
Tên dự án: Chương trình Bảo tồn Vùng Gulf Coast
Chi phí:  Loại 1: $900.000     |       Loại 2: $5.100.000 
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ 
Thành viên Hội đồng hợp tác: Bang Mississippi

Thông tin dự án: Chương trình Bảo tồn Vùng Gulf Coast (GCCRP) được thiết lập thông qua USDA 
tại Texas, Mississippi, Alabama, và Florida nhằm mục đích bảo vệ và phục hồi đời sống thiên nhiên 
hoang dã và nâng cao chất lượng nguồn nước thông qua việc phát triển môi trường sống hoang 
dã, bảo tồn và hoạch định quản lý rừng. 

Các hoạt động: Dự án bao gồm các hoạt động được phân loại thành hai Loại FPL. Các hoạt động  
Loại 1 gồm có xác định các vấn đề tài nguyên thiên nhiên ở các vùng đất sở hữu tư nhân trên khắp 
Vùng Gulf Coast. Các cơ hội phục hồi môi trường sống hoang dã và bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên sẽ được ưu tiên ở những vùng đất cá nhân và bản hoạch định sẽ được xây dựng dựa trên kỹ 
thuật khoa học tốt nhất hiện có nhằm vạch ra và xếp ưu tiên các hoạt động bảo tồn. Công tác 
hoạch định bảo tồn và khảo sát tính khả thi sẽ được hoàn thành trong giai đoạn này. Hoạt động 
Loại 2 được đề xuất tài trợ trong tương lai và sẽ tiến hành các hoạt động hoạch định. 

Nếu các hoạt động của cả Loại 1 và Loại 2 được triển khai, công tác bảo tồn sẽ được tiến hành 
nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường sống hoang dã và chất lượng nguồn nước trên khoảng 
9.000 mẫu Anh. Đất sẽ được bảo tồn và phục hồi theo các kế hoạch phục hồi, quản lý rừng và môi 
trường sống hoang dã như đã xây dựng trong giai đoạn Loại 1 của chương trình này. 

Lợi ích môi trường: Nếu các hoạt động của cả Loại 1 và Loại 2 được triển khai, chương trình sẽ 
giúp hỗ trợ các chủ sở hữu đất tư nhân áp dụng các biện pháp bảo tồn nhằm cải thiện nguồn 
nước và các điều kiện môi trường sống hoang dã. Dự án sẽ nâng cao chất lượng nguồn nước một 
cách đáng kể thông qua các biện pháp bảo tồn toàn diện được áp dụng trong lưu vực sông. Việc 
triển khai bảo tồn, nếu được cấp kinh phí, sẽ được tiến hành với các mục tiêu bảo tồn của chủ sở 
hữu đất, tạo ra tinh thần chủ động trách nhiệm hơn trong công tác bảo tồn và quản lý chất lượng 
nguồn nước và các điều kiện môi trường sống hoang dã trong Vùng Gulf Coast. Các kết quả tương 
lai sẽ bao gồm sự cải thiện trực tiếp trong chất lượng nước, môi trường sống hoang dã ở vùng đất 
ngập nước và vùng cao, và chất lượng rừng. 

Thời hạn:  Các hoạt động hoạch định Loại 1 dự kiến hoàn thành trong năm năm. Nếu được cấp 
kinh phí, các hoạt động Loại 2 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm năm.

Chi tiết về các hoạt động này có thể xem thêm tại Phụ lục K. Toàn vùng Vịnh; Nhận dạng duy 
nhất: MS_RESTORE_001_007_Cat1 and MS_RESTORE_001_007_Cat2.
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