CÔNG BÁO/Số 46/Ngày 30-8-2010

ðiều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây hồ sinh học xử lý
môi trường thuộc dự án ñầu tư nâng cấp và mở rộng Trại heo giống Hoà Long, với
nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: xây hồ sinh học xử lý môi trường, thuộc dự án: ðầu tư
nâng cấp và mở rộng trại heo giống Hoà Long tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai ñoạn
2006 – 2010.
2. Tên chủ ñầu tư: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư.
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty trách nhiệm hữu
hạn Tư vấn và Xây dựng Kiến Hòa (ðịa chỉ: 240/22, tổ 7, Khu phố 1, Phường Tân
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh ðồng Nai).
4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Kỹ sư Nguyễn Xuân Dũng.
5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải
của trại heo giống Hòa Long, nhằm ñáp ứng nhu cầu sản xuất của trại ñảm bảo
hoạt ñộng hiệu quả và bảo vệ môi trường.
6. Nội dung và qui mô ñầu tư:
- Xây dựng mới:
+ 01 hầm biogas 990m3: kích thước 16x23x4(m3); kiến trúc và kết cấu: nền
ñất, lót bạt HDPE 1mm.
+ 01 hồ sinh học 1.118m3: kích thước 18x25x4(m3); kiến trúc và kết cấu:
nền ñất, lót bạt HDPE 1mm.
+ 01 bể lọc 60m3: tường xây gạch; móng, cột, ñà dầm bê tông cốt thép; ñáy
lót than hoạt tính.
+ Tường rào, lưới B40: 114m; kết cấu thép V40x4, cột thép D=60x1,5;
móng bê tông ñá 1x2 và 4x6; tường xây gạch, lưới B40.
+ 04 hố ga; thành tường xây gạch ống, nắp ñan bê tông cốt thép.
- Cải tạo:
+ 02 hầm biogas hiện hữu.
+ 02 bể sục khí cũ.
- ðấu nối hệ thống cũ và mới.
7. ðịa ñiểm xây dựng: xã Hoà Long, thị xã Bà Rịa.
8. Diện tích sử dụng ñất: 540m2 trên nền ñất thuộc trại heo giống Hoà Long.
9. Loại , cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.
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