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Loại bỏ Trầm tích Ô nhiễm vùng Bayou Chico - Lập Kế 

hoạch, Thiết kế và Cấp phép 
(FL_RESTORE_001_005_Cat1) 

 
 

Tên Dự án: Loại bỏ Trầm tích Ô nhiễm vùng Bayou Chico - Lập Kế hoạch, Thiết kế & Cấp phép – Lập 
Kế hoạch 
Chi phí:  Hạng mục 1: $356.850 
Thành viên Hội đồng Thực hiện: Bang Floria 

 
 

Chi tiết Dự án: Bayou Chico đã trải qua tình trạng xuống cấp môi trường nghiêm trọng do tác động lịch 
sử, trong đó có nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt, chất thải ô nhiễm từ nhà máy đóng tàu 
và nước mưa chảy tràn không được xử lý trong thời gian dài. Dự án đề xuất bao gồm công tác lập kế 
hoạch, thiết kế và tuân thủ các quy định môi trường nhằm nạo vét và loại bỏ trầm tích chứa nhiều chất 
khoáng và hiđrocacbon ở vùng phía bắc Bayou Chico.  

Hoạt động: Các hoạt động liên quan sẽ gồm có công tác khảo sát độ sâu, thu thập mẫu và đánh giá 
hiện trường, phân tích dữ liệu, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các kế hoạch thiết kế 100%, xin tất cả giấy 
phép của các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, và tuân thủ các quy định môi trường.  

Lợi ích Môi trường: Nếu tương lai được cấp kinh phí, công tác loại bỏ trầm tích ô nhiễm dự kiến sẽ 
mang lại kết quả sinh thái là phục hồi và cải thiện đáng kể chất lượng môi trường sống của sinh vật 
đáy, tăng  năng suất và tính đa dạng sinh học, và cải thiện chất lượng nước. Ngoài ra, xét về mặt lợi 
ích giải trí, việc tiếp cận và đi lại của các thuyền nhỏ cũng được cải thiện.  

 
Thời hạn: Ước tính sẽ cần khoảng hai năm để hoàn thành các hoạt động lập kế hoạch, thiết kết, và 
cấp phép kể từ khi nhận được ngân sách.  

 

Chi tiết về hoạt động này có thể xem thêm tại Phụ lục G. Vịnh Pensacola; Đặc điểm Nhận dạng 
Đặc thù: FL_RESTORE_001_005_Cat1. 
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phép 

  Cải thiện Chất lượng Nước 

Kinh phí: Hạng mục 1: $356.850 
Nhà tài trợ: Bang Florida 
Trạng thái Dự án: Lập kế hoạch  
Mục đích: Dự án cấp kinh phí cho Escambia 
County để lập kế hoạch, thiết kế, và mua lại tất 
cả các giấy phép và tuân thủ môi trường của tiểu 
bang và liên bang liên quan đến nạo vét và loại 
bỏ các trầm tích lắng đọng cùng với chất dinh 
dưỡng và hydrocacbon từ khu vực phía bắc 
Bayou Chico. 

Ngày Vẽ Bản đồ: 14/10/2015 

Vịnh Pensacola 

 


