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Cục Hàng Hải và Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển Hoa Kỳ 

MARAD-2019-0011 

Dự án Cảng Dầu Sea Port 
Báo Cáo Tác Động Môi Trường Của Cảng Nước Sâu 
Hành Động Được Đề Xuất 

GIỚI THIỆU 

• Theo Đạo Luật Cảng Nước Sâu, Đạo Luật Chính Sách Môi Trường Quốc Gia (NEPA) và các quy định hiện hành, Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển 

Hoa Kỳ (USCG), thay mặt cho Cục Hàng Hải (MARAD), đã lập Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIS) cho Hành Động Được Đề Xuất.

• MARAD có thể phê duyệt, phê duyệt có điều kiện hoặc từ chối cấp phép cho Dự Án Cảng Dầu Sea Port (SPOT) được đề xuất. Dự Thảo EIS 

Bổ Sung sẽ hỗ trợ Cục Trưởng Cục Hàng Hải trong quyết định này.

MÔ TẢ VỀ DỰ ÁN 

Công Trình Ngoài Khơi 

• Vị trí được đề xuất nằm trong khoảng từ 27,2 đến 30,8 hải lý ngoài khơi của Hạt Brazoria, Texas ở độ sâu vùng nước khoảng 115 foot.

• Cảng nước sâu SPOT sẽ bao gồm một giàn khoan cố định được hỗ trợ bởi tám cọc và bao gồm bốn sàn (bể chứa, hầm chứa, chính và phụ); 

hai phao neo đơn điểm (SPM); và bốn đầu nối cuối đường ống (PLEM).

• Vị trí được đề xuất sẽ cho phép các tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) có thể tải đầy đủ.

• Hai đường ống dẫn dầu thô nối liền nhau dưới biển có đường kính 36 inch, dài 40,8 hải lý.

• Có khả năng tải lên tới 365 VLCC mỗi năm, với tốc độ xấp xỉ 85.000 thùng/giờ, 2 triệu thùng/ngày và sẽ cho phép tối đa hai VLCC hoặc các tàu 
khác neo đậu đồng thời.

• Hệ thống thu hồi hơi cho các hoạt động tải sẽ thu giữ hơi và truyền hơi đến giàn khoan để đốt cháy và loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

(VOC).

Công Trình Trên Bờ 

• Được đề xuất đặt tại các hạt Brazoria và Harris, Texas.

• Một đường ống có đường kính 36 inch, dài 50,1 dặm từ Cảng Enterprise Crude Houston (ECHO) hiện tại đến Cảng Oyster Creek (đường ống nằm

ở hạt Harris và Brazoria).

• Rancho II Junction được đề xuất sẽ kết nối Đường Ống Rancho II hiện tại với Đường ống từ ECHO đến Oyster Creek được đề xuất.

• Hai đường ống có đường kính 36 inch, dài 12,2 dặm được nối với nhau từ Cảng Oyster Creek đến khu vực giao giữa ngoài khơi vào bờ biển

được đề xuất (nằm ở Hạt Brazoria).

• Cảng Oyster Creek sẽ nằm ở Hạt Brazoria và bao gồm bảy (7) bể chứa trên mặt đất, mỗi bể có công suất lưu trữ dầu thô là 685.000 thùng, với

tổng công suất lưu trữ khoảng 4,8 triệu thùng (sức chứa làm việc 4,2 triệu thùng). Ngoài ra, Cảng Oyster Creek sẽ bao gồm các máy bơm dầu thô

chính và tăng áp; máy phóng/nhận thoi đường ống; hệ thống đo lưu lượng để đo dầu thô đầu vào và dầu thô đi ra; thiết bị đốt hơi; và trạm biến áp,

các tòa nhà văn phòng và nhà kho.
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THI CÔNG 

• Quá trình thi công trên bờ sẽ mất khoảng 20 tháng và sẽ diễn ra đồng thời với việc thi công ngoài khơi.

• Việc chế tạo các hạng mục ngoài khơi sẽ mất khoảng 16 tháng và việc thi công ngoài khơi sẽ mất khoảng 20 tháng.

• Quá trình thi công dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 1 năm 2022 nếu được cấp giấy phép và đáp ứng tất cả các điều kiện của giấy phép.

• Cả lực lượng lao động trên bờ và ngoài khơi sẽ gồm khoảng 85% lao động trong khu vực.

VẬN HÀNH 

• Các loại dầu thô được cảng nước sâu SPOT xuất khẩ u sẽ bao gồm từ dầu thô siêu nhẹ  có nguồn gốc, dầu thô nhẹ  đến dầu thô hạng nặng.

• Dầu thô sẽ được tải lên các tàu neo đậu thông qua các đường ống tải dầu thô nhận dầu thô từ Cảng Oyster Creek thông qua các đường ống dưới 
biển.

• Cảng nước sâu sẽ tải dầu thô với lưu lượng khoảng 85.000 thùng/giờ.

• Hệ thống phao SPM sẽ có khả năng tải VLCC có trọng tải toàn phần (DWT) từ 132.777 đến 330.693 DWT trong 24 giờ.

• Tối đa 365 VLCC mỗi năm sẽ cập cảng nước sâu SPOT.

CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ 

Một loạt các giải pháp thay thế hợp lý, bao gồm cả Hành Động Được Đề Xuất, đã được đánh giá về các tác động trực tiếp, gián tiếp và tích lũy đến 

môi trường. 

Các giải pháp thay thế được đánh giá bao gồm: 

• Hành Động Được Đề Xuất

• Giải Pháp Thay Thế Không Hành Động

• Các giải pháp thay thế hệ thống

• Các giải pháp thay thế về vị trí cho cảng nước sâu và cơ sở kho bãi trên bờ

• Các giải pháp thay thế về thiết kế cho cảng nước sâu

• Các giải pháp thay thế định tuyến đường ống cho các đường ống trên bờ và ngoài khơi

• Công nghệ kiểm soát VOC thay thế

• Phương pháp thi công thay thế

• Phương pháp ngừng sử dụng thay thế




