
Tên dự án: Chiến lược Tate’s Hell 1
Chi phí:  Loại 1: 2.950.000  USD    |      Loại 2: 4.050.000 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Florida  

Thông tin dự án: Dự án đề xuất xây dựng bản đánh giá thuỷ văn cảnh quan cho các lưu vực sông 
giáp với các khu vực đang được phục hồi tại Rừng Tiểu bang Tate’s Hell (THSF) và các lưu vực sông 
kế cận tại Rừng Quốc gia Apalachicola (ANF) nhằm cải thiện chất lượng nước ở Hạ lưu Sông 
Apalachicola. 

Các hoạt động: Các hoạt động của dự án được phân loại thành hai Loại FPL. Các hoạt động Loại 1 
sẽ xây dựng bản đánh giá thuỷ văn quy mô cảnh quan, một Hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục 
hồi vùng, và một Bản đánh giá thuỷ văn toàn diện và kế hoạch phục hồi (CHAR) nhằm hoạch định 
các hoạt động phục hồi tại Hạ lưu sông Apalachicola. Bản hoạch định sẽ xác định và xếp thứ tự ưu 
tiên các cơ hội phục hồi toàn bộ Hạ lưu sông Apalachicola và Vùng Apalachicola trong tương lai 
dựa trên kỹ thuật khoa học tốt nhất hiện có nhằm vạch ra và xếp ưu tiên các hoạt động phục hồi 
một cách chiến lược. Ngân sách sẽ được cấp cho công tác hoạch định, thiết kế kỹ thuật, tuân thủ 
các quy định môi trường, và xin cấp phép cho việc triển khai các công tác phục hồi thuỷ văn có ưu 
tiên quan trọng trong Kế hoạch phục hồi thuỷ văn Rừng Tiểu bang Tate’s Hell (THSF) do Sở Quản 
lý Nguồn nước Tây Bắc Florida xây dựng. 

Các hoạt động Loại 2 được đề xuất tài trợ trong tương lai, và nếu triển khai sẽ áp dụng công cụ ra 
quyết định trong khu vực Rừng Tiểu bang Tate’s Hell và Vịnh Apalachicola. Công cụ này cũng sẽ 
được sử dụng tại Vịnh bằng cách bổ sung các dữ liệu của riêng từng vùng. 

Lợi ích môi trường: Nếu được triển khai trong tương lai, ba công cụ hoạch định sẽ dẫn tới triển 
khai các hoạt động phục hồi phối hợp trên 2 triệu mẫu Anh đất trong đó có 700.000 mẫu Anh đất 
công cộng. Ngoài sắp xếp ưu tiên các dự án trong tương lai, các kế hoạch này sẽ hỗ trợ bốn dự án 
ANF đã được đề xuất nhằm phục hồi hơn 70.000 mẫu Anh. Trong các hoạt động Loại 2, 202.436 
mẫu Anh rừng của Rừng Tiểu bang Tate’s Hell sẽ được phục hồi, trong đó sẽ tái tạo lại các điều 
kiện môi trường sống và thuỷ văn ban đầu. 

Thời hạn: Dự án hoạch định dự kiến cần khoảng năm năm để hoàn thành. Trong tương lai nếu 
triển khai, các hoạt động Loại 2 sẽ cần khoảng năm năm để hoàn thành. 

Chi tiết về các hoạt động này có thể xem thêm tại Phụ lục H. Vịnh Apalachicola; Nhận dạng 
duy nhất: USDA_RESTORE_002_001_Cat1 và USDA_RESTORE_002_001_Cat2.
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