
Tên dự án: Chương trình cửa sông eo biển Mississippi Sound – Hoạch định & Triển khai
Chi phí: Loại 1: 2.270.000 USD
Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm: Bang Mississippi

Chi tiết dự án: Dự án này sẽ thiết lập một Chương trình cửa sông eo biển Mississippi Sound toàn 
diện (MSEP). MSEP bao gồm sông Pearl ở phía tây đến sông Escatawpa ở phía đông.

Dự án đề xuất sẽ tài trợ cho việc phát triển chiến lược tầm nhìn, sứ mệnh, và kế hoạch hành động 
phục hồi điều phối, cũng như những nỗ lực phối hợp ban đầu để xem xét những nỗ lực cấp vốn, 
đòn bẩy hiện có (Công cụ Phục hồi hệ sinh thái toàn diện Mississippi, Dự án Cải tạo ven biển 
Mississippi) và mở đường hợp tác chiến lược của đầu tư phục hồi bờ biển. Dự án này cũng bao 
gồm việc bắt đầu nỗ lực phối hợp và hợp tác nhằm tạo ra mô hình thủy động lực Sông-đến- eo 
biển Mississippi Sound làm nền tảng cho phục hồi bờ biển bền vững.

Hoạt động: Dự án sẽ xây dựng kế hoạch hành động phục hồi toàn diện chiến lược để phục hồi 
bờ biển bền vững, triệu tập các đội tư vấn, triển khai nỗ lực phối hợp và hợp tác nhằm tạo ra mô 
hình thủy động lực Sông-đến- eo biển Mississippi Sound, làm chủ hoặc tham gia các cuộc thảo 
luận kế hoạch phục hồi hàng năm rằng với mục đích nhấn mạnh công tác phục hồi bờ biển cụ 
thể trong khu vực lợi ích MSEP và Sound Mississippi, và tạo ra chiến lược tài trợ 10 năm cho 
MSEP.

Lợi ích môi trường: Việc thành lập các MSEP sẽ tạo ra chương trình duy nhất trong đó chính 
phủ, các nhà khoa học và các học viện, công dân có liên quan, và các tổ chức cộng đồng có thể 
tham gia vào các cuộc thảo luận chính sách, nuôi dưỡng các mối quan hệ giữa cá nhân mạnh mẽ 
hơn, và đóng vai trò cầu nối xử lý các mối quan tâm trên cạn, cửa sông, và nước mở đối với eo 
biển Mississippi Sound.

Thời gian: Kế hoạch hoạt động và thực hiện được dự kiến phải mất tới ba năm để hoàn thành.

Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục E. Eo biển Mississippi 
Sound; Nhận dạng duy nhất: MS_RESTORE_003_000_Cat1.
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