CÔNG BÁO/Số 31/Ngày 12-6-2010

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh ðiều 1 của Quyết ñịnh số 976/Qð-UBND
ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình ñắp chống tràn các ñoạn xung yếu
trên ñê Chu Hải, với nội dung như sau:
1. Tên công trình: ñắp chống tràn các ñoạn xung yếu trên ñê Chu Hải.
2. Chủ ñầu tư: Chi cục Quản lý Thủy nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn
Xây dựng Liên Hiệp.
4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Kỹ sư Nguyễn Chơn Xuân.
5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng:
Thiết kế sửa chữa ñắp lại các ñoạn tràn trên ñê Chu Hải ñể ñảm bảo công
trình làm việc an toàn, ổn ñịnh, nhằm ngăn mặn, phục vụ tốt cho sản xuất nông
nghiệp và ñời sống dân sinh.
6. Khối lượng chính:
- ðất ñào

: 670,45 m3.

- ðất ñắp

: 4.487,08 m3.

- ðất ñào xúc ñể ñắp

: 5.070,40 m3.

- Phát quang

: 788,00 m2.

- Chặt cây ñường kính ≤ 20 cm: 200 cây.
7. ðịa ñiểm xây dựng: huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. Diện tích sử dụng ñất: trên nền ñất của ñê Chu Hải hiện hữu.
9. Phương án xây dựng: căn cứ vào những vị trí bị tràn do triều cường gây
ra ngoài thực tế của công trình, tiến hành ño ñạc bằng máy ño thủy bình, tính toán
ñể xác ñịnh ñược kích thước cũng như hình dạng của công trình ñể lên bản vẽ
thiết kế; Sau ñó tiến hành bóc lớp phong hoá dày 10 cm, lấy ñất cách chân ñê
khoảng 200 m về hai phía thượng, hạ lưu ñê, vận chuyển ñất ñắp vào các vị trí bị
sạt lở ñã bóc lớp phong hoá, ñầm chặt ñất ñảm bảo ñúng theo yêu cầu ñể không
gây ra vỡ ñê.
10. Loại, cấp công trình: công trình sửa chữa, cấp V.
11. Thiết bị công nghệ: không.
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư: không
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