Mở rộng

Luồng tàu Cảng Houston
Dự án 11

Cảng Houston là một tài sản đảm bảo cho sự phát
triển kinh tế của tiểu bang và quốc gia, đồng thời có
ý nghĩa rất quan trọng đối với việc vận chuyển hàng
hóa trên toàn quốc. Trong năm 2018, đã có gần 9.000
tàu cập cảng trong tổng số hơn 20.000 lượt tàu di
chuyển trong cảng - nhiều bằng tổng số tàu cập cảng
tại ba cảng lớn nhất tiếp theo cộng lại (Los Angeles,
Long Beach và New York/New Jersey).1

Mở rộng tuyến
đường thủy bận rộn
nhất quốc gia này để
cho phép cải thiện
giao thông hai chiều
đồng nghĩa với việc
tăng trưởng kinh tế
an toàn và hiệu quả
hơn.

Thách thức
Xuất khẩu năng lượng và hàng
hóa sản xuất đang gia tăng tại
Cảng Houston. Đồng thời, cảng
Houston cũng ngày càng đón
nhiều lượt tàu có tải trọng lớn
hơn cập cảng. Luồng tàu
Houston (HSC) là một trong
những cụm luồng tàu có hoạt
động điều hướng phức tạp
nhất do mật độ tàu lớn và các
đặc điểm hẹp, nông và quanh
co của luồng tàu.
Hiện tại, có một đoạn đường
vòng dài khoảng 100 ft. khiến
tàu di chuyển một cách nguy
hiểm và gần như không khả
thi.

HOUSTON
Baytown

La Porte

52 dặm
Luồng tàu Houston

Thành phố League
Tổng chiều dài sau khi
mở rộng: 700 ft.
Hiện tại: 530
ft.

Thành phố Texas
Mở rộng:
170 ft.

mức tăng trung bình
chiều dài tàu LPG từ
năm 2007 đến 20182

Nguồn:
1. Cơ quan Quản lý Cảng Greater Houston
2. Cơ quan Quản lý Hàng hải - Sở Giao thông Texas

mức tăng trung bình
chiều dài tàu container
từ năm 2006 đến 20182
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Tại sao Việc Mở
rộng Luồng chạy
tàu lại có ý nghĩa
quan trọng
Vận chuyển hàng hóa an toàn và hiệu quả trên Luồng tàu Houston có ý
nghĩa rất quan trọng đối với an ninh năng lượng của Hoa Kỳ, duy trì và
phát triển việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương, khu vực và quốc
gia. Hiện nay, nhu cầu mới gia tăng do tăng trưởng sản xuất và năng
lượng, cũng như do việc mở rộng Kênh đào Panama đang gây áp lực lên
hệ thống Luồng tàu Houston. Hoạt động cải tạo là cần thiết để đảm bảo
giao thông hai chiều an toàn và duy trì lợi ích kinh tế cho cả quốc gia,
trong giai đoạn hiện tại và cả trong tương lai.

Giải pháp phù hợp

GIỜ là lúc để
Hành động

Việc mở rộng đoạn Bay Reach
được đề xuất của Luồng tàu
Houston từ chiều rộng 530 feet
thành 700 feet và các biện pháp
tăng cường độ sâu của luồng
kênh là rất cần thiết cho sự
phát triển của hoạt động
thương mại địa phương và toàn
quốc. Chúng tôi cam kết hợp
tác với các bên liên quan để đạt
được mục tiêu này vì sự thịnh
vượng lâu dài.

Quá trình cải tạo theo thông lệ kinh doanh
có thể kéo dài đến tận năm 2030.
Nền kinh tế Hoa Kỳ không thể đợi tới lúc đó
- việc nạo vét phải bắt đầu từ năm 2021.

Đề nghị các thành viên của Quốc hội cho
phép thực hiện dự án Houston để mở rộng,
nạo vét sâu và bảo trì tuyến đường thủy
thiết yếu quốc gia trong tương lai này.
ExpandTheHoustonShipChannel.com

Tác động của cảng
Houston đến nền kinh tế

2018

Hoa Kỳ
802 TỶ USD
giá trị kinh tế

Hỗ trợ hơn 3,2
TRIỆU việc làm

Texas
38 TỶ USD
doanh thu
thuế

340 TỶ USD
giá trị kinh tế

Hỗ trợ hơn 1
TRIỆU việc làm

5,6 TỶ USD
doanh thu
thuế

Luồng kênh rộng hơn sẽ an toàn hơn, tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế cho khu vực, tiểu bang và
quốc gia.
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