa Kỳ đang có hiện 
thời. Xưởng đóng tàu này cũng là nơi cung cấp nhiều việc làm dân sự cho tiểu bang, đem đến khoảng 
11,000 việc cho cư dân ở phía bắc vùng Vịnh.219 

Những thị trấn kỳ quái như Bay St. Louis nằm trên phía tây bờ Vịnh St. Louis và Ocean Springs tại cửa 
khẩu của Vịnh Biloxi ngay Bờ Biển Mississippi có nhiều cửa hàng, phòng trưng bày nghệ thuật thú vị và 
nhiều nhà hàng địa phương lớn chuyên về hải sản tươi của vùng Vịnh. Tất cả đều cho thấy sự hiếu khách 
của Mississippi và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. 

CÁC ƯU TIÊN CHO MISSISSIPPI 
Kế Hoạch của Ủy Ban đưa ra bốn mụch đích bao quát. Sau đây là các việc ưu tiên dành cho Mississippi 
cho từng mục đích đó. 

Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
Vùng Vịnh sẽ tiếp tục có những trận bão tai hại và các thiên tai khác. Tiểu bang Mississippi sẽ phải làm 
việc để giảm sự tàn phá gây ra bởi những sự kiện này, từ đó, bảo vệ con người và nhà cửa, giảm bớt tổn phí 
sửa chữa và kiến thiến lại, cũng như cải thiện khả năng phục hồi nhanh chóng của tiểu bang sau cơn hoạn 
nạn. Do việc hợp tác với môi sinh, tiểu bang có thể tạo khả năng bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái vùng bờ 
biển từ các tai họa do thiên nhiên hay con người gây ra. Cộng đồng vùng biển có thể chuẩn bị tốt hơn cho 
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sự thay đổi của tất cả mọi thứ bằng cách thẩm định nguy cơ trước khi chúng xảy ra và quyết định hợp lý 
để giảm nguy cơ đó. 

Các ưu tiên cho Mississippi để phục hồi và bảo tồn môi trường sống gồm có: 

■	 Bảo tồn và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên đang có của tiểu bang. 

■	 Phục hồi vùng hải đảo và đầm lầy trong vùng Vịnh, bao gồm việc soạn thảo Kế Hoạch Quản Trị Bùn 
Đất để sử dụng hữu hiệu các vật liệu đã được đào vét and bùn đất từ những dự án phục hồi khác. 

■	 Thiết lập dự án bảo tồn và tăng cường dựa trên việc tiếp tục điều tra và thẩm định để bảo đảm sức sản 
xuất cũng như sự trường tồn của số hải sản và môi trường sống của chúng, bao gồm các đầm lầy, bãi 
cỏ biển và phiến hào. 

■	 Khởi sự các nỗ lực trong cộng đồng để giúp họ biết được tầm quan trọng của những nguồn tài nguyên 
ven biển và các BMPs nhằm hỗ trợ việc bảo tồn và đổi mới nguồn tài sản vô giá này. 

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
Điều bắt buộc cho Vùng Vịnh là nó phải có vùng nước sạch ở bờ mặt, nước uống an toàn, và hải sản 
không ô nhiễm. Phẩm chất nước tốt là phần quan trọng cho cuộc sống ven biển. Không những nước sạch 
cần thiết cho sức khoẻ của thực và động vật đang trú ngụ bờ biển mà còn hỗ trợ việc làm cho những người 
đang hoạt động trong ngành ngư nghiệp, đóng tàu và du lịch; cung cấp cơ hội tiêu khiển cho cả cư dân lẫn 
du khách; và giúp món ăn cùng lối sống của địa phương. 

Chất màu mỡ, đặc biệt là nitrogen và phosphorus, là mối quan tâm bậc nhất cho phẩm chất nước trong 
vùng Vịnh. Cân bằng đúng giữa loại và số lượng chất màu mỡ được đưa vào trong cửa sông và vùng nước 
của tiểu bang là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lành mạnh của các cửa sông và nước trên bề 
mặt của vùng Vịnh. Số lượng vừa đủ của chất màu mỡ rất cần thiết cho một hệ sinh thái lành mạnh và hỗ 
trợ sức sản xuất và sự trường tồn cho ngành ngư nghiệp. Tuy nhiên, quá nhiều chất màu mỡ có thể đưa 
đến tình trạng thiếu dưỡng khí trong nước. Tình trạng này có thể gây tai hại cho đời sống hải sản và tạo 
ra một vùng được gọi là “khu vực chết” trong vùng Vịnh. Quá nhiều chất màu mỡ cũng có thể gia tăng 
số tảo hiện thời và kết quả là HABs. Vùng tảo này, một số được gọi là “thủy triều đỏ”, có thể giết chết cá, 
làm người đi bơi bị mẩn đỏ ở da, làm người đi chơi bãi biển khó thở, và khiến hải sản không thể tiêu thụ 
được. Khi những vùng tảo này chết, chúng chìm xuống dưới đáy và phân hủy-một quá trình sử dụng thêm 
dưỡng khí. Giảm quá nhiều chất màu mỡ trong những vùng nước nội địa trước khi chúng tới Vịnh Mễ 
Tây Cơ là yếu tố chính để giảm kích thước của “khu vực chết”, giảm sự lan tràn và tốc độ xảy ra của HABs, 
và duy trì sự lành mạnh cho vùng nước của bờ biển. 

Các việc ưu tiên cho phẩm chất nước của tiểu bang gồm có: 

■	 Tiến hành các cuộc nghiên cứu về đặc tính của chất màu mỡ trong vùng để xác định và đánh giá 
những kế hoạch quản trị mức độ của chất màu mỡ. 

■	 Thiếp lập phương pháp để tiểu bang định ra các tiêu chuẩn và việc quản trị cho chất màu mỡ ở ven 
biển. 

■	 Hỗ trợ những mục tiêu và hoạt động của Ủy Ban Đối Phó Chất Màu Mỡ Lưu Vực Sông Mississippi và 
Vịnh Mễ Tây Cơ như đã xác định trong Kế Hoạch Đối Phó Tình Trạng Dưỡng Khí Thấp Trong Vịnh 
và xúc tiến việc trao đổi tin tức và kỹ thuật giữa các tiểu bang và tổ chức ở hạ lưu và thượng lưu Lưu 
Vực Sông Mississippi. 
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■	 Thiết lập chương trình kiểm soát “lưu vực sông cho tới Vịnh” dài hạn. 

■	 Tăng cường và bành trướng hệ thống quan sát/kiểm soát ngoài khơi. 

■	 Duy trì sự an toàn của bãi biển. 

■	 Mở mang kiến thức về những mầm bệnh có trong nước và xuất xứ của chúng. Sau đó, thiết lập và tiến 
hành các kế hoạch chủ động để giảm sự tiếp xúc của con người. 

■	 Giảm ảnh hưởng của HABs bằng cách cải tiến khả năng phát hiện, theo dõi, dự đoán và giảm bớt 
những biến chuyển và ảnh hưởng của chúng. 

■	 Tiếp tục theo dõi tình trạng của Vịnh và sự an toàn cho hải sản bằng cách thử nghiệm có phương 
pháp; cập nhật công chúng liên tục và rõ ràng về kết quả của các cuộc thử nghiệm. 

Bổ Sung và Bảo Vệ Hải Sản 
Các biện pháp đối phó tai hại do thiên nhiên hay nhân tạo gây ra phải bao gồm việc bảo vệ và phục hồi hệ 
sinh thái của vùng Vịnh. Điều quan trọng là kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, niềm đam mê, và mối liên 
hệ của cá nhân hay nhóm ở mọi tầng lớp phải được tận dụng nhằm gặt hái thành công trong việc thiết lập 
và tiến hành kế hoạch giữ cho Vùng Vịnh có thể tồn tại và tiếp tục di sản của nó cho tiểu bang cũng như 
quốc gia. 

Các việc ưu tiên để bổ sung và bảo vệ hải sản gồm có: 

■	 Bảo vệ và phục hồi môi trường sống quan trọng, bao gồm đầm lầy, bãi cỏ biển và phiến hào. 

■	 Thiết lập một kế hoạch sử dụng nguồn tài nguyên bờ biển để bảo vệ những môi trường sống quan trọng 
và những giai đoạn của đời sống. 

■	 Tăng cường và cải thiện chương trình kiểm soát dài hạn đã có. 

Tăng Cường Sự Kiên Trì của Cộng Đồng 
Vùng Vịnh Mississippi là một mạng phụ thuộc lẫn nhau bao gồm nhiều mối liên hệ giữa con người, nền 
kinh tế và môi trường. Cư dân và giới hữu trách của Mississippi vẫn luôn tranh luận, soạn thảo và tiến 
hành những phương pháp để làm Vùng Vịnh có môi trường lành mạnh hơn và nền kinh tế tốt hơn. Dân 
chúng trong vùng Vịnh có đề nghị và năng lực cho việc phục hồi và trường tồn hệ sinh thái của họ. Điều 
quan trọng là kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, niềm đam mê, và mối liên hệ giữa cá nhân và nhóm ở mọi 
tầng lớp phải được tận dụng để thiết lập và tiến hành kế hoạch giữ cho Vùng Vịnh trường tồn. Sức mạnh 
của ý kiến của địa phương là một chuyện thông thường trong nhiều kế hoạch, dự định và báo cáo được 
chuẩn bị trước khi và từ khi sự kiện Deepwater Horizon xảy ra. Nhìn về phía trước, việc tiến hành ở địa 
phương rất quan trọng cho sự thành công của bất cứ nỗ lực phục hồi nào trong vùng Vịnh. 

Các việc ưu tiên cho tiểu bang để tăng cường sự kiên trì của cộng đồng gồm có: 

■	 Tiến hành phần còn lại của MsCIP, kể cả việc tình nguyện dời đi nơi khác. 

■	 Hỗ trợ những hoạt động duy trì sự trường tồn của GOMA. 

■	 Xúc tiến việc thành lập khu vực trông ra biển phù hợp với Đề Án Khéo Mở Mang của  NOAA. 

■	 Thiết lập và tăng cường chương trình xây dựng khả năng cho chính phủ địa phương. 

■	 Xúc tiến và cho phép những giải pháp của địa phương. 

■	 Tăng cường việc thông tin về nguy cơ và khoa học để quảng bá vấn đề trường tồn. 
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■ Xác định và hỗ trợ những đề án nghiên cứu quan trọng. 

■ Đưa ra việc đánh giá đồng nhất bão tố và sóng cho tất cả cộng đồng trong vùng Vịnh. 

■ Thiết lập tài khoản cho bùn đất khắp vùng Vịnh. 

■ Xác định những hoạt động có thể giúp giảm nguy cơ của bão tố cho các loài dễ bị hại để trường tồn. 

Texas 

BỐI CẢNH 
Vùng bờ biển Texas bao gồm 367 dặm bờ biển của Vịnh Mễ Tây Cơ và hơn 3,300 dặm bờ vịnh, cửa sông, và 
nhánh sông. Nó trải dài từ Port Arthur, gần đường ranh giới của Louisiana, cho tới Brownsville trên bờ sông 
Rio Grande. Tất cả 18 địa hạt nằm trong vùng bờ biển của Texas chỉ chiếm một phần mười tổng số đất của 
tiểu bang, nhưng chúng là nơi trú ngụ cho khoảng 6 triệu cư dân, gần 26 phần trăm của tổng số 25 triệu dân 
ở Texas.220 Vùng bờ biển bao gồm một hệ thống phức tạp của hải đảo và bán đảo, với Padre Island là hải đảo 
chưa được mở mang và dài nhất trên thế giới. Texas cũng có hơn 191,000 dặm sông và suối, bảy cửa sông 
chính và khoảng 200 con suối chính. Trong số 12 lưu vực sông chính ở Texas, chỉ có một lưu vực không chảy 
tới bờ biển Texas. 

Bờ biển Texas là một trong những bờ biển hữu hiệu và có nhiều đặc điểm về sinh thái nhất trên thế giới. Nó 
bao gồm 12 vùng sinh thái khác biệt phủ trên một diện tích vào khoảng 268,500 dặm vuông.221 Nó có nhiều 
nguồn tài nguyên đa dạng, gồm có cồn cát, đầm lầy rộng lớn và môi trường sống trong nước. Với gần hai 
phần ba bờ biển vùng Vịnh của tiểu bang được bảo vệ trong công viên, khu bảo tồn động vật hoang dã, và khu 
không được quyền mở mang,222 bờ biển Texas là một kỳ quan thiên nhiên. Nó là nơi trú ngụ cho cua xanh, 
hào, chim bồ nông, chim óc cao, tôm, loại hạc hiếm whooping, và rùa biển Kemp’s Ridley chỉ làm tổ ở phía 
tây bãi biển vùng Vịnh.  Phần lớn bờ biển Texas có nhiều môi trường sống quan trọng cho chim gây giống, trú 
lạnh, và di chuyển.  Vùng ngập nước, cánh đồng đầm lầy, vùng vịnh, và bãi cỏ biển của bờ biển Texas được xếp 
vào hàng thứ hai trong các khu vực mà loài chim nước dọc theo Vịnh Mễ Tây Cơ thường ghé đến nhiều trong 
mùa đông. 

Hệ thống bãi biển/cồn cát thiên nhiên của hải đảo và bán đảo ở bờ biển Texas là hàng chắn đầu tiên chống lại 
bão tố - thí dụ Bão Ike đã gây thiệt hại  hơn 27 tỉ đô la, làm nó đứng hàng thứ hai của bão gây thiệt hại nhiều 
nhất ở Hoa Kỳ từ năm 2004 cho tới năm 2010.223 Những cồn cát đứng vững nhờ thực vật và những cồn không 
có thực vật là các hàng rào bảo vệ vùng đất kế cận và vùng nước trong nội địa khỏi bị xói mòn bởi sóng, gió và 
bão.224 

Cồn cát dọc theo bờ biển Texas cũng là môi trường sống cần thiết cho rất nhiều loài thực vật, loài chim bờ 
biển và di trú bản xứ, và là nơi làm tổ cho rất nhiều loài rùa biển đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Đầm lầy và môi 
trường sống trong nước cũng rất cần thiết cho cửa sông và hệ thống nội địa. Những môi trường sống này bao 
gồm đầm nước ngọt, đầm nước mặn, đầm nước có màu nâu, cửa sông, bụi cây palustrine, cát và bãi bùn, rừng 
đước, và cỏ biển. Các khu đầm lầy của Texas là nơi dinh dưỡng cho hơn 95 phần trăm số loài cá cho thương 
mại và tiêu khiển được tìm thấy trong Vịnh Mễ Tây Cơ. Chúng cung cấp nơi để gây giống, làm tổ và dinh 
dưỡng cho hơn một phần ba tất cả các loài vật đang bị đe dọa và đang có nguy cơ bị tiêu diệt. Chúng cũng 
là môi trường sống vĩnh viễn và theo mùa cho một số động vật hoang dã khác nhau, kể cả 75 phần trăm loài 
chim Nam Mỹ.225 
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Gần một phần ba (423 dặm) của Đường Hàng Hải Xuyên Qua Vịnh Mễ Tây Cơ (gọi tắt là GIWW) 
cũng nằm trong Texas. GIWW là đường giao thông trong nội địa cho tàu chuyên chở hàng hóa trải dài 
1,300 dặm dọc theo bờ Vịnh từ Florida cho tới Texas.228 Hệ sinh thái kế cận GIWW bao gồm cồn cát, 
đầm lầy, cỏ biển, thảo nguyên ven biển, rừng cây sồi, cát và bãi bùn, vịnh, cửa sông, và phá cung cấp 
môi trường sống cho nhiều loài hải sản và động vật hoang dã. 

GIWW rất cần thiết cho sự sinh tồn của nền kinh tế của Texas và quốc gia. Nó đứng hàng thứ ba trong 
số những đường hàng hải được sử dụng nhiều nhất trong nước và là một phần tử quan trọng của hệ 
thống giao thông đa dạng của Texas. Mỗi năm 13 phần trăm của các chuyến tàu chở hàng hóa trong 
nước di chuyển trên GIWW của Texas, bao gồm khoảng 74 triệu tấn kiện hàng trị giá 25 tỉ đô la.229 Hai 
phần ba sản phẩm hóa học và dầu xăng của quốc gia được sản xuất từ những nhà máy nằm dọc theo 
một phần của GIWW của Texas, và đường hàng hải này chuyên chở 90 phần trăm tổng số dầu xăng 
được đưa tới Hạ Lưu Thung Lũng Rio Grande.230 

Bờ biển Texas cũng là căn cứ của bốn hải cảng đứng vào trong 10 hàng đầu của những hải cảng trong 
nước (dựa vào tổng số tấn của kiện hàng),231 gồm có hải cảng Houston, Corpus Christi, Beaumont và 
Texas City.232  Mỗi năm, tất cả hải cảng của Texas thu vào hơn 9 tỉ đô la thuế liên bang. Vào năm 2009, 
bốn hải cảng bận rộn nhất của Texas tiếp nhận gần 400 triệu tấn hàng.233 Vịnh Galveston hỗ trợ một 
trong những vùng thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ234 kể cả Hải Cảng Houston, là hải cảng lớn thứ nhì 
trong nước.235 

Hải cảng Houston thực hiện nhiều vụ giao dịch quốc tế và nhập cảng hơn bất cứ hải cảng nào khác ở 
Hoa Kỳ.236 Trong năm 2009, nó đã thu nhận khoảng 220 triệu tấn kiện hàng và 7,700 tàu.237 Mỗi năm, 
nó còn đem đến hơn 287,000 việc làm và 30 tỉ đô la cho nền kinh tế. Khu vực còn là căn cứ của nhiều 
nhà máy lọc dầu nhất trong nước238 cũng như kỹ nghệ hóa học và đứng hàng đầu về kích thước và sức 
sản xuất.239 

Các hải cảng và kỹ nghệ dầu hỏa và hóa học chỉ là một phần của những ích lợi về kinh tế mà bờ biển 
Texas đã đem lại. Những dàn tàu buôn bán hải sản mang lại hơn 150 triệu đô la mỗi năm.240 Tám mươi 
hai phần trăm số tôm trong Hoa Kỳ được bắt lên từ các tiểu bang vùng Vịnh,241 riêng Texas cung cấp 
89.7 triệu pao mỗi năm,242 gần 30 phần trăm tổng số tôm được đưa lên bờ trong nước. Ngành ngư 
nghiệp tiêu khiển là một phần quan trọng khác cho nền kinh tế của bờ biển Texas với dịch vụ đi câu cá 
nước mặn đem đến hơn 2 tỉ đô la mỗi năm.243    Số giấy phép để đi câu cá nước mặn gia tăng hơn 7.1 
phần trăm kể từ năm 2006 tới năm 2010.244 

Những phiến hào trong hệ thống vịnh nằm dọc bờ biển Texas rất quan trọng cả về sinh thái lẫn thương 
mại. Chúng cung cấp nhiều dịch vụ về sinh thái có giá trị, chẳng hạn như cung cấp môi trường sống 
cho các loài cá có vây và có vẩy quan trọng cho thương mại và tiêu khiển, cải tiến phẩm chất nước, 
giảm độ đục và bảo vệ (phiến hào trong vùng thủy triều lên xuống) bờ biển khỏi bị xói mòn bởi bão tố. 
Mỗi năm, số hào bắt được là vào khoảng 5.7 triệu pao thịt trị giá hơn 19 tỉ đô la.  Trước khi bão Ike đến 
vào 2008, Vịnh Galveston đã sản xuất khoảng 85 phần trăm tổng số hào dành cho thương mại ở Texas. 
Độ 50 phần trăm tất cả phiến hào (8,000 mẫu) trong vịnh Galveston đã bị mất bởi bùn đất do bão đem 
tới. Trong mùa đi bắt hào ngay sau khi bão đánh vào, số lượng hào đem vào bờ để buôn bán giảm 46 
phần trăm. 

Du khách viếng thăm bờ biển Texas chi ra hơn 7.5 tỉ đô la mỗi năm để vui chơi ngoài bãi biển, ngắm 
chim muông, câu cá và tìm hiểu hệ sinh thái.245 Bờ biển đem lại hơn một phần tư tất cả những chi phí 
cho việc đi du lịch trong Texas, làm nó đứng hàng thứ hai trong những nơi du khách hay thăm viếng 
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nhất của tiểu bang.246 Trong năm 2009, ngành du lịch trong vùng Vịnh của Texas đã cung cấp hơn 27 phần 
trăm tổng số phòng khách sạn của tiểu bang. Mỗi năm, nó cũng đều đặn mang đến khoảng 28 phần trăm số 
chi tiêu trực tiếp từ các cuộc du lịch trong Texas,247 trị giá khoảng 14.5 tỉ đô la.248 Kể từ khi Galveston bắt đầu 

Các Vùng Bờ Biển của Texas 
Bờ biển Texas nằm trong ba vùng rất khác biệt, khác nhau về cả khí hậu lẫn địa chất: 

■ Vùng ẩm thấp Upper Coast trải dài từ sông Sabine tại đường ranh giới Louisiana cho tới vùng lân 
cận của các cửa khẩu của sông Brazos và sông Colorado. Vùng này thường thiếu bùn đất và có tốc 
độ xói mòn cao nhất trong nước - mất tới 30 thước Anh mỗi năm ở một số khu vực.226 Từ thập 
niên 1950 cho tới năm 1989, đất lún và mực nước biển dâng trong vùng Upper Coast làm biến đổi 
26,400 mẫu đầm trong vịnh Galveston thành nước trên mặt đất và mặt phẳng cằn cỗi. 

■ Vùng bớt ẩm thấp Middle Coast trải dài từ các cửa khẩu của sông Brazos và sông Colorado về 
phía nam cho tới bờ phía bắc của Vịnh Baffin. Tốc độ xói mòn thấp hơn dọc theo Upper Coast bởi 
vì nó có nhiều bùn đất hơn; tuy nhiên, việc mất đầm lầy vẫn còn là một vấn đề quan trọng. 

■ Vùng hơi khô cằn Lower Coast trải dài từ bờ phía nam của Vịnh Baffin cho tới vùng đồng bằng 
Rio Grande. Tuy nó thường có đầy đủ bùn đất, nó thiếu loại thực vật dùng để giữ cồn cát lại vào 
một chỗ. Vùng này cũng có Laguna Madre của Texas, là phá duy nhất ven biển có độ mặn khủng 
khiếp trên lục địa Bắc Mỹ. Phá này cũng nổi tiếng về những cánh đồng cỏ biển rộng lớn, chim 
mùa đông đông đảo và nơi câu cá dồi dào.227 

khánh thành đường du lịch bằng tàu vào năm 2000, hơn một triệu người đã đi du lịch từ những chiếc tàu ở 
Hải Cảng Galveston,249 đem đến hơn 1.05 billion tỉ đô là cho nền kinh tế của Texas vào năm 2009.250 

CÁC ƯU TIÊN CHO TEXAS 
Kế Hoạch của Ủy Ban đưa ra bốn mụch đích bao quát. Sau đây là các việc ưu tiên dành cho Texas cho từng 
mục đích đó. 

Phục Hồi và Bảo Tồn Môi Trường Sống 
Sự xói mòn là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà bờ biển Texas phải đương đầu. Sáu mươi bốn 
phần trăm tổng số bờ biển Texas đang bị xói mòn ở một tốc độ trung bình là 5.9 feet mỗi năm, với một số 
khu vực đã mất nhiều hơn 30 feet mỗi năm.251 Một trong những nguyên do chính gây ra sự xói mòn này 
là việc thiếu bùn đất trong vùng bờ biển và giòng nước ven bờ để giữ quân bằng các ảnh hưởng của bão tố 
cũng như của mực nước biển dâng. 

Sự xói mòn giảm tính chất kiên trì tự nhiên của bờ biển Texas cho những thiên tai; giới hạn việc sử dụng 
bãi biển của công chúng; gây tai hại cho ngành du lịch; đe dọa đường phố, kiến trúc và bất động sản; cũng 
như ảnh hưởng sự tăng trưởng và mở mang trong tương lai của cộng đồng ven biển. Sự xói mòn đã làm 
mất 26 dặm của Đường Xa Lộ Tiểu Bang 26, đã từng nối Galveston tới Sabine Pass. 

Mất đầm lầy là một đe dọa quan trọng khác cho những môi trường sống của Texas. Vào thập niên 1950, 
Texas có khoảng 4.1 triệu mẫu đầm lầy. Tuy nhiên đầu thập niên 1990, Texas chỉ còn ít hơn 3.3 triệu 
mẫu.252 Trong khoảng thời gian này, đầm lầy ở cửa sông giảm từ 165,000 mẫu tới 130,400 mẫu dọc theo 
bờ biển Texas.253 Nguyên do gây ra sự mất mát này là mực nước biển dâng, sự xói mòn, sự xâm nhập của 
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nước mặn, thành phố và nông thôn, sự ô nhiễm của các nguồn không đáng kể, các loài gây tai hại và nông 
nghiệp. 

Hệ sinh thái của vùng thảo nguyên duyên hải Texas được liệt vào loại có nhiều nguy cơ bị tiêu diệt bởi 
nhiều tổ chức bảo tồn chính. Có khoảng 6.5 triệu mẫu thảo nguyên duyên hải Texas trước khi cuộc xâm 
chiếm xảy ra.254 Hiện thời, thảo nguyên duyên hải chỉ còn ít hơn 1 phần trăm bởi vì nó đã được biến đổi 
thành đồng cỏ cho thú vật hoặc để trồng ngũ cốc.255 

Các việc ưu tiên cho tiểu bang để phục hồi và bảo vệ môi trường sống gồm có: 

■	 Bảo vệ và giữ vững các cồn cát đang có (gia tăng chiều cao và tính chất kiên cố) và tạo ra cồn cát mới. 

■	 Phục hồi đầm lầy, hải đảo, bán đảo, đầu mui đất, và bãi biển bằng cách sử dụng hữu hiệu những vật liệu đã 
được đào vét. 

■	 Phục hồi bùn đất ở vùng đầm đồng bằng sông. 

■	 Tăng cường việc kiểm soát và bảo trì bãi biển vùng Vịnh. 

■	 Tiến hành các dự án bảo tồn để bảo vệ môi trường sống ven biển, nhất là vùng Thượng Lưu và vùng 
Trung Lưu của bờ biển. 

■	 Tiến hành các dự án bảo tồn cho toàn lưu vực sông để phục hồi nước ngọt chảy vào và ngăn cản nhiều 
hơn sự xâm nhập của nước mặn. 

■	 Phục hồi, bảo vệ và tăng cường những phiến hào đã bị giảm nghiêm trọng trong hệ sinh thái của bờ biển 
Texas bởi vì chúng rất quan trọng cho hệ sinh thái và thương mại. 

■	 Duy trì những khu bờ vịnh và vùng Vịnh thiên nhiên cho công chúng tiêu khiển đồng thời gia tăng cơ hội 
và sự thuận tiện. 

■	 Xây dựng những hàng chắn bảo vệ, nhất là dọc theo 40 dặm của toàn GIWW chạy dài Bán Đảo Bolivar. 

■	 Áp dụng và tiến hành một kế hoạch để báo cáo nhanh chóng và quản trị lâu dài các loài gây tai hại. 

■	 Thiết lập các kế hoạch tư nhân và công cộng để có sự hỗ trợ rộng lớn nhằm gặt hái thành công trong việc 
quản trị hữu hiệu, phục hồi và bảo tồn. 

■	 Xúc tiến, thành lập, duy trì, kiểm soát, và tăng cường những môi trường sống thiên nhiên dọc theo bờ 
biển Texas qua việc phục hồi và việc mua lại. 

Phục Hồi Phẩm Chất Nước 
Ngoài tính chất đẹp đẽ và kỳ diệu, những vùng nước của Texas còn là nguồn nuôi sống quan trọng cho 
vô số loài động vật, thực vật và con người. Sự lành mạnh của các hệ sinh thái có trong nước tùy thuộc vào 
việc quản trị nước hữu hiệu và cẩn thận. Với sự gia tăng nhanh chóng về dân số trong Texas, các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên phải chịu nhiều áp lực, nhất là nguồn nước.  Kỹ nghệ, đô thị, nông nghiệp, ngư 
nghiệp, sinh động vật ở biển và sông đều cạnh tranh gắt gao với nhau để có đủ nước. Bảo vệ phẩm chất 
nước và chế độ quản trị giòng nước lành mạnh sẽ giúp giảm tai hại xảy ra cho các hệ sinh thái có trong 
nước. Các viên chức bảo tồn cần phải hợp tác với những nhóm quan tâm để thiết lập kế hoạch dựa trên 
căn bản khoa học nhằm bảo vệ các hệ sinh thái có trong nước ở Texas. 

Các việc ưu tiên cho tiểu bang để giải quyết vấn đề phẩm chất nước gồm có: 

■	 Hợp tác với các nhóm tư nhân và công chúng để hợp nhất việc đặt ra kế hoạch cũng như việc quản trị 
nước ngầm dưới đất, suối, nhánh sông, đầm lầy, cửa sông và hệ sinh thái ở biển. 
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■	 Bảo vệ, duy trì hoặc phục hồi lưu vực sông và tình trạng của nước thích đáng nhằm hỗ trợ sự lành 
mạnh của những hệ sinh thái trong nước. 

■	 Thiết lập và duy trì những phương pháp hợp tác để kết hợp mọi nhu cầu của thực vật, hải vật và động 
vật hoang dã vào trong tất cả việc cấp giấy phép, quản trị, và đặt kế hoạch cho lưu vực của địa phương, 
trong vùng và toàn tiểu bang. 

■	 Bảo đảm Các Tiêu Chuẩn về Phẩm Chất Nước Trên Mặt Đất của Texas kết hợp những dữ liệu về sinh 
học nhiều hơn để bảo vệ sự lành mạnh và sức sản xuất của các vùng nước trong Texas. 

■	 Xác định mực độ mặn cần thiết cũng như các chế độ cho những giòng nước ngọt và nước ở tại một 
nơi cố định, nhất là hệ thống cửa sông, để cung cấp nước, bùn đất, và chất màu mỡ cần thiết tới các 
môi trường sống ven biển dưới bối cảnh tự nhiên và bối cảnh đã bị sửa đổi nhằm duy trì một môi 
trường sinh thái tráng kiện. 

■	 Bảo đảm các tiêu chuẩn dành cho giòng nước lành mạnh bảo vệ các chế độ quản trị giòng nước ngọt 
và nước ở tại một nơi cố định đủ để hỗ trợ nguồn hải sản và động vật hoang dã. 

■	 Chú trọng phục hồi phẩm chất và số lượng nước cho những lưu vực sông liên hệ tới hệ thống vịnh, 
bao gồm Galveston Bay, San Antonio Bay, Corpus Christi/Nueces Bay, Matagorda (phía Đông và phía 
Tây) Bay, Laguna Madre (Thượng Lưu và Hạ Lưu) và Arkansas Bay. 

■	 Hợp tác với Louisiana và Mễ Tây Cơ trong các hoạt động phục hồi cho Rio Grande River và Sabine 
Lake. 

■	 Tiến hành nhanh chóng các BMPs và những hàng chắn bản xứ trong lưu vực sông. 

■	 Thiết lập và tiến hành những kế hoạch giảm chất ô nhiễm và chất màu mỡ toàn lưu vực sông. Đánh 
giá và khuyến khích các BMPs cho nông nghiệp, khu dân cư, kỹ nghệ, và thương mại để giảm số lượng 
chất ô nhiễm và chất màu mỡ vào trong vùng Vịnh. 

■	 Giảm tai hại của HABs bằng cách cải tiến việc phát hiện, theo dõi và dự đoán khả năng bành trướng 
của chúng. 

■	 Đo lường vùng đất đã bị lụt để xác định lợi ích và tai hại. 

■	 Tiếp tục và tăng cường việc kiểm soát phẩm chất nước ở bãi biển. 

Bổ Sung và Bảo Vệ Hải Sản 
Bờ biển có một nền sinh học cực kỳ đa dạng. Hơn 457 loài cá và 343 loài động vật không có xương sống 
được tìm thấy ở cửa sông và những vùng nước của Texas. Texas hiện thời có 93 công viên và khu thiên 
nhiên, 51 khu quản trị đời sống thiên nhiên,256 và tám khu nuôi hải sản.257  Tất cả bao gồm hơn 1.4 triệu 
mẫu và được quản trị với sự tin tưởng của công chúng. Khi dân số của Texas gia tăng, một số các sự kiện 
khác cũng bị ảnh hưởng theo, chẳng hạn đất đai bị phân chia, đất trống bị chiếm đóng, việc trao đổi giống 
bị mất, môi trường sống bị hủy hoại, cùng các tai hại khác. Bảo vệ và tăng cường hải sản rất quan trọng 
cho cư dân của Texas. 

Các việc ưu tiên cho tiểu bang để bổ sung và bảo vệ hải sản gồm có: 

■	 Tiếp tục tăng cường và bành trướng việc kiểm soát lâu dài (hơn 35 năm) các dữ liệu về khu nuôi cá 
độc lập và phụ thuộc trong các vịnh và Lãnh Hải Texas. 
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■	 Đặt tiêu chuẩn cho việc theo dõi (để gặt hái thành công) đầm lầy và những dự án bảo tồn khác. 

■	 Bành trướng việc lập bản đồ và kiểm soát môi trường sống bị chìm dưới nước bằng cách mở mang 
các nỗ lực lập bản đồ với hình ảnh thâu thập dưới đáy biển (phương pháp side-scan sonar) cho tất cả 
những hệ thống vịnh của Texas và những Lãnh Hải Texas. 

■	 Bành trướng việc kiểm soát môi trường sống của hào để bao gồm các yếu tố về sinh vật, bệnh tật, cộng 
đồng, và khả năng sản xuất cho thương mại. 

■	 Đo lường và thiết lập các chỉ số về sự lành mạnh của hệ sinh thái (ngoài khơi, gần ven bờ, và cửa 
sông) để áp dụng trong việc quản trị hữu hiệu. 

■	 Duy trì và tăng cường số lượng hải sản và động vật hoang dã trong những môi trường sống (ở vịnh, 
cửa sông, phiến đá nhân tạo và tự nhiên, và Vịnh Mễ Tây Cơ). 

■	 Mua lại những khu quản trị đời sống thiên nhiên để bảo tồn môi trường sống, làm kiểu mẫu, và cho 
công chúng đi săn, đồng thời bảo đảm các quyền sử dụng vùng nước liên hệ. 

■	 Bảo vệ và giúp đỡ việc khôi phục những loài có ưu tiên cao, đang bị đe dọa, và đang có nguy cơ bị tiêu 
diệt (thí dụ, rùa biển, loại rùa ở nước ngọt, và các loài thực vật, hải vật cũng như động vật hoang dã 
khác) và môi trường sống của chúng. 

■	 Thiết lập và kết hợp điểm tương tác của môi trường sống khắp bờ biển vào trong chương trình kiểm 
soát thường xuyên để xác định sự mất mát lớn lao có thể xảy ra của môi trường sống và các nhóm 
sinh học liên hệ. 

■	 Tạo ra một hệ thống/cơ sở dữ liệu cho các nỗ lực kiểm soát, phục hồi, nghiên cứu đang tiến hành 
trong Texas nhằm sử dụng triệt để mọi cố gắng cũng như nguồn tài trợ. 

■	 Phát hành, truyền bá, và quảng cáo các phương pháp, cách thức để phục hồi và quản trị môi trường 
sống. 

■	 Chú trọng những nỗ lực phục hồi cho những phong cảnh có giá trị sinh hóa cao, thí dụ lưu vực sông, 
khu vực nước làm đầy trở lại, khu đời sống thiên nhiên và đường bay của chim di trú. 

■	 Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn với mục đích giảm bớt tai hại gây ra cho thực vật, hải vật, và động vật 
hoang dã bởi sự thay đổi của khí hậu dự đoán sẽ xảy ra. 

■	 Khuyến khích việc thành lập những dự án về năng lượng tái tạo mà không gây tai hại cho các nhóm 
thực vật, hải vật và động vật hoang dã. 

■	 Thẩm định chất ô nhiễm, việc tích lũy sinh học và các bệnh tật của cá và hải vật có vỏ. 

■	 Xúc tiến, thiết lập, kiểm soát và tăng cường khả năng của những phiến nhân tạo của Texas. 

Tăng Cường Sự Kiên Trì của Cộng Đồng 
Dân số trong vùng bờ biển Texas dự đoán sẽ gia tăng thêm khoảng 6 triệu người trong vòng 30 năm tới.258 

Các trung tâm thành phố lớn trong vùng bờ biển—như Houston và Corpus Christi—đang tiếp tục mở 
mang, và sự gia tăng về dân số sẽ làm nhu cầu về kinh tế và môi sinh trong vùng cao hơn.

 Một số các cơn bão tai hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ năm 1875 đã đánh vào bờ biển Texas. Vùng 
dân cư đông đúc thuộc mạn đầu bờ biển Texas là nơi dễ bị hại nhất. Dựa vào những thống kê lịch sử từ 
năm 1871, trung bình mỗi 2.62 năm, khu vực này bị bão tố gây tai hại. Kể từ năm 1851, mạn đầu của bờ 
biển Texas đã bị 56 phần trăm tất cả cơn lốc xoáy nhiệt đới đánh vào.259 
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Tuy nhiên, không có vùng nào thuộc bờ biển Texas có thể tránh bị bão tố. Kể từ năm 1953, Texas đã có 23 
tuyên cáo của liên bang về tai họa do các trận bão tố gây ra. Bão tố tàn phá không chỉ những vùng bờ biển 
mà thôi. Khi đi vào trong lục địa, tuy cường độ đã giảm dần, bão tố có thể tạo ra những cơn mưa lớn làm 
lụt lội nặng nề và gây thiệt hại đáng kể cho những vùng phía trong lục địa của tiểu bang. 

Một đe dọa chính nữa cho bờ biển Texas là bị lún xuống, nhất là vùng lân cận Galveston-Houston vicinity, 
nơi độ cao đã giảm xuống đến 10 feet từ năm 1906 cho tới năm 2000. Sự kiện bị lún xuống gia tăng khả 
năng bị ngập lụt và bị nước mặn xâm nhập từ các cơn bão cho cộng đồng vùng biển. Nó cũng làm bờ 
biển bị xói mòn. Ở Galveston, mực nước biển địa phương đang dâng lên với tốc độ khoảng 0.02 feet mỗi 
năm.260 Với tốc độ này, mực nước biển trong vùng có thể cao hơn 1.75 feet vào năm 2100. 

Các việc làm ưu tiên cho Texas để tăng cường sự kiên trì của cộng đồng gồm có: 

■	 Hoàn tất việc thiết lập một kế hoạch sử dụng biển và các khu vực ven biển để đáp ứng những nhu cầu 
đặc biệt của cư dân Texas trong quá trình thiết lập kế hoạch. 

■	 Mở mang kiến thức cho công chúng để họ biết những nguy cơ có trong cuộc sống ở vùng bờ biển, 
làm cách nào để chuẩn bị cho những nguy cơ đó và làm cách nào để giải thích và thích ứng với những 
nguy cơ trong tương lai. 

■	 Hoàn tất việc soạn thảo cuốn Hướng Dẫn Dành cho Chủ Nhà ở Texas để Chuẩn Bị Đối Phó Thiên Tai 
Vùng Biển, nhằm chỉ dẫn cách bảo vệ nhà cửa và bất động sản tránh được những nguy cơ trong vùng 
bờ biển. 

■	 Tiếp tục việc tổ chức những buổi hướng dẫn cho công chúng để họ có thể biết thêm về những nguy cơ 
có trong môi trường ở bờ biển và cách thích ứng với những nguy cơ trong tương lai. 

■	 Giúp cộng đồng vùng bờ biển soạn thảo kế hoạch để ngăn ngừa, thích ứng và khôi phục sau trận thiên 
tai, sự thay đổi bất lợi về kinh tế và xã hội/văn hóa, cũng như sự tác hại về sinh thái vẫn tiếp tục kéo 
dài. 

■	 Thiết lập kế hoạch tái mở mang sau trận thiên tai để có thể hướng dẫn cộng đồng trở thành kiên trì 
hơn và có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng việc tái mở mang và phục hồi lâu dài. 

■	 Tiếp tục mở mang chương trình bồi đắp khả năng để hỗ trợ sự kiên trì của hệ sinh thái bằng cách 
thiết lập sự hợp tác giữa các viên chức lập kế hoạch, điều hành trường hợp khẩn cấp, đối phó lụt lội, 
xác định sự an toàn của bất động sản, và những người khác. 

■	 Phối hợp và kết hợp các hội đồng soạn thảo kế hoạch trong vùng bờ biển và cung cấp sự trợ giúp về kỹ 

Huấn Luyện Các Viên Chức Trong Vùng Bờ Biển Có Thẩm Quyền  
Việc giảng dạy các viên chức trong vùng bờ biển có thẩm quyền về sự kiên trì của cộng đồng và về mối 
liên hệ với sự kiên trì của hệ sinh thái có thể là một trong những bước quan trọng để dự trù kế hoạch 
đồng thời có thể là một cách để chuẩn bị đối phó với các vấn đề có thể xảy ra trong tương lai. Bằng cách 
gia nhập Nhóm Hoạt Động về Sự Kiên Trì của Cộng Đồng Vùng Vịnh thuộc GOMA, Texas đã giúp thiết 
lập nhiều phương pháp cho các viên chức có thẩm quyền trong vùng bờ biển. 

Tổ Chức Bờ Biển Đối Phó Thích Ứng Bão Texas giúp cộng đồng bờ biển chuẩn bị và khôi phục từ các 
cơn bão. Một Chỉ Số về Sự Kiên Trì của Cộng Đồng cũng giúp cộng đồng tự thẩm định để biết rõ tình 
trạng họ đạt được và làm cách nào để tạm duy trì hoạt động sau trận thiên tai hoặc sau các thảm họa có 
thể xảy ra khi mực nước biển dâng. 
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Phụ Lục C. Nền Tảng Khoa Học để 
Hỗ Trợ Việc Phục Hồi Hệ Sinh Thái 
của Vịnh Mễ Tây Cơ 
Lời Mở Đầu 
Các mục đích được nhấn mạnh trong Kế Hoạch nhắm đến nhiều yếu tố của hệ sinh thái, kể cả yếu tố về 
con người. Nguyên tắc cơ bản dẫn đến sự thành công của Kế Hoạch là việc bảo đảm nó có một nền tảng 
khoa học vững chắc. Do tính chất liên kết với nhau của hệ sinh thái vùng Vịnh, những vấn đề liên quan 
đến một mục đích (thí dụ, môi trường sống ven biển) thường có ảnh hưởng trực tiếp tới các mục đích 
khác (thí dụ, nguồn hải sản). Các hoạt động về khoa học được nhấn mạnh trong phụ lục này - kiểm soát, 
lập mô hình, và nghiên cứu - thường được bao gồm giữa nhiều mục đích và chúng cung cấp kiến thức cần 
thiết giúp đưa ra và tiến hành những quyết định xác đáng. 

Các Ưu Tiên về Khoa Học 
Một chương trình kiểm soát Vịnh Mễ Tây Cơ dài hạn sẽ hỗ trợ nhiều dự án phục hồi và bảo vệ khác nhau 
đồng thời giúp dự đoán chính xác nhằm bảo vệ đời sống con người cũng như phục hồi hệ sinh thái.  Một 
chương trình như vậy có thể được áp dụng để xác định tình trạng bình thường của lưu vực trong nội địa, 
cửa sông, bờ biển, và vùng nước ngoài khơi; đo lường sự thay đổi; thẩm định tính chất hữu hiệu; và hỗ trợ 
các quyết định về quản trị hữu hiệu cho công cuộc phục hồi vùng Vịnh. Một hệ thống mô hình của Vịnh 
Mễ Tây Cơ cũng cần phải được thiết lập để những người đưa ra quyết định và công chúng vững tâm hơn 
về các dự đoán cũng như ước tính về ích lợi của hệ sinh thái ở nhiều giai đoạn khác nhau trong tiến trình 
phục hồi.  

Hơn thế nữa, cần phải có cuộc nghiên cứu và khám phá căn bản để hiểu rõ hệ sinh thái trong vùng Vịnh 
và cách chúng có thể trường tồn khi vùng Vịnh trải qua tình trạng hiểm nghèo, kể cả các thảm họa do 
thiên nhiên hay con người gây ra như chẩy dầu, bão tố và thời tiết thay đổi. Cũng cần phải có cuộc nghiên 
cứu chú trọng về tác hại của con người, nguy cơ và giải pháp, cũng như ảnh hưởng của nền kinh tế tới con 
người và các ích lợi của hệ sinh thái. Ngoài ra, cần phải có cuộc nghiên cứu căn bản về thiệt hại của hệ 
sinh thái, tính thích ứng, tính thay đổi, và khả năng trường tồn ở mọi hình thức. 

Các hoạt động này sẽ khuyến khích việc học hỏi và giúp hướng dẫn việc dự trù kế hoạch, tiến hành, đánh 
giá các nỗ lực phục hồi và bảo vệ đã được trình bày rõ ràng trong các mục đích của Kế Hoạch này, cũng 
như các nỗ lực phục hồi trong tương lai trong vùng Vịnh. Khi tiến hành các việc ưu tiên về kiểm soát, lập 
mô hình, và nghiên cứu như đã xác định dưới đây, tất cả những người quan tâm và tham gia phải chia xẻ 
kết quả, kinh nghiệm ở nhiều giai đoạn của tiến trình quản trị hữu hiệu. Khoa học rất quan trọng cho việc 
phát triển của dự án, nhưng cũng rất quan trọng là việc xác định sự hữu hiệu của khoa học cũng như phí 
tổn của dự án phục hồi để tránh làm lại những điều sai trái hoặc những nỗ lực vô ích. Các ưu tiên được đề 
ra ở đây làm nổi bật những nhu cầu lúc đầu cho việc phục hồi hệ sinh thái vùng Vịnh. Đáp ứng những nhu 
cầu này cần một cuộc thẩm định khả năng hiện thời (tất cả dữ liệu, kiểm tra và mô hình đã có, các kết quả 
nghiên cứu) và cần phải bồi đắp lên khả năng này. Một khi dự án phục hồi và bảo tồn đã được thiết lập, 
những phần tử cụ thể của dự án sẽ được xác định. 
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KIỂM SOÁT 
Các biểu hiện về giá trị của việc làm được dùng để xác định nhu cầu của việc kiểm soát cho cả toàn hệ 
thống lẫn dự án riêng rẽ. Việc kiểm soát được thi hành để đối phó những khía cạnh quan trọng chưa được 
chứng thực của quyết định và để thiết lập mô hình cần cho việc thẩm định giá trị. Việc thu thập dữ liệu 
cần thiết để hỗ trợ kiểm soát và lập mô hình thường vượt quá nguồn tài nguyên có được, do đó, cần đặt ra 
ưu tiên cho các hoạt động. Sau đây là một số ưu tiên cao: 

Chương Trình Kiểm Soát 
■	 Thu thập dữ liệu về các chương trình kiểm soát lưu vực sông, cửa sông, bờ biển, ngoài khơi, và môi 

trường sống đang có trên khắp vùng Vịnh (thí dụ, Hệ Thống Quan Sát Đại Dương Trong Vùng Vịnh, 
Hệ Thống Dự Trữ Tài Liệu Kiểm Soát Toàn Bờ Biển) và xác định những thiếu sót cần phải được bổ 
túc nhằm hỗ trợ tốt hơn việc quản trị hữu hiệu. 

■	 Đề nghị những phương pháp hợp nhất các chương trình này và bổ túc những thiếu sót để thiết lập 
một hệ thống bao hàm toàn diện mà có thể cung cấp tin tức cần thiết, giúp giới hữu trách đưa ra quyết 
định đúng đắn cũng như giúp họ thay đổi việc làm cho thích ứng nếu cần thiết, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi để quản trị nguồn tài nguyên của hệ sinh thái vùng Vịnh có hiệu quả. Xác định những 
thiếu sót cần phải được bổ túc trong các chương trình kiểm soát nhằm hỗ trợ việc quản trị hữu hiệu. 

■	 Áp dụng một đường lối dựa trên giả thuyết để thẩm định giá trị của hệ thống. 

■	 Khuyến khích tính chất có thể so sánh được, đồng nhất và tiêu chuẩn hóa của dữ liệu trên khắp mọi 
chương trình, dự án, và môi trường sống. 

■	 Cải thiện việc trình bày dữ liệu và các phương pháp sử dụng hình ảnh để cung cấp tin tức cho các viên 
chức quản trị tài nguyên.  

Các Biến Số Kiểm Soát 
■	 Thu thập những bản đồ và hình ảnh về địa hình và chiều sâu của biển cũng như về thủy triều thật rõ 

nét, được cập nhật thường xuyên theo thời gian để thiết lập và duy trì các mô hình có phẩm chất cao 
cho Vịnh Mễ Tây Cơ. Các mô hình này sẽ cho thấy và đo lường sự thay đổi không ngừng của đất và 
đáy biển. 

■	 Thu thập dữ liệu về số lượng thải của nước, bùn đất, ô nhiễm và chất màu mỡ từ một hệ thống bao 
hàm toàn diện gồm các nơi kiểm soát nước trong lục địa và đầm lầy, cũng như các nơi kiểm soát đại 
dương gần bờ hay ngoài khơi để có những dữ liệu về sự di chuyển của sóng, giòng nước, và bùn đất. 

■	 Kiểm soát khả năng của cộng đồng vùng Vịnh để soạn thảo kế hoạch và tiến hành chương trình duy 
trì sự kiên trì, để thông tin cho công chúng, và cũng là để nêu lời phê bình đến những người có thẩm 
quyền và các viên chức phụ trách tài nguyên. 

Ủy Ban đã xác định các dữ liệu cụ thể theo thành từng nhóm. Chúng được trình bày trong Bảng số 1.  
Nhiều biến số này có thể dùng cho nhiều mục đích và sẽ có ưu tiên cao hơn; tuy nhiên, mỗi một dự án bảo 
tồn phải được thẩm định để bảo đảm chúng đã sử dụng các biến số kiểm soát cần thiết cho việc xác định 
sự hữu hiệu của dự án. 
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Bảng 1. Các Dữ Liệu Cụ Thể Cần Phải Thu Thập 
Môi 
trường 
sống (bờ 
biển) 

Môi trường 
sống (nội 
địa) và lưu 
vực sông 

Môi trường 
của hải sản và 
ngoài khơi 

Cộng đồng 
bờ biển (bao 
gồm nơi 
phòng chống 
bão) 

VẬT LÝ 

Số lượng bùn đất, chất màu mỡ, ô nhiễm và lưu lượng của nước tinh 
khiết 

x x x x 

Tỷ số của đất và nước x x x x 

Bản đồ địa hình/Bản đồ độ sâu của biển x x x x 

Địa thế của ven bờ biển và hình dáng và kích thước của bãi biển, cồn 
cát, hải đảo 

x x x 

Tốc độ xói mòn và bồi đắp x x 

Sự thay đổi của đáy biển x x 

Thủy học (độ cao mặt nưóc, vận tốc giòng nước, đặc điểm của sóng, 
độ mặn, nhiệt độ) 

x x x x 

Khí tượng học x x 

Phẩm chất không khí x x 

Độ cao của đầm lầy (bồi đắp, xói mòn, bảng về độ cao của bùn đất) x x x 

Tốc độ nước biển dâng (sức lún và tốc độ nước biển dâng toàn cầu) x x x x 

Dữ liệu về độ cao x x x 

SINH VẬT 

Các loài gây tai hại x x 

Hải sản (thành phần cấu tạo/số lượng/tính đa dạng/năng suất/ chất ô 
nhiễm trong thịt) 

x x 

Số lượng hải sản đem vào bờ x x 

Động vật hoang dã và thủy sản (số lượng/tính đa dạng và sự phân 
phối  (gồm loài cần phải kiểm soát)) 

x x x 

Thực vật (thành phần cấu tạo/số lượng/tính đa dạng/năng suất) x x x 

Nhóm động vật không xương sống dưới đáy biển hoặc nhóm sinh vật 
dưới đáy biển chính 

x x 

Phytoplankton, sự xảy ra của loài rong biển độc hại, sức sản xuất độc 
tố 

x x x 

Zooplankton x x 

Mầm bệnh x x x 

Sinh thái học của vi trùng x x 

HÓA HỌC 

Phẩm chất nước (chất màu mỡ, ammonia,  silica, tính chất đục, tổng 
số chất rắn hòa tan, tính chất trong sạch, chất ô nhiễm [thí dụ PAHs, 
PCBs],  kim loại, dưõng khí hòa tan, độ mặn, nhiệt độ, độ sâu, tính 
dẫn điện, độ sâu secchi, phạm vi của phóng xạ trong quá trình quang 
hợp, pH, chlorophyll a, carbon) 

x x x 

Đặc tính của bùn đất dưới đáy biển dọc bờ, gần bờ và ngoài khơi 
(thành phần của bùn đất, tỉ trọng của khối, hóa chất hữu cơ, tổng số 
carbon, tổng số nitrogen, phosphorus, kích thước hạt, tổng số carbon 
hữu cơ, nồng độ độc hại của bùn đất) 

x x x 
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Bảng 1. Các Dữ Liệu Cụ Thể Cần Phải Thu Thập 
Môi 
trường 
sống (bờ 
biển) 

Môi trường 
sống (nội 
địa) và lưu 
vực sông 

Môi trường 
của hải sản và 
ngoài khơi 

Cộng đồng 
bờ biển (bao 
gồm nơi 
phòng chống 
bão) 

MÔI TRƯỜNG SỐNG 

Phân loại môi trường sống x x x 

Chiều rộng của môi trường sống cần thiết x x x 

Chiều rộng của số đất cần cho sự trường tồn đã bị mất x 

KINH TẾ XÃ HỘI 

Dữ liệu kính tế xã hội về môi trường sống và thủy sản x x 

Khả năng phòng chống hiểm nghèo của xã hội và cộng đồng x 

Dân số và sự mở mang ở nơi hiểm nghèo hay có nhiều nguy cơ x 

Khả năng thông tin của cộng đồng x 

Sự hiểu biết và cách giữ gìn phẩm chất môi sinh, cũng như các thử 
thách để áp dụng phương cách trường tồn 

x 

LẬP MÔ HÌNH 
Như đã nhấn mạnh khắp nơi trong Kế Hoạch này, mô hình có thể được dùng để điều chỉnh hoặc sửa đổi 
những hoạt động bảo vệ và phục hồi cũng như để giúp phân tích và hướng dẫn nhằm đạt được kết quả tốt cho 
các dự án/kế hoạch phục hồi khác nhau (chẳng hạn như điều chỉnh hoặc thay đổi giòng nước ngọt, số lượng 
chất màu mỡ, số bùn đất lắng đọng, dàn chắn bão, phục hồi hải đảo). Mô hình được dùng để hiểu sự tiến triển 
của hệ thống, cho ra dự đoán về những dự án/tình trạng của việc phục hồi/quản trị, và hướng dẫn việc kiểm 
soát. Mô hình cũng có thể được dùng để đối ứng với những khía cạnh không chắc chắn trong tương lai, như 
ảnh hưởng của mực nước biển.  Cũng như việc quản trị hữu hiệu toàn bộ, các giả thuyết và các khía cạnh chưa 
xác thực của mô hình phải được trình bày rõ ràng để bảo đảm những kế hoạch cũng như quyết định được cân 
nhắc kỹ càng.  Sau đây là một số ưu tiên cao: 

Chương Trình Lập Mô Hình 
■	 Thu thập đầy đủ tài liệu về các kiểu mẫu của lưu vực (nước ở trong sông, hồ, biển, đầm lầy, v.v.), nước 

ngầm dưới đất, cửa sông, ngoài khơi, sự xói mòn, và môi trường sống trên khắp vùng Vịnh và khuyến 
khích việc hợp tác. 

■	 Dùng mô hình để sửa đổi hoặc điều chỉnh các việc làm phục hồi và bảo vệ, và để giúp phân tích và 
hướng dẫn nhằm gặt hái thành công trong những dự án/kế hoạch khác (chẳng hạn như thay đổi giòng 
nước ngọt, số lượng chất màu mỡ, số bùn đất tích tụ, khu chắn bão tố, và việc phục hồi hải đảo) trong 
cơ cấu tổ chức của quản trị hữu hiệu. 

■	 Khuyến khích việc kết hợp hai loại mô hình với nhau, loại của nước ở lưu vực và nước ngầm dưới đất 
và loại của lưu vực, bờ biển, sinh vật học, sinh thái học và ngoài khơi, để hỗ trợ các kế hoạch quản trị 
hữu hiệu và đánh giá việc làm phục hồi cho hệ sinh thái theo thời gian. 
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Các Thứ Đưa Vào Mô Hình 
Một hệ thống kiểm soát toàn diện với việc quản trị dữ liệu và việc kiểm chứng phẩm chất của dữ liệu có 
thể cung cấp các thứ cần thiết để đưa vào mô hình. Mô hình cũng có thể được dùng để hướng dẫn việc 
thu thập dữ liệu và kiểm soát bằng cách đánh giá việc sử dụng/không sử dụng, các dữ liệu đã có và nơi 
kiểm soát đã được đề nghị để xem nó có giúp giảm dự đoán những khía cạnh không chắc chắn (có nghĩa 
là kiểm chứng giá trị của dữ liệu). 

Nhu Cầu của Mô Hình 
■	 Dự Đoán và Quản Trị Hữu Hiệu 

X Lập mô hình hệ sinh thái để hỗ trợ việc soạn thảo kế hoạch và để khảo sát sự liên hệ giữa việc 
quản trị và việc cung cấp tài nguyên 

X Thiết lập mô hình và các phương pháp hỗ trợ quyết định khác để dự đoán số lượng nước, bùn đất 
và chất màu mỡ cần cho môi trường sống dọc bờ biển nhằm nuôi sống đầm lầy và thủy sản: 

f Dưới những bối cảnh thực tế của mực nước biển dâng 

f Bao gồm các nguồn nước 

f Kết hợp dữ liệu về phẩm chất nước và lượng chảy 

X Thiếp lập mô hình để ước tính tính chất trường tồn của hệ sinh thái dưới những tình trạng nguy 
hiểm khác nhau, chẳng hạn như: 

f khí hậu thay đổi và mực nước biển dâng 

f đất lún 

f mức độ dâng và nhịp độ của bão tố, liên quan đến tốc độ sóng và số lượng nước mưa 

f số lượng thải vào sông, liên quan đến số lượng thải của bùn đất, chất màu mỡ và ô nhiễm 

X Kiểm tra mô hình bằng cách thí nghiệm với những tai biến thiên nhiên giả tạo. 

X Xác định và giải quyết các giới hạn và khía cạnh chưa chắc chắn tối quan trọng của mô hình, bao 
gồm những khía cạnh tổng hợp khi nối kết một hoặc nhiều mô hình lại với nhau và/hay vào trong 
thời gian tới. 

X Thiết lập các phương pháp đồng dạng để tình trạng mực nước biển dâng có trong việc tạo mô 
hình và trong việc soạn thảo kế hoạch xây dựng khu vực chống bão trường tồn, bao gồm việc bồi 
đắp đầm lầy. 

X Cải thiện mô hình để dự đoán sự chống trả của bờ biển tới mực nước biển dâng và những tai hại 
của bão tố. 

■	 Mô hình vật lý và sinh vật lý 

X Thiết lập/tăng cường mô hình về mức độ bão dâng, sự xói mòn bờ biển và của sóng mà có thể 
được dùng để soạn thảo việc thẩm định nguy cơ của bão, tai hại của bão và sóng. 

f Kết hợp mô hình của sóng và của bão để kiểm nghiệm chúng với các sự kiện đã xảy ra (đã 
được sử dụng cho trận bão Katrina) và cũng là để thẩm định nguy cơ bị lụt lội 

f Lập mô hình chặt chẽ và thiết thực cho toàn vùng Vịnh (bao gồm tất cả tiểu bang) 

f Bao gồm các dữ liệu về địa hình 
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f Bao gồm các dữ liệu về độ sâu của biển 

f Để ý đến các dữ liệu về địa hình ngoài khơi 

•	 Mô hình về sóng ngoài khơi (thí dụ, WAM) 

•	 Mô hình về mực độ sóng dâng (thí dụ, ADCIRC) 

•	 Mô hình về sóng gần bờ (thí dụ, STWAVE or UnSWAN) 

X Lập và tăng cường mô hình về gió bão và áp suất. 

X Dùng mô hình về sự xói mòn bờ biển và sự tiến hoá hình thái để đánh giá sự trường tồn của khu 
chống bão và các hải đảo như những môi trường sống. 

X Chú trọng vào mô hình khí hậu toàn cầu để đáp ứng những nhu cầu của vùng Vịnh. 

X Lập mô hình để hiểu tình trạng thủy học của những lưu vực ưu tiên của Vịnh Mễ Tây Cơ, bao 
gồm các mô hình hợp nhất của nước trên và dưới mặt đất của hệ thống bờ biển. 

X Mô hình về các ảnh hưởng của việc phục hồi và bảo vệ thủy học (thí dụ chuyển hướng, tu bổ đê) 
đến sự đa dạng và/hay sức sản xuất sinh thực vật (thí dụ, rau cỏ, hải sản). 

X Mô hình về các ảnh hưởng của việc mất môi trường sống (thí dụ đầm lầy bị phá hoại) đến sự đa 
dạng và/hay sức sản xuất sinh thực vật (thí dụ, rau cỏ, hải sản). 

NGHIÊN CỨU 
Tính chấy thay đổi của hệ sinh thái, một số khía cạnh chưa biết được, và việc chưa hiểu đầy đủ vai trò 
phức tạp của hệ sinh thái và việc đối phó tạo ra phần chưa chắc chắn có thể đưa đến sự may rủi trong các 
quyết định. Điều này gia tăng nhu cầu cho các cuộc nghiên cứu về hệ sinh thái nhằm giúp ban quản trị 
đưa ra quyết định vững chắc hơn. 

Chương Trình Nghiên Cứu 
Kiểm nghiệm những giả thuyết cơ bản về trạng thái của hệ sinh thái là việc làm cần thiết để hỗ trợ nghiên 
cứu. Rất nhiều giả thuyết đã được tìm thấy trong các cuộc nghiên cứu trước đây trong vùng Vịnh; tuy 
nhiên, kết quả phải chú trọng rõ ràng vào việc đáp ứng những nhu cầu của Kế Hoạch. Hỗ trợ nghiên 
cứu cần phải nhắm vào việc giảm thiểu những khía cạnh chưa chắc chắn của khoa học để mô hình, các 
phương pháp kiểm soát, và cuối cùng quyết định của ban quản trị được tin tưởng hơn. Ngoài ra, một 
nhược điểm chính mà việc nghiên cứu cơ bản phải giúp đối phó là phát hiện hệ sinh thái nào có trong 
vùng Vịnh đã hoặc có thể bị thiệt hại. Điều tối quan trọng là kết hợp việc kiểm soát, lập mô hình, và 
nghiên cứu từ những giai đoạn đầu của kế hoạch phục hồi và bảo vệ để giúp đưa ra các quyết định quản 
trị hữu hiệu. 

Các Cuộc Nghiên Cứu Cần Thiết 
Bảng số 2 đưa ra một số cuộc nghiên cứu cụ thể để hỗ trợ các mục đích phục hồi. Đáp ứng những nhu cầu 
này sẽ giúp các việc làm phục hồi trên toàn hệ sinh thái.  Các nỗ lực khác nên dành để giải thích các thắc 
mắc về những dự án phục hồi khác biệt.  Mọi nỗ lực nghiên cứu cần phải được cân bằng với các nỗ lực 
hoạch định và chương trình đang tiến hành, nếu thích hợp (thí dụ, Kế Hoạch Nghiên Cứu Vịnh Mễ Tây 
Cơ, Đề Án Nghiên Cứu Vùng Vịnh). 
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Bảng 2. Các Cuộc Nghiên Cứu Cần Thiết Để Hỗ Trợ Việc Phục Hồi 

SỰ TRƯỜNG 
TỒN 

� Thiết lập một viễn ảnh chung cho sự trường tồn của hệ sinh thái 
� Xác định các yếu tố chính cho sự trường tồn của các môi trường sống của cửa sông, đầm lầy, 

khu rừng ven bờ, và hải đảo 
� Khảo sát mối liên hệ giữa sự trường tồn của hệ sinh thái và của con người 
� Khảo sát xem sự thay đổi của đất, các loại bùn đất khác nhau, việc sửa đổi những việc làm 

của con người, và tai hại của lụt lội và bão tố có thể ảnh hưởng như thế nào đến sự trường tồn 
của hệ sinh thái 

� Mở mang kiến thức về các tiến trình thiên nhiên của biển và bờ biển, như sự di chuyển của 
TIẾN TRÌNH 
TỰ NHIÊN 

bùn đất, giòng nước chảy, sự thụt lùi của bờ biển, và khả năng thay đổi khoảng không của 
mực nước biển dâng trong tương lai cho tới sự thay đổi các hình dạng của bờ biển 

� Đo lường (theo thời gian và theo không gian) tốc độ mực nước biển dâng (bao gồm sự lún 
đất) 

� Xác định sự liên hệ giữa địa tầng học thấp và các tiến trình thiên nhiên 
� Đo lường khối lượng bùn đất còn lại của Vịnh Mễ Tây Cơ 
� Đo lường số bùn đất và chất màu mỡ đi ngang qua đầm lầy và đổ ra ngoài khơi 
� Xác định các mực chất màu mỡ được coi là quá cao và gây tai hại cho đầm lầy, cỏ biển, và khu 

hải sản, cũng như tạo ra vùng tảo độc và tình trạng dưỡng khí thấp trong nước 
� Thiết lập sự liên hệ chính giữa chất màu mỡ, bùn đất, và độ mặn như chúng liên hệ tới sự 

trong sạch của nước, công dụng về sinh thái tốt nhất, sự phân chia tốt nhất của môi trường 
sống và các loài 

� Mở mang kiến thức toàn diện về quá trình sống của nguồn thủy sản bị tác hại, tính chất năng 
động của chu kỳ thực phẩm, và tình trạng cần thiết của môi trường sống, cũng như những 
tình trạng nào cần cho môi trường sống 

� Điều tra sự tương tác giữa làn sóng dâng và thực vật cùng với ảnh hưởng gây ra cho sự tiến 
hóa về địa mạo học của các địa hình 

NGUY CƠ 
� Mở mang kiến thức về các trạng thái về địa lý và phong cảnh quan trọng (thí dụ địa hình, địa 

chất, sinh vật, lý hóa, kỹ thuật) để giảm nguy cơ của bão tố 
� Mở mang kiến thức về những phương pháp kỹ thuật được dùng để thẩm định nguy cơ của 

bão tố, thí dụ mô hình về làn sóng dâng và mô hình về sự xói mòn bờ biển 
� Thấu hiểu ảnh hưởng của việc mở mang cơ sở và địa ốc đến các hậu quả về lũ lụt 
� Thấu hiểu khả năng dễ bị hại bởi bão tố dâng, đất mất, đất lún và mực nước biển dâng của 

cộng đồng 
� Điều chỉnh các chỉ số về nguy cơ hoặc khả năng bị hại 
� Xem xét những cách thông tin cho cư dân bờ biển và các viên chức có thẩm quyền để họ hiểu 

thấu những gì tạo ra nguy cơ và những gì họ có thể làm để giảm nguy cơ, và xác định hạn chế 
cũng như phần thưởng cho việc áp dụng cách duy trì sự trường tồn 

� Xác định những tính chất làm môi trường sống dọc bờ biển dễ bị hại hơn hoặc ít bị hại hơn 
bởi các tai họa như mực nước biển dâng, sức sóng cao, mức sóng dâng, sự xói mòn bờ biển và 
mất bùn đất 

� Thiết lập sự liên hệ giữa việc phục hồi hệ sinh thái và việc giảm thiểu nguy cơ bão của cộng 
đồng 

� Xác định các ảnh hưởng về văn hóa, kinh tế và xã hội của việc đưa cư dân rời những khu vực 
bờ biển dễ bị tai hại 
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Bảng 2. Các Cuộc Nghiên Cứu Cần Thiết Để Hỗ Trợ Việc Phục Hồi 

ÍCH LỢI CỦA 
HỆ SINH THÁI 

� Xác định những tiến trình và công việc mà môi trường sống dọc bờ Vịnh hỗ trợ; đồng thời 
xác định mức độ cao nhất của những công việc ưu tiên mà hệ sinh thái đang cung cấp hiện 
thời 

� Đo lường tốc độ và sự tiến triển phản ảnh tình trạng của hệ sinh thái vùng đầm lầy cũng như 
các dịch vụ của chúng, và cân nhắc vai trò tương tự 

� Xác định những lợi ích mà việc đánh cá, câu cá tiêu khiển và hệ sinh thái đem đến cho cộng 
đồng 

� Xác định sự liên hệ giữa số lượng chất màu mỡ và tác dụng của hệ sinh thái, cùng với khả 
năng 
f Tạo ra tình trạng dưỡng khí thấp và tác hại gây ra cho các loài sống dưới đáy biển 
f Tạo ra HABs 
f Mất số mẫu của vùng cỏ biển 
f Thay đổi sức sản xuất của hải sản 
f Thay đổi thành phần của đất 

THẨM ĐỊNH 
� Xác định các cách đo lường và tiêu chuẩn để xác thực sự hữu dụng của việc phục hồi và mức 

giới hạn để phải có những việc làm quản trị 
� Xác định các dấu hiệu cho thấy cần phải có những việc làm quản trị để bảo đảm chức năng 

và sự trường tồn 
� Thiết lập các chỉ số sinh thái cho kiến trúc và vai trò của hệ sinh thái 
� Xác định các điều kiện dựa trên sự nghiên cứu nhằm hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất 

nước 
� Xác định đường lối hữu hiệu nhất cho các loài khác nhau để cải thiện sự trường tồn Xác định 

các việc canh nông dùng bớt phân bón, nước, và thuốc diệt sâu bọ, và bảo tồn lớp đất ở trên 
mặt 

PHỤC HỒI VÀ 
SỬA ĐỔI THỦY 
HỌC 

� Khảo sát tai hại của việc sửa đổi thủy học vùng thượng lưu và việc thay đổi giòng nước ngọt 
tới sức sống của cửa sông 

� Xác định thời điểm, phẩm chất và số lượng tốt nhất cho nước để hỗ trợ môi trường sống của 
hệ sinh thái có thể trường tồn 

� Xác định sự liên hệ giữa việc thay đổi mức độ chuyển hướng của sông và khả năng phục hồi 
cũng như chức năng sinh thái của đầm lầy 

� Xác định chức năng và khả năng phục hồi của đầm lầy và hải đảo dọc ven bờ đã được phục 
hồi bởi việc bồi đắp bùn đất 

� Khảo sát ảnh hưởng của các việc làm quản trị đập và bồn chứa ở thượng lưu tới việc phân 
phối bùn đất và nước ngọt cho hệ sinh thái trong vùng bờ biển 

� Xác định những hậu quả của khu phòng chống bão thuộc các dự án xây dựng bờ biển thông 
thường 

� Xác định kích thước tốt nhất của các khu phòng chống thiên nhiên cho hệ thống lọc nước 
� Khảo sát khả năng trường tồn và hữu dụng về sinh thái của các việc làm với mục đích phục 

hồi môi trường sống khác, thí dụ việc xây dựng những phiến đá hào, phiến đá san hô, thực 
vật, và thực vật ở dưới mặt nước 

KHÍ HẬU 
� Thiết lập các phương pháp thống nhất để mực nước biển dâng được cân nhắc trong khi tạo 

mô hình và soạn thảo kế hoạch 
� Thiết lập các phương pháp thống nhất để những biến thể trong sự bốc hơi, sự thoát hơi nước 

do khí hậu thay đổi gây ra, cũng như những thay đổi về cường độ và khả năng xảy ra của bão 
sẽ được cân nhắc trong các quyết định trong tương lai 
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DOT Bộ Giao Thông Hoa Kỳ 

ECA Vùng Kiểm Soát Khí Thải 

EPA Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ 

ESA Đạo Luật Các Loài Có Nguy Cơ Bị Tiêu Diệt 

GIWW Hệ Thống Hải Vận Dọc Theo Bờ Vịnh 

GOMA Khối Liên Minh Vịnh Mễ Tây Cơ 

HAB vùng tảo độc hại 

HUD Bộ Gia Cư và Phát Triển Thành Thị Hoa Kỳ 

IEA thẩm định toàn bộ hệ sinh thái 

LACPR Kế Hoạch Bảo Vệ và Phục Hồi Bờ Biển Louisiana 

LGAC Ủy Ban Cố Vấn Chính Phủ Địa Phương 

MRBI Đề Án Lưu Vực Sông Mississippi 

MsCIP Chương Trình Cải Tiến Bờ Biển Mississippi 

NASA Cơ Quản Trị Không Gian Quốc Gia 

NEJAC Hội Đồng Cố Vấn Bình Đẳng Trong Môi Sinh Quốc Gia 

NEP Chương Trình Cửa Sông Quốc Gia 

NGO tổ chức tư nhân vô vị lợi 

NOAA Cơ Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia 

NRDA Thẩm Định Thiệt Hại của Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên 

PAH polycyclic aromatic hydrocarbon 

PCB polychlorinated biphenyl 

RCSD Giám Đốc Đối Phó Thời Tiết Địa Phương 

SEAMAP Chương Trình Thẩm Định và Kiểm Soát Vùng Đông Nam 

STWAVE Mô Hình về Sóng Gần Bờ (tình trạng ổn định) 

TMDL Số Lượng Thải Tối Đa của Một Chất Ô Nhiễm 

UnSWAN Mô Hình về Sóng Gần Bờ (chưa có cấu trúc) 

USDA Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ 

USFWS Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ 

USGS Cơ Quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ 

WAM Mô Hình về Sóng Ngoài Khơi 
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XUẤT XỨ CỦA HÌNH CHỤP 


Trang iv Tiểu Bang Texas 

Trang 1 Tiểu Bang Texas 

Trang 3 Văn Phòng Quản Trị Đất Đai Texas, Helen Young 

Trang 6 Khối Phát Triển Mississippi, Ban Du Lịch 

Trang 9 Cơ Quan Công Viên và Đời Sống Thiên Nhiên Texas 

Trang 21 Khối Phát Triển Mississippi, Ban Du Lịch 

Trang 23 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ 

Trang 27 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ, Steve Hillebrand 

Trang 28 Khối Phát Triển Mississippi, Ban Du Lịch 

Trang 36 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ, Catherine Hibbard 

Trang 39 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ 

Trang 43 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ 

Trang 47 Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Florida, Vùng Tây Bắc                 
http://www.dep.state.fl.us/northwest/Ecosys/section/greenshores.htm 

Trang 48 Khối Phát Triển Mississippi, Ban Du Lịch 

Trang 51 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ, Steve Hillebrand 

Trang 52 Sở Hải Vật và Động Vật Hoang Dã Hoa Kỳ, Steve Hillebrand 
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