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MỞ ĐẦU 
 

1. Xuất xứ của Dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Đất nước ta đang trên đà phát triển, gắn liền với sự phát triển đó là hàng loạt 

các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc mọc lên, đòi hỏi nguồn nguyên 

vật liệu ngày càng lớn về cả về khối lượng và chất lượng. Do đó, việc khai thác đá 

làm VLXDTT là rất cần thiết và có ý nghĩa không chỉ đáp ứng nhu cầu cho xây dựng 

phát triển mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho vùng cũng như cho đất nước.  

Quảng Trị là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản vật liệu xây dựng tương đối 

phong phú, trong đó mỏ đá Hướng Hiệp làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 

XaVi, xã Hướng Hiệp, Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị có tính chất cơ lý, thành phần 

khoáng vật… hoàn toàn đáp ứng yêu cầu để làm nguyên liệu đầu vào cho việc sản 

xuất đá làm VLXDTT. Nhằm tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản này đáp ứng 

nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng cho địa phương nói riêng và toàn tỉnh nói chung 

đem lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp và đóng góp và ngân sách Nhà nước.  

Công ty TNHH Tuấn Kiệt đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Báo cáo 

kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn XaVi, 

xã Hướng Hiệp, Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 228/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2011 và phê duyệt điều chỉnh trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 

923/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.  

Mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn XaVi, xã Hướng Hiệp, Huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị trước đây được cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công 

ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Trị nay đã điều chỉnh cấp chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Tuấn Kiệt theo Quyết định 

số 3786/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.  

Tuân thủ Luật BVMT 2020, Công ty TNHH Tuấn Kiệt đã phối hợp với đơn vị 

tư vấn là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm 

VLXD thông thường tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng 

Trị. Báo cáo ĐTM của Dự án được trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, 

UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chủ trương đầu tư Dự án do UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. 

1.3. Mối quan hệ của Dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Dự án có liên quan đến quy hoạch sau đây: 
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- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính 

đến năm 2025; 

- Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt 

quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 

năm 2020, có tính đến năm 2030. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 

- Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;  

- Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2011 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ 

2017; 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;  

- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ 

công nghiệp; 

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 quy định chi tiết 

thi hành một số của Luật phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP 

ngày 8/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ quy định về 

thoát nước và xử lý nước thải; 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về  

quản lý chất thải và phế liệu; 
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- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Khoáng sản; 

- Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản; 

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật 

liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

- Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ Công thương quy định 

quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên; 

- Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại; 

- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương Quy 

định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng 

và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/102019 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác; 

- Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ Công Thương ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm 

thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản 

tiền chất thuốc nổ (hiệu lực ngày 01/7/2020); 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

- Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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- Công văn số 1776/BXD-VP ngày16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc công bố 

định mức dự toán xây dựng công trình-Phần xây dựng. 

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Trị quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa 

màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị; 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- TCVN 5326:2008 - Tiêu chuẩn Quốc gia Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên; 

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh 

hoạt; 

- QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên; 

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất; 
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- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối 

với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị 

cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

2.1.3. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền về Dự án 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 3786/QĐ ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị. 

2.2. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở; Bản vẽ thiết kế cơ sở dự án: Khai thác mỏ đá 

Hướng Hiệp làm VLXD thông thường tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

- Các số liệu khảo sát, đo đạc và phân tích môi trường dự án: nước mặt, không 

khí, tiếng ồn do đơn vị tư vấn môi trường thực hiện. 

- Các số liệu điều tra, khảo sát về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, phỏng vấn 

dân cư khu vực thực hiện dự án do đơn vị tư vấn thực hiện. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Để lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung 

tâm Quan Trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị thực hiện. 

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau: 

TT Các bước thực hiện Nội dung thực hiện 

1 
Thu thập tài liệu và 

nghiên cứu dự án 

- Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên 

quan đến dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu 

tư,…) 

- Xem xét dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan 

thẩm định báo cáo ĐTM,… 

2 
Thành lập nhóm thực 

hiện ĐTM 

Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành 

phân công nhiệm vụ thực hiện 

3 
Tiến hành, lập báo 

cáo ĐTM 

- Nghiên cứu hồ sơ dự án 

- Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực dự 

án. 

- Khảo sát hiện trạng môi trường 
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TT Các bước thực hiện Nội dung thực hiện 

- Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền 

- Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và 

thông tin trong quá trình khảo sát 

- Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên 

và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng 

- Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng 

đồng 

4 
Tham vấn ý kiến 

cộng đồng dân cư 

- Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính 

trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án  

- Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp 

5 

Tổng hợp hoàn thiện 

báo cáo ĐTM trình 

cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định 

- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham cộng đồng  

- Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định 

* Đơn vị tư vấn 

- Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. 

- Giám đốc: Mai Xuân Dũng 

- Địa chỉ: Phường Đông Lương - thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị. 

- Điện thoại: 0233.6290.999  
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Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT Họ và tên 
Chức vụ, học hàm, học vị, 

chuyên ngành 
Nhiệm vụ 

1 Lê Hoàng Anh Giám đốc 

- Cung cấp thông tin về Dự 

án. 

- Phối hợp tham vấn cộng 

đồng 

1 Lê Văn Phú 
Phó Giám đốc 

Th.S Khoa học Môi trường 
Chỉ đạo về chuyên môn 

2 Nguyễn Trung Hải 
Trưởng phòng DV - KT 

Th.S Khoa học Môi trường 
Phân công nhiệm vụ 

3 Lê Văn Hải PTP Dịch vụ - Kỹ thuật 
Giám sát thực hiện, rà soát 

nội dung báo cáo 

4 Võ Văn Anh KS Công nghệ KTMT 
Khảo sát hiện trạng khu vực 

Dự án, tham vấn cộng đồng, 

phụ trách nội dung đánh giá, 

dự báo tác động - biện pháp 

giảm thiểu giai đoạn vận 

hành. 
5 

Nguyễn Thị Phương 

Thủy 
CN Kinh tế Môi trường 

6 Lê Thị Xuân Th.S. Khoa học Môi trường Phụ trách nội dung mô tả Dự 

án, điều kiện tự nhiên, KT-

XH khu vực Dự án, đánh giá, 

dự báo tác động - biện pháp 

giảm thiểu giai đoạn thi công. 7 Nguyễn Thị Trà KS Công nghệ KTMT 

8 Lê Quang Lộc CN ĐCCT-ĐCTV Phụ trách nội dung phần mở 

đầu, chương trình quản lý, 

giám sát môi trường, phối 

hợp lập các sơ đồ, bản vẽ. 9 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
Th.S Khoa học Môi trường 

10 Lê Văn An 
PTP Thí nghiệm 

CN Hoá học Phân tích mẫu tại phòng thí 

nghiệm. 
11 Trần Ngọc Yến Nhi 

KS Công nghệ Kỹ thuật môi 

trường 

13 Lê Công Thành Th.S Khoa học Môi trường 
Phối hợp khảo sát, đo đạc, lấy 

mẫu hiện trạng môi trường. 
13 Lê Hữu Tâm Th.S Quản lý TN&MT 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

4.1. Các phương pháp ĐTM 

- Phương pháp kế thừa: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác 

đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. 

Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa 

được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn 

chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành 

liên quan đến dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác 

động liên quan đến hoạt động của dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 

3. 

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường 

trong triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở 

chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở sử dụng các hệ số phát thải đã 

được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức nghiên cứu có uy tín trong nước và trên thế 

giới như: Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ 

(USEPA), Bộ Giao thông vận tải,… nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải 

lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở 

chương 3. 

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình Sutton, áp dụng công thức tính 

toán C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
  để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm 

từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng 

ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương 

pháp này được áp dụng ở chương 3. 

- Phương pháp bản đồ: Được xây dựng bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại 

thực địa kết hợp sử dụng ảnh vệ tinh, biên vẽ và biên tập dựa trên nền bản đồ địa 

hình với các thông số tỷ lệ và việc đo vẽ bổ sung để xem xét sự tương quan của Dự 

án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng 

của từng đối tượng. Phương pháp này được áp dụng ở chương 1. 

4.2. Các phương pháp khác 

- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về 

điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này 

được áp dụng ở chương 2. 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Được sử dụng trong việc tổ chức họp lấy 

ý kiến trực tiếp của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức 

chính quyền địa phương và người dân khu vực Dự án. Phương pháp này được áp 

dụng ở chương 5. 
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- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án và khu 

vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí 

để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi trường. Phương 

pháp này được áp dụng ở chương 2. 

- Phương pháp so sánh: Từ kết quả đo và phân tích các thông số hiện trạng môi 

trường được so sánh với các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường hiện hành. Cụ 

thể ở chương 2 các kết quả đo và phân tích mẫu không khí xung quanh, mẫu nước 

mặt, mẫu nước dưới đất được so sánh với các quy chuẩn: QCVN 05:2013/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 08-

MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 

09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các 

tác động của Dự án đến các thành phần môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu 

vực thực hiện Dự án; Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, nước để 

đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường. 

5. Tóm tắt các nội dung chính của dự án 

5.1. Thông tin về dự án 

- Thông tin chung: tên dự án, địa điểm thực hiện, chủ dự án 

+ Tên Dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn Xa Vi, xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

+ Địa điểm thực hiện: Xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

+ Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt. 

- Phạm vi, quy mô, công suất: Diện tích đất thực hiện là 20,19ha. Trong đó: 

+ Diện tích khai trường: 20,19ha. 

+ Diện tích mặt bằng khu chế biến và phụ trợ là 0,8ha, nằm trong diện tích khai 

trường. 

+ Diện tích đất bể lắng mặt bằng nghiền sàng là 180m2, nằm trong diện tích 

khai trường. 

- Công nghệ sản xuất: Đá sau khi nổ mìn rơi xuống chân tầng được nổ mìn phá 

đá quá cỡ lần 2, khi đó sản phẩm xô bồ có đường kính từ 500mm trở xuống được 

dùng máy xúc xúc lên phương tiện vận chuyển về trạm nghiền đập 150 tấn/h có độ 

mở hàm 1.100mm. Đá sau khi nghiền đi qua các loại sàng rung để chế biến đá dăm 

các loại như 1x2, 2x4, 4x6 (cm); đá 0 - 5,5 mm... phục vụ xây dựng công trình giao 

thông, thủy lợi và xây dựng dân dụng. 
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- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: Các hạng mục công trình 

phục vụ cho mỏ được thiết kế đơn giản nhằm giảm chi phí đầu tư, tận dụng nguồn 

vật liệu sẵn có tại địa phương tuy nhiên vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi sử 

dụng. Theo thiết kế thời gian tồn tại của dự án là 30 năm. Do đó để phù hợp theo tuổi 

thọ của dự án, thiết kế bố trí xây dựng kiên cố các công trình văn phòng điều hành 

và phụ trợ mỏ. Quy mô, các giải pháp kiến trúc, các giải pháp kết cấu đều được khảo 

sát và tính toán phù hợp với điều kiện và quy mô của mỏ. Tất cả các hạng mục công 

trình được đầu tư xây dựng mới đều có các giải pháp kiến trúc đơn giản, hợp lý, chủ 

yếu đảm bảo được yêu cầu sản xuất và tạo được không gian để có điều kiện làm việc 

tốt cho người lao động về các mặt thông gió, chiếu sáng và vệ sinh công nghiệp. Tuỳ 

theo tính chất và đặc điểm của từng hạng mục sẽ có các giải pháp cụ thể để đảm bảo 

tính hợp lý và mỹ quan công trình. Các hạng mục công trình đều sử dụng vật liệu 

thông thường, đảm bảo bền vững, khó cháy. Các tuyến đường được san gạt, lu lèn 

đầm nén đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Bảng 1. Các tác động môi trường chính của dự án 

TT Hoạt động 

Tác động liên 

quan đến chất 

thải 

Tác động không 

liên quan đến chất 

thải 

Sự cố môi trường 

I Giai đoạn thi công    

1 Chiếm dụng đất - 

- Thu nhập của 

người dân; an ninh - 

xã hội 

- 

2 
Vận chuyển nguyên 

vật liệu 

- Bụi, khí thải; 

- CTR. 
- Tiếng ồn, rung 

- Tai nạn giao 

thông 

3 Xây dựng công trình 
- Bụi, khí thải; 

- CTR; 
- Tiếng ồn, rung - Tai nạn lao động 

4 

Đào hào mở vỉa, bạt 

ngọn, tạo diện khai 

thác ban đầu 

- Bụi, khí thải 

- CTR 

- Tiếng ồn, rung 

- Ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái 

- Tai nạn lao động 

5 
Sinh hoạt của 

CBCNV 

- Nước thải sinh 

hoạt; 

- CTR. 

- Mất an ninh, trật tự 
- Cháy nổ do chập 

điện 

6 Nước mưa chảy tràn 
- Nước mưa 

cuốn theo các 

chất ô nhiễm: 

 
- Xói mòn, sạt lở 

đất 
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đất cát, rác 

thải… 

II Giai đoạn hoạt động    

1 Khoan, nổ mìn Bụi, nước thải 

Tiếng ồn, độ rung; 

phá vỡ cảnh quan, 

hệ sinh thái 

- Sạt lở, đá lăn 

- Tai nạn lao động, 

tai nạn giao thông 

- Cháy nổ do chập 

điện, nổ mìn 

 

2 Bốc xúc, vận chuyển  Bụi, khí thải 

Tiếng ồn phá vỡ 

cảnh quan, hệ sinh 

thái 

3 Chế biến đá Bụi, nước thải 

Tiếng ồn phá vỡ 

cảnh quan, hệ sinh 

thái 

4 
Hoạt động bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc 
CTNH Tiếng ồn 

5 
Sinh hoạt của 

CBCNV 
Nước thải, CTR Mất an ninh trật tự 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

- Quy mô, tính chất của nước thải và vùng có thể bị tác động do nước thải. 

+ Nước thải sinh hoạt của 55 CBCNV khoảng 5,5 m3/ngày; 

+ Nước thải từ quá trình khai thác, chế biến: Quá trình khai thác mỏ đá và chế 

biến hầu như không phát sinh nước thải;  

+ Nước mưa chảy tràn: Chủ yếu phát sinh qua khai trường đang khai thác, qua 

bãi chế biến, qua bãi trữ đất đá thải; 

- Quy mô, tính chất của bụi, khí thải và vùng có thể bị tác động do bụi, khí 

thải: 

+ Bụi phát sinh từ quá trình bốc xúc khai thác, bụi từ quá trình vận chuyển: 

Thành phần chủ yếu là bụi đất đá, khí thải từ động cơ xe. Đối tượng ảnh hưởng gồm 

khu dân thôn Xa Vi, Khe Hà, xã Hướng Hiệp. 

- Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

* Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ các hoạt động vệ sinh, ăn uống, tắm giặt 

của 55 CBCNV, lượng phát sinh khoảng 27,5kg/ngày. 

* Chất thải rắn sản xuất: 

- Hoạt động khai thác đá phát sinh CTR bao gồm lớp đất phủ và đất đá thải 

* Chất thải nguy hại  
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- Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: Chủ yếu từ giẻ lau dính dầu, các 

hộp đựng dầu,…lượng phát sinh khoảng 5-7 kg/tháng. 

- Quy mô, tính chất của chất thải khác: 

+ Tiếng ồn, độ rung từ máy móc thiết bị khai thác (nổ mìn), chế biến: tác động 

trực tiếp đến CBCNV tại công trường khai thác; 

+ Tiếng ồn, độ rung từ phương tiện vận chuyển tác động trực tiếp đến CBCNV 

tại khu vực và người dân khu vực lân cận khu mỏ. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: khu vực bãi chế biến sẽ sử dụng nhà vệ sinh tự 

hoại 3 ngăn 15 m3. Nước thải xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT.  

+ Đối với nước mưa chảy tràn qua bãi chế biến, moong khai thác: bố trí các 

rãnh bao thoát nước mưa chảy vào moong, bãi chế biến thu gom 02 hệ thống hố lắng 

đất đá trước khi chảy ra khe Tà Bung.  

- Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải:  

+ Phun nước thường xuyên khi khoan, phun sương đối với khu vực máy nghiền, 

sàng. 

+ Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn đường vận chuyển (04 lần/ngày) 

+ Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân (02 

bộ/công nhân/năm) 

+ Che phủ vải bạt đối với các xe vận chuyển. 

+ Kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển đất tối đa theo quy định cho phép. 

Môi trường không khí trong khu vực đảm bảo QCVN 05:2013/BTNMT;  

QCVN 06:2009/BTNMT;  các quy chuẩn về môi trường lao động của Bộ Y tế hiện 

hành. 

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường:  

+ Bố trí 02 thùng đựng rác loại 60L để thu gom rác thải sinh hoạt, định kỳ hợp 

đồng với Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị huyện Đakrông thu gom, xử lý. 

+ Tận dụng đất mặt để hoàn thổ trồng cây, đất đá thải để gia cố đường giao 

thông vào mỏ (dài 0,85km). 

- Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại: Bố trí 01 

thùng rác chuyên dụng loại 60L để lưu giữ CTNH tại khu vực văn phòng lán trại 

định kỳ hợp đồng với đơn vị có năng lực thu gom xử lý theo quy định. 
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- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác:  

+ Định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị; 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV; 

+ Không thi công, sản xuất trong giờ nghỉ ngơi của người dân; 

+ Nổ mìn đúng phương pháp và thời gian được duyệt; 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 27:2010/BTNMT;  

QCVN 24:2016/BYT. 

* Nội dung CTPHMT: 

- Khu vực khai thác:  

+ Cạy, gỡ đá treo; 

+  San gạt đáy moong. 

+ Trồng cây trên tổng diện tích đáy moong 

- Khu vực bãi chế biến và phụ trợ:  

+ Đối với khu vực bãi chế biến: Tháo dỡ bệ móng máy nghiền, sàng; san gạt 

đất phong hóa và tiến hành trồng cây trên toàn bộ diện tích bãi chế biến. 

+ Đối với khu vực phụ trợ: Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình 

+ Cải tạo tuyến đường vào mỏ. 

Tổng số tiền ký quỹ: 2.120.000.000 đồng. 

- Phương thức ký quỹ: Theo quy định, Giấy phép khai thác khoáng sản có thời 

hạn từ có thời hạn từ 20 năm trở lên thì mức ký quỹ lần đầu bằng 15% tổng số tiền 

ký quỹ. Như vậy, số tiền Chủ dự án phải ký quỹ lần đầu là:  

2.120.000.000 đồng × 15% ≈  318.000.000 đồng 

Số tiền ký quỹ còn lại những lần sau (29 năm còn lại) Chủ dự án sẽ ký quỹ là: 

(2.120.000.000 đồng - 318.000.000 đồng)/29  =  62.137.931 đồng/năm. 

Sau khi kết thúc thời hạn giao đất thực hiện dự án và thực hiện đầy đủ công tác 

cải tạo phục hồi môi trường, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, Công ty sẽ được 

nhận lại toàn bộ số tiền này theo quy định. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng 

cơ bản mỏ; Ký quỹ lần thứ hai trở đi thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

-  Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ BVMT Quảng Trị. 
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* Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Chủ yếu là 

phòng ngừa ứng phó với sự cố sạt lở bờ moong; sự cố do bom mìn, cháy nổ, mưa 

bão, tai nạn giao thông, tai nạn lao động,…  

Bảng 2. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

Giai 

đoạn 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Kinh phí 

(1000đồng) 

Cơ 

quan   

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

Thi 

công 

- Rừng đến kỳ cho khai thác; phần tận dụng được 

cho người dân địa phương thu gom và làm củi đốt. 

- Phần nhỏ không tận dụng được sẽ thu gom bỏ ra 

khỏi khu mỏ tạo thuận lợi trong khai thác. 

- 

Chủ dự 

án và 

các đơn 

vị liên 

quan 

Chủ 

dự án 

- Bố trí máy móc hoạt động hợp lý. 

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ 

và không chở quá tải. 

- 

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh để tổ chức 

rà phá bom mìn trước khi san gạt mặt bằng. 
- 

- Đền bù, GPMB cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

theo quy định của pháp luật 

Theo giá quy 

định 

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận 

chuyển tối thiểu 03 lần/ngày.  

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ 

và không chở quá tải. 

1.000 

/ngày  

Đơn vị 

thi công 

và Chủ 

dự án 

Chủ 

dự án 

- Xây dựng nhà vệ sinh tự hoại ba ngăn (15m3) 30.000    

- Chất thải rắn xây dựng tái sử dụng cho các mục 

đích khác nhau như: san lấp mặt bằng, làm đường 

giao thông hoặc bán phế liệu. 

- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vào 01 thùng rác 

loại 60L bố trí ở khu vực lán trại. 

- CTNH được thu gom bỏ vào thùng chứa 60L 

chuyên dụng 

 

 

600 (thùng 

đựng rác) 

800 (thùng 

chứa CTNH Đơn vị 

thi công 

và Chủ 

dự án 

 

Chủ 

dự án 

Thi 

công 

- Máy móc thiết bị được cân chỉnh và đúng yêu 

cầu kỹ thuật 

- Không thi công, hoạt động trong giờ cao điểm 

- 

- Không xâm phạm đến phần diện tích bên ngoài 

ranh giới giải phóng mặt bằng. 

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các chất 

thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn trôi 

xuống khe nước,... 

- 
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Hoạt 

động 

- Phun nước thường xuyên khi khoan lỗ mìn 

- Bố trí giàn phun sương tại hàm nghiền và sàng 

đá thành phẩm 

- Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn đường 

vận chuyển nội mỏ (04 lần/ngày); ngoại mỏ (04 

lần/ngày). 

- Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo hộ 

lao động cho công nhân (02 bộ/công nhân/năm) 

- Che phủ vải bạt đối với các xe vận chuyển. 

1.000/ngày 

(phun nước 

khoan) 

- 10.000 

(giàn phun 

sương) 

 

1.000/bộ 

 

 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Sử dụng nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn. 

- Đào các rảnh thoát nước mưa trên mặt tầng, sườn 

tầng, đáy moong và bãi chế biến theo hình thức 

cuốn chiếu để thu gom nước mưa  

- Đào 02 bể lắng tại khu vực khai thác, kích thước 

mỗi bể 10×10×4m 

- Đào 02 bể lắng tại bãi chế biến, kích thước mỗi 

bể 4×3×2,5m 

- Đã xây 

dựng 

 

- 5.000 (bể 

lắng moong 

khai thác) 

- 2.000 (bể 

lắng bãi chế 

biến) 

  

- 02 thùng rác 60L chứa CTR. 

- Sử dụng đất đá tầng phủ để san lấp mặt bằng, cải 

tạo moong khai thác… 

- Công tác thu gom và hợp đồng xử lý chất thải 

thông thường và chất thải nguy hại. 

- 01 thùng chứa CTNH 

- 1.200 

(thùng rác) 

 

 

 

- 800 (thùng 

CTNH) 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Tổ chức bốc xúc đất tầng phủ thường xuyên. 

- Ngừng hoạt động khai thác, bốc xúc đất khi có 

mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

- Lắp 17 biển cảnh báo nguy hiểm. 

 

 

 

- 148/biển 

- Khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt. 

- Không chặt phá bừa bãi thảm thực vật tại các 

khu vực không sử dụng đất cho mục đích khai 

thác, chế biến đá. 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành san gạt đáy 

mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và giao đất lại 

cho Nhà nước, địa phương quản lý. 

3.120.000 

(Chi phí 

CTPHMT) 

Hoạt 

động 

- Lắp đặt bệ móng máy nghiền và sàng chắc chắn 

để chống rung, chống ồn. 

- Sử dụng kíp nổ vi sai để giảm mức ồn do nổ mìn. 

- Nổ mìn theo đúng lịch trình, thông báo trước khi 

nổ mìn. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân. 

- 
Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 
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- Xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện 

về phòng cháy chữa cháy do Công an quy định. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ và 

ứng phó khi xảy ra sự cố. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy; có biển báo nguy hiểm. 

- Không hút thuốc, không mang bật lửa, diêm 

quẹt, các dụng cụ phát ra lửa khi ra vào kho chứa 

vật liệu nổ. 

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây 

dựng nội quy, quy định phù hợp. 

- 

- Thực hiện khoảng cách an toàn khi nổ mìn; phân 

công người trực nổ mìn; sử dụng các vật liệu nổ 

mìn được cấp phép; cá nhân thực hiện nổ mìn phải 

được đào tạo và có chuyên môn cao. 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho 

CBCNV như nút tai chống ồn, găng tay, mũ, 

giày...vv. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông 

đường bộ.  

- 
Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 

triển khai xây dựng và giai đoạn vận hành được nêu cụ thể tại chương 5 của báo cáo 

đánh giá tác động môi trường.  

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường. 

 Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung 

a. Vị trí giám sát: 03 vị trí 

- 01 điểm tại moong khai thác của khu mỏ  

- 01 điểm tại bãi chế biến  

- 01 điểm trên đường vào khu mỏ đoạn đi qua thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp  

b. Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, Tiếng ồn và Độ rung. 

c. Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 06 tháng/lần và giám sát đột xuất 

khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

d. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 03:2019/BYT; QCVN 27:2010/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT. 
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 Giám sát môi trường nước mặt 

a. Vị trí giám sát: 01 vị trí 

- 01 điểm tại khe Tà Bung cách bãi chế biến khoảng 50m về hạ lưu  

b. Thông số giám sát: pH, DO, TSS, BOB5, COD, Fe, Cu, Zn, Dầu mỡ, Coliform. 

c. Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 06 tháng/lần và giám sát đột xuất 

khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

d. Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh:  QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

 Giám sát hoạt động thu gom chất thải rắn, CTNH 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và hoạt động thu gom, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất tại khu vực mỏ; các hoạt động thu gom, lưu 

giữ tạm thời và hợp đồng xử lý CTNH. 

- Vị trí giám sát: tại khu vực chứa CTR của Dự án. 

 Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu mỏ khai thác 

- Phương pháp giám sát: Đóng cọc định vị ranh giới khu vực giám sát, quan sát 

trực quan. Để kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục hợp lý và báo cáo lên cấp 

trên nếu các sự cố vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Xa 

Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

1.1.2. Chủ dự án 

- Tên Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt. 

- Địa chỉ: Số 81 Lê Lợi, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Số điện thoại liên hệ: 02333 560 407 

- Người đại diện Chủ dự án: (Ông) Lê Hoàng Anh - Giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Từ tháng 10/2021 - tháng 2/2022: Thực hiện thủ tục đầu tư 

+ Từ tháng 3/2022 - tháng 5/2022: Xây dựng mặt bằng phụ trợ các tuyến 

đường kết nối vào mỏ, đường trong mỏ; Mua sắm tập kết phương tiện thiết bị. 

+ Từ tháng 6/2022: Dự án đi vào hoạt động.  

Thời gian khai thác: 30 năm  

1.1.3. Vị trí địa lý 

Dự án có vị trí thực hiện tại thôn Xavi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông với 

tổng diện tích là 20,19ha. Trong đó: 

- Diện tích khai trường: 20,19ha. 

- Diện tích mặt bằng khu chế biến và phụ trợ là 0,8ha, nằm trong diện tích khai 

trường. 

- Diện tích đất bể lắng mặt bằng nghiền sàng là 180m2, nằm trong diện tích khai 

trường. 

Tọa độ giới hạn các khu vực dự án theo hệ toạ độ VN 2000, KTT 106o15’, múi 

chiếu 3o như sau: 

Bảng 3. Tọa độ địa lý vị trí khu vực Dự án 

Số 

hiệu 

Hệ VN2000, KTT 106015', múi 

chiếu 30 Số 

hiệu 

Hệ VN2000, KTT 106015', múi 

chiếu 30 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

 Ranh giới dự án 

1 1.850.481 562.200 3 1.850.283 562.165 

2 1.850.765 562.633 4 1.849879 562.757 
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Số 

hiệu 

Hệ VN2000, KTT 106015', múi 

chiếu 30 Số 

hiệu 

Hệ VN2000, KTT 106015', múi 

chiếu 30 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

Ranh giới tuyến đường đấu nối bên ngoài 

1  1.850.768 562.627 6 1.851.198 562.998 

2  1.850.841 562.676 7 1.850.996 562.828 

3  1.850.871 562.713 8 1.850.862 562.723 

4  1.851.005 562.815 9 1.850.831 562.688 

5  1.851.207 562.987 10 1.850.760 562.638 

Ranh giới mặt bằng bể lắng 

1  1.850.710 562.532 3 1.850.712 562.552 

2  1.850.720 562.547 4 1.850.702 562.537 

(Sơ đồ vị trí Dự án được đính kèm tại Phụ lục) 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Khu đất thực hiện Dự án có diện tích 20,19ha. Trong đó: Rừng trồng sản xuất 

3,9ha (do UBND và các hộ dân quản lý); đất trống lâm nghiệp không có rừng 

16,29ha. 

1.1.5. Khoảng các từ dự án tới khu dân và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

 Các đối tượng tự nhiên 

- Đường giao thông: khu vực mỏ đá cách Quốc lộ 9 khoảng 1,5km về phía Tây 

Nam. Từ Quốc lộ 9 đi vào mỏ đá có tuyến đường bê tông và đường đất đến gần chân 

mỏ và khu chế biến dài khoảng 850m. Dự án khi triển khai sẽ làm mới tuyến đường 

từ biên giới mỏ đến khu chế biến dài khoảng 276m và tiến hành cải tạo tuyến đường 

từ khu vực chế biến ra Quốc lộ 9 dài 850m để vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. Như 

vậy, khu vực Dự án nằm gần mạng lưới giao thông quan trọng tạo điều kiện thuận 

lợi để triển khai thi công cũng như hoạt động vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ sau 

này. 

- Đối tượng sông, ngòi, ao hồ: Cách khu mỏ khoảng 30-50m về phía Tây Bắc có 

khe Tà Bung, khe này có dòng chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc. 

 Các đối tượng kinh tế xã hội 

- Khu vực mỏ khai thác và chế biến nằm cách xa khu dân cư, hộ dân gần nhất 

cách mỏ đá khoảng 1,5km về phía Đông Bắc thuộc thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp. 

Người dân thôn Xa Vi xã Hướng Hiệp hầu hết là dân tộc Vân Kiều, kinh tế sống dựa 

vào canh tác nông nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ là chính. Một số hộ dân tộc Kinh sống 

dọc Quốc lộ 9, kinh tế dựa vào buôn bán và canh tác nông nghiệp. 
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1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

 Mục tiêu của dự án 

Dự án khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm đáp ứng nhu 

cầu xây dựng các công trình do Công ty thực hiện như cụm Nhà máy Nhiệt điện Quảng 

Trị, các dự án trọng điểm khác thuộc Khu kinh tế Đông Nam và trục hành lang kinh 

tế Đông Tây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó đáp ứng nhu cầu xây dựng trên 

địa bàn toàn tỉnh và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. 

 Quy mô đầu tư 

Dự án có vị trí thực hiện tại thôn Xavi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông với 

tổng diện tích là 20,19ha 

 Công suất thiết kế 

Căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ đá VLXD thông thường của thị trường, căn cứ khả 

năng tổ chức sản xuất, khả năng đầu tư của Công ty công suất khai thác đá nguyên 

khối của mỏ như sau:  

- Đá làm VLXDTT 150.000 m3 đá nguyên khối/năm;  

- Đất san lấp 60.000 m3 đất/năm. 

 Quy trình công nghệ 

a. Công nghệ khai thác 

 Mở vỉa 

Khu vực khai thác có địa hình tương đối dốc, xung quanh toàn là các khu vực 

núi đá độ cao phổ biến từ 135m đến 310m. Đỉnh núi cao nhất nằm phía Đông Bắc 

khu mỏ có cốt cao nhất là +310m. Trên cơ sở đó, lựa chọn vị trí mở vỉa phía Đông 

Nam khu mỏ gần điểm mốc A và B của mỏ. Các công việc mở vỉa bao gồm: 

+ Làm đường vận tải chính: là đường ôtô nối liền Quốc lộ 9 với mỏ. 

+ Làm đường vận chuyển nội bộ: đường ôtô nối liền các moong khai thác để 

vận tải đá vật liệu xây dựng thông thường đến trạm nghiền.  

+ Bóc tầng phủ: bóc lớp đất phủ trên bề mặt đá trong mỏ làm lộ đá gốc phục 

vụ khai thác. Một phần khối lượng đất phủ này trong giai đoạn đầu được sử dụng san 

lấp mặt bằng công nghiệp, làm đê bao, khu phụ trợ. Ngoài ra nó còn được bán cho 

các đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

+ Đào hào mở vỉa: được đào đầu tiên nhằm tạo mặt bằng cần thiết để tiến hành 

công tác khai thác mỏ.  

+ Đào hào chuẩn bị: được đào vuông góc với các tầng để tạo mặt bằng công 

tác đầu tiên cho thiết bị xúc bốc vận chuyển làm việc.  
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 Công tác khoan, nổ mìn 

Thiết bị sử dụng búa khoan hơi ép cầm tay khoan nổ mìn tạo thành tuyến công 

tác có chiều rộng lớn hơn 1,2m, đặt máy khoan BMK5 Ø = 105mm và di chuyển 

máy khoan trên tuyến công tác. Sau khi hình thành các tuyến công tác tiến hành lập 

hộ chiếu khoan; sử dụng máy khoan BMK5 Ø = 105mm khoan lổ khoan sâu từ 8 - 

12m thành hàng theo một tầng từ phần đỉnh trước theo trình tự từ trên xuống. Khi 

kết thúc công tác khoan tiến hành lập hộ chiếu nổ mìn và  nổ mìn cho lăn xuống sân 

công tác. Tại sân công tác đá quá cỡ được gia công khoan nổ mìn lần 2 đảm bảo đúng 

yêu cầu kích thước của hàm đập máy nghiền và bốc lên ô tô vận chuyển về các trạm 

nghiền chế biến đá dăm các loại.  

b. Công nghệ chế biến 

Đá sau khi nổ mìn rơi xuống chân tầng được nổ mìn phá đá quá cỡ lần 2, khi 

đó sản phẩm xô bồ có đường kính từ 500mm trở xuống được dùng máy xúc xúc lên 

phương tiện vận chuyển về trạm nghiền đập 150 tấn/h có độ mở hàm 1.100mm. Đá 

sau khi nghiền đi qua các loại sàng rung để chế biến đá dăm các loại như 1x2, 2x4, 

4x6 (cm); đá 0 - 5,5 mm... phục vụ xây dựng công trình giao thông, thủy lợi và xây 

dựng dân dụng. 

 Loại hình dự án 

- Loại công trình: Công trình Mỏ khai thác nguyên liệu cho ngành vật liệu xây 

dựng (Công trình có sử dụng vật liệu nổ). 

- Cấp công trình: Cấp II. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

 Quy mô khu mỏ khai thác 

a. Biên giới mỏ 

Biên giới kết thúc khai trường được xác định trên bản đồ kết thúc khai thác với 

các thông số cơ bản như sau: 

Bảng 4. Thông số biên giới mỏ 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Kích thước khai trường   

- Chiều dài lớn nhất m 540 

- Chiều rộng lớn nhất m 430 

- Cốt cao đáy mỏ m +150 

2 Chiều cao tầng kết thúc m 10 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc Độ 60 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn Xa Vi, xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt Trang 29 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

b. Trữ lượng trên diện tích thăm dò 20,19ha 

Theo kết quả tính trữ lượng trên diện tích 20,19ha đến +140 thì trữ lượng mỏ 

đá xây dựng tại xã Hướng Hiệp cấp 121+122 có tổng là 8.229.342 m3, trong đó: 

- Trữ lượng cấp 121: 3.550.956 m3.  

- Trữ lượng cấp 122: 4.678.386 m3. 

Bảng 5. Trữ lượng địa chất trong diện tích 20,19ha đến +140 

TT 

Số 

hiệu 

khối 

Tuyến 

khống 

chế 

K. 

cách 

giữa 2 

mặt 

cắt (m) 

Diện tích 

mặt cắt 

(m2) 

Thể tích khối 

(m3) 

Hệ số 

thu hồi 

Trữ 

lượng 

121                     

(m3) 

Trữ 

lượng 

122                     

(m3) 

1 
5-

121 

TP1 
155 

4.324 
868.620 0,8 694.896  

T6 6.884 

2 
6-

121 

T6 
150 

6.884 
1.591.200 0,8 1.272.960  

TP2 14.332 

TP2 
150 

14.332 
1.978.875 0,8 1.583.100  

T7 12.053 

3 
6-

122 

TP1 
155 

13.163 
2.539.753 0,5  1.269.876 

T6 19.608 

4 
7-

122 

T6 
150 

19.608 
3.029.550 0,5  1.514.775 

TP2 20.786 

TP2 
150 

20.786 
2.718.450 0,5  1.359.225 

T7 15.460 

5 
8-

122 

T7 
60 

15.460 
1.069.020 0,5  534.510 

TP3 20.174 

     13.795.467,5  3.550.956 4.678.386 

Tổng cộng  8.229.342 

c. Trữ lượng huy động vào khai thác trên diện tích 20,19ha 

Trữ lượng huy động vào khai thác được xác định trên cơ sở biên giới khai trường 

với góc ổn định bờ mỏ khi khai thác theo quy phạm kỹ thuật lộ thiên, trữ lượng mỏ 

đá xây dựng tại xã Hướng Hiệp cấp 121 + 122 trên diện tích 20,19 và trữ lượng đất 

san lấp của mỏ như sau: 

- Trữ lượng đá: 4.408.173 m3.  

- Trữ lượng đất làm san lấp: 605.700 m3 . 

Bảng 6. Trữ lượng huy động vào khai thác theo phương pháp mặt cắt song 

song khu vực Dự án 

TT 

Số 

hiệu 

khối 

Tuyến 

khống 

chế 

K. 

cách 

giữa 2 

mặt 

Diện 

tích mặt 

cắt (m2) 

Thể tích 

khối (m3) 

Hệ số 

thu hồi 

Trữ 

lượng 

121                     

(m3) 

Trữ 

lượng 

122                     

(m3) 
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cắt 

(m) 

1 5-121 
TP1 

155 
0 

360.530 0,8 288.424  
T6 6.884 

2 6-121 

T6 
150 

6.884 
1.564.443 0,8 1.251.554  

TP2 14.332 

TP2 
150 

14.332 
1.977.675 0,8 1.582.140  

T7 12.053 

3 6-122 
TP1 

155 
0 

397.110 0,5  198.555 
T6 7.686 

4 7-122 

T6 
150 

7.686 
1.085.025 0,5  542.513 

TP2 6.781 

TP2 
150 

6.781 
967.575 0,5  483.788 

T7 6.120 

5 8-122 
T7 

60 
6.120 

122.400 0,5  61.200 
TP3 0 

     6.474.758  3.122.118 1.286.055 

Tổng cộng  4.408.173 

Bảng 7. Trữ lượng đất san lấp của mỏ 

TT 
Diện tích mỏ 

(m2) 

Chiều dày lớp đất phủ 

(m) 

Trữ lượng đất san lấp 

(m3) 

1 201.900 1m÷5m (trung bình 3m) 605.700 

d. Công suất, tuổi thọ của mỏ 

 Công suất khai thác 

Căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ đá VLXDTT của thị trường, căn cứ khả năng tổ 

chức sản xuất, khả năng đầu tư của Công ty công suất khai thác đá nguyên khối của 

mỏ, công suất thiết kế:  

- Đá làm VLXDTT 150.000 m3 đá nguyên khối/năm;  

- Đất san lấp 60.000 m3 đất/năm. 

 Tuổi thọ mỏ  

Thời gian tồn tại của mỏ (tuổi thọ của mỏ) được xác định trên cơ sở trữ lượng 

đá VLXD thông thường trong toàn biên giới mỏ, công suất khai thác đá theo thiết kế 

hàng năm, thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian làm thủ tục đền bù, giải phóng 

mặt bằng và thuê đất. 

Do đó, tuổi mỏ được xác định theo công thức:  

T = Txdcb + Tkt 

Trong đó: Txdcb= 1 năm (Thời gian làm thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và 

thuê đất, thời gian xây dựng mặt bằng phụ trợ mỏ các tuyến đường kết nối vào mỏ 

và đường trong mỏ, tập kết thiết bị); Tkt : Thời gian khai thác mỏ.   
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- Đá làm VLXDTT:  

Tkt = (Qđ - Qxdcb)/Amđ = (4.408.173 - 60.969)/150.000  29 năm 

Trong đó: Qđ - Trữ lượng đá huy động vào khai thác; Qxdcb - Trữ lượng đá khai 

thác phục vụ xây dựng cơ bản; Amđ - Công suất khai thác hàng năm. 

- Đất san lấp mặt bằng: Tkt = Q/Am = 605.700m3/60.000m3/năm = 10 năm 

Trong đó: Q - Trữ lượng đất huy động vào thiết kế khai thác; Am - Công suất 

khai thác đất hàng năm. 

Vậy tuổi thọ của mỏ là: T = Txdcb + Tkt = 30 năm 

 Quy mô khu vực chế biến 

Khu vực chế biến bố trí các hạng mục: Khu nghiền sàng, Nhà văn phòng, Nhà 

bảo vệ, WC, bãi tập kết thiết bị máy móc, khu vực để xe với tổng diện tích 11.700m2 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Khu nhà văn phòng 

- Nhà bếp ăn ca: diện tích 24m2. Quy mô: nhà cấp IV, tường gạch trát vữa, mái 

lợp tôn chống nóng, xà thép, nền láng xi măng.  

- Nhà điều hành và làm việc: diện tich 36m2. Quy mô: nhà cấp IV, tường gạch 

trát vữa, mái lợp tôn chống nóng, xà thép, nền láng xi măng.  

- Nhà ở công nhân (02 nhà): diện tích 30m2. Quy mô: nhà cấp IV, tường gạch 

trát vữa, mái lợp tôn chống nóng, xà thép, nền láng xi măng.  

- Nhà vệ sinh: diện tích 9m2. Quy mô: nhà cấp IV, tường gạch trát vữa, mái lợp 

tôn chống nóng, xà thép, nền láng xi măng.  

- Nhà kho thiết bị vật tư: diện tích 48m2. Quy mô: nhà cấp IV, tường gạch trát 

vữa, mái lợp tôn chống nóng, xà thép, nền láng xi măng.  

- Trước dãy nhà điều hành là sân nền đất được rải mạt lên trên có diện tích 

100m2. 

 Bể chứa nước 

Bể chứa nước phục vụ sinh hoạt và PCCC với dung tích 16m3, trong đó bể chứa 

nước PCCC dung tích 5,3m3. 

 Kho vật tư, hàng hóa, dụng cụ. 

Để bố trí các thiết bị với hàng hóa vật tư thì mỏ bố trí nhà kho với diện tích 

48 m2, nhà làm bằng khung thép, lợp tôn, nền bê tông, tường xây lửng cao 2m bằng 

gạch. 
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 Hệ thống giao thông  

a. Xây dựng tuyến đường ngoài mỏ từ +124 đến +140 

Mục đích để vận chuyển thiết bị khai thác vào khu vực mỏ cũng như vận chuyển 

đá xây dựng và đất san lấp sau khi khai thác và chế biến tại khu vực mỏ đi tiêu thụ. 

Các thông số cơ bản của tuyến đường như sau: 

Bảng 8. Thông số kỹ thuật xây dựng tuyến đường ngoài mỏ từ +124 đến +140 

TT Các yếu tố Đơn vị Giá trị 

1 Diện tích chiếm dụng m2 8.250 

2 Chiều dài tuyến m 568,32 

3 Cao độ đầu tuyến m +124 

4 Cao độ cuối tuyến m +140 

5 Bề rộng mặt đường m 7 

6 Bán kính cong nằm nhỏ nhất m 50 

7 Độ dốc tuyến đường lớn nhất % 4,09 

8 Khối lượng thi công:   

- Khối lượng đào nền m3 27.050,58 

- Khối lượng đắp nền m3 1.530,90 

b. Xây dựng tuyến đường mở mỏ từ +140 đến +270; 

Mục đích để vận chuyển thiết bị khai thác vào khu vực mỏ cũng như vận chuyển 

đá xây dựng và đất san lấp sau khi khai thác và chế biến tại khu vực mỏ đi tiêu thụ. 

Các thông số cơ bản của tuyến đường như sau:  

Bảng 9. Thông số kỹ thuật xây dựng tuyến đường mở mỏ từ +140 đến +270 

TT Các yếu tố Đơn vị Giá trị 

1 Diện tích chiếm dụng m 26.506 

2 Chiều dài tuyến m 1.364,37 

3 Cao độ đầu tuyến m +140 

4 Cao độ cuối tuyến m +270 

5 Bề rộng mặt đường m 7 

6 Bán kính cong nằm nhỏ nhất m 20 

7 Độ dốc tuyến đường lớn nhất % 10,18 

8 Khối lượng thi công:   

- Khối lượng đào nền m3 67.865,13 

- Khối lượng đắp nền m3 10 
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1.2.3. Các hoạt động của dự án 

Thực hiện khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 

XaVi, xã Hướng Hiệp, Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị ngoài việc tạo doanh thu cho 

Doanh nghiệp còn tạo ra việc làm cho một lực lượng lao động địa phương góp phần 

cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của xã Hướng Hiệp, Huyện Đakrông, tỉnh Quảng 

Trị 

1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt  

- Dự án sẽ bố trí khu vực nhà văn phòng và nhà ăn ở công nhân trong khu vực 

mỏ khai thác. Khu vực này sẽ được xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại 3 ngăn kích 

thước 15m3 để xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân.  

 Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn và bể lắng nước mưa 

a. Xây dựng hồ lắng khai trường +147 

Vị trí xây dựng hồ lắng khai trường +147 tại vị trí phía Tây gần điểm góc số 

1 của khu vực mỏ. Mục đích xây dựng hồ lắng thu nước mặt nhằm mục đích tháo 

khô đáy mỏ phục vụ cho việc khai thác thuận lợi và cho công tác xử lý môi trường 

khu mỏ. Hồ lắng khai trường +147 có diện tích 925m2, chiều dài trung bình: 35m, 

chiều rộng trung bình: 25m, chiều sâu đào: 3m. 

b. Xây dựng hồ lắng mặt bằng sân công nghiệp +142 

Vị trí xây dựng hồ lắng mặt bằng sân công nghiệp +142 tại vị trí Tây Bắc gần 

điểm góc số 2 của khu vực mỏ. Mục đích xây dựng hồ lắng thu nước mặt nhằm mục 

đích tháo khô khu vực mặt bằng sân công nghiệp phục vụ cho việc chế biến thuận 

lợi và cho công tác xử lý môi trường khu mặt bằng sân công nghiệp của mỏ. Hồ lắng 

mặt bằng sân công nghiệp +142 có diện tích 180m2. chiều dài trung bình: 18m, chiều 

rộng trung bình: 10m, chiều sâu đào: 3m. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ khai thác và chế biến 

- Vào những ngày khô ráo sẽ phun, tưới nước tại khu vực bốc xúc đá thành 

phẩm lên xe vận chuyển (tần suất phun nước khoảng 4 lần/ngày). 

- Tại vị trí hàm nghiền và sàng đá thành phẩm bố trí giàn phun sương để dập 

bụi ngay tại nguồn phát sinh. Giàn phun bố trí 5 béc có lưu lượng 200 lít/h tại mỗi vị 

trí phát sinh bụi như hàm nghiền đập, công đoạn sàng, vị trí sản phẩm rơi từ băng tải 

xuống bãi chứa. Béc có tác dụng chia nhỏ hạt nước để tăng diện tích tiếp xúc với 

không khí và làm tăng hiệu quả dập bụi. 

- Phun nước tại mũi khoan để giảm thiểu bụi trong quá trình khoan đá (nước 

được phun liên tục trong thời gian khoan đá). Nước được bơm từ xitec 4m3 đặt tại 

khai trường sau đó phun trực tiếp vào miệng lỗ khoan để dập bụi. 
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 Biện pháp giảm thiểu CTR, CTNH 

- Bố trí 02 thùng chứa rác loại 60L tại khu vực phụ trợ khai trường và khu vực 

văn phòng để thu gom rác. Rác định kỳ được hợp đồng với Trung tâm Môi trường 

và Đô thị huyện Đakrông đem đi xử lý theo quy định. 

- Đối với CTNH sẽ tiến hành thu gom hàng ngày vào 01 thùng chứa loại 60L 

có nắp đậy đặt ở khu phụ trợ khai thác. Sau đó, hợp đồng định kỳ với đơn vị có năng 

lực vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định.  

Kho chứa CTNH lát nền gạch liên doanh 300x300, bê tông lót M100 đá 4x6 

dày 100, đất tôn nền đầm chặt, đất tự nhiên. Kết cấu tường gạch xây 220 VXM M50, 

trát trong và trát ngoài 1 lớp dày 1,5cm, VXM M50 dày 1,5cm, mái lợp tôn dày 

0,42mm. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cấp điện, nước 

và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án 

a. Giai đoạn thi công 

Bảng 10. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu giai đoạn thi công 

TT Loại Đơn vị Số lượng 

1 Xi măng Tấn 84 

2 Đá m3 195  

3 Cát m3 109 

4 Sắt thép Tấn 27 

Bảng 11. Khối lượng đất đào đắp trong giai đoạn thi công dự án 

TT Hạng mục 
Khối lượng 

đào (m3) 

Khối lượng 

đắp (m3) 

Cân đối đào 

đắp (m3) 

1 Giao thông    

- Tuyến đường ngoài mỏ 27.050,58 1.530,90 25.519,68 

- Tuyến đường nội mỏ 67.865,13 10,00 67.855,13 

2 Tạo diện khai thác ban đầu 61.692,00 0 61.692,00 

3 Xây dựng hố lắng khai trường 2.088,00 0 2.088,00 

4 
Xây dựng hồ lắng mặt bằng sân 

công nghiệp 
371,00 0 371,00 

5 San gạt mặt bằng sân công nghiệp 35.984,00 4.323,00 31.661,00 

6 
Xây dựng hệ thống rãnh khai 

trường mỏ 
1.305,00 0 1.305,00 

Tổng cộng 196.355,71 5.863,90 190.491,81 
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b. Giai đoạn vận hành 

Nguyên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động nổ mìn khai thác được thể hiện ở 

bảng sau: 

Bảng 12. Nhu cầu sử dụng nguyên nhiên liệu cho dự án trong 1 năm  

TT Loại nguyên, nhiên liệu Đơn vị Khối lượng 

1  Thuốc nổ kg 55.125 

2  Dầu diezel lít 175.981 

3  Mỡ bôi trơn (3% dầu diezel) kg 5.279 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Để cung cấp điện cho các phụ tải của Dự án, đồng thời có tính đến khả năng 

mở rộng công suất của mỏ, cần thiết đầu tư một trạm biến thế trọn bộ 35/6/0,4 kV 

công suất 560 KVA. Trạm biến thế được đặt tại khu vực văn phòng. Nguồn điện 35 

kV sẽ do Công ty Điện lực Quảng Trị đảm nhiệm đưa đến trạm biến thế của Dự án 

theo hợp đồng mua bán điện giữa hai bên. Dự kiến nhu cầu sử dụng điện cho Dự án 

456.114 kWh. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn cung cấp nước:  

- Với địa hình tự nhiên của khu mỏ đá, nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho mỏ 

là nước giếng khoan.  

- Nước tưới đường được lấy từ hồ lắng và hệ thống suối trong khu vực. 

Mục đích sử dụng: 

- Nước sinh hoạt được lấy từ nguồn nước ngầm và được bơm cấp I bơm lên 

giàn làm thoáng tự nhiên, giàn làm thoáng là các đầu phun nước tạo tia nước nhỏ 

tăng bề mặt tiếp xúc tự nhiên với không khí, tạo các phản ứng ôxy hoá tự nhiên để 

kết tủa các ion Fe+… Sau đó nước được qua bể lọc cát nhanh để lọc bỏ các chất kết 

tủa và các tạp chất khác. Qua bể lọc cát nhanh, nước được qua bể chảy tràn để lắng 

bỏ những hạt cát trôi theo và các tạp chất chưa lọc hết ở bể lọc cát nhanh. Nước ngầm 

qua bể chảy tràn được đưa vào bể chứa nước sạch và bơm cấp II bơm đến nơi sử 

dụng. Với số lượng CBCNV khoảng 55 người, theo định mức cấp nước của 

TCXDVN 33:2006: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về “cấp nước - Mạng lưới đường 

ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế” là 100 lít/người/ngày, lượng nước sử dụng 

cho sinh hoạt của công nhân khoảng 5,5m3/ngày 

- Nước tưới đường sẽ dùng máy bơm nước bơm trực tiếp vào bồn chứa của xe 

phun nước tưới đường 
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Lượng sử dụng nước cho tưới nước dập bụi các tuyến đường vận chuyển khoảng 

6m3/ngày và nước dập bụi khu vực chế biến khoảng 10m3/ngày. 

 Tổng nhu cầu sử dụng nước của Dự án khoảng 18,2 m3/ngày. 

1.3.3. Sản phẩm của Dự án 

- Sản phẩm đá sau khai thác của Dự án là 150.000 m3 nguyên khối/năm, tương 

đương đá sản phẩm các loại là 242.380 m3/năm (hệ số nở rời là 1.45m3/m3), tương 

ứng với 402.750 tấn/năm (dung trọng 2,685 tấn/m3). Các loại đá sản phẩm được thể 

hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 13. Tổng hợp sản phẩm đá của Dự án 

TT Sản phẩm 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Trữ lượng 

khai thác 

(m3) 

Khói lượng đưa 

vào trạm nghiền 

theo nguyên khai 

(m3) 

Khối lượng 

sản phẩm 

sau nghiền 

(m3) 

Hệ số 

quy 

đổi 

1 Đá 1x2 40 60.000 88.500 96.196 0,92 

2 Đá 2x4 10 15.000 22.125 23.790 0,93 

3 Đá 4x6 5 7.500 11.063 11.769 0,94 

4 Đá 0,5x1 25 37.500 55.313 61.458 0,9 

5 Đá Subbase 20 30.000 44.250 49.167 0,9 

 Tổng cộng 150.000 221.250 242.380  

Ghi chú: Hệ số quy đổi từ lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản 

nguyên khai theo quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 

- Sản phẩm đất san lấp mặt bằng công suất 60.000m3/năm.  

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Công nghệ khai thác 

Quy trình công nghệ khai thác của dự án: 
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Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của Dự án 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Với quy mô khai thác và thành phần khoáng sản, Chủ dự án sẽ lựa chọn công 

nghệ khai thác như sau: 

a. Mở vỉa 

Khu vực khai thác có địa hình tương đối dốc, xung quanh toàn là các khu vực 

núi đá độ cao phổ biến từ 135m đến 310m. Đỉnh núi cao nhất nằm phía Đông Bắc 

khu mỏ có cốt cao nhất là +310m.  

Vị trí và phương pháp mở mỏ được xác định trên nguyên tắc đảm bảo khối 

lượng mở mỏ và xây dựng cơ bản nhỏ nhất, sớm đưa mỏ đạt công suất thiết kế, giảm 

vốn đầu tư ban đầu, đồng thời thuận lợi cho các năm sản xuất tiếp theo, và thuận lợi 

vận chuyển, thoát nước Dự án.  

Trên cơ sở tính toán phương án mở mỏ sử dụng trong mỏ là mở mỏ bằng hào 

trong kết hợp hào vận tải. Hệ thống khai thác thiêu lớp bằng, vận tải trực tiếp bằng ô 

tô và thoát nước bằng phương pháp tự chảy. Ranh giới khu vực đủ điều kiện thiết kế 

khai thác và phù hợp đặc điểm địa hình, địa chất của mỏ. Trên cơ sở đó, Chủ dự án 

lựa chọn vị trí mở vỉa phía Đông Nam khu mỏ gần điểm mốc B của mỏ. 

b. Trình tự khai thác 

Dựa trên đặc điểm địa hình mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, để khai thác có hiệu quả Dự án lựa 

chọn trình tự khai thác mỏ như sau:  

Gương khai thác 

Đá Đất 

Khoan, nổ mìn 

Bốc xúc 

Vận chuyển 

Trạm đập 

Trạm nghiền sàng 

Bãi lưu thành phẩm Thị trường 

Bốc xúc 

Vận chuyển 

Vị trí san lấp 

Bụi, tiếng ồn, 

độ rung, CTR 

  

Bụi, tiếng ồn, 

độ rung, CTR 
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Công ty tiến hành khai thác từ trên xuống dưới, từ Đông Nam lên phía Tây Bắc 

của mỏ theo lớp bằng, khoan nổ mìn, vân chuyển tải bằng ô tô, khai thác từ ngoài 

vào trong, vừa khai thác vừa mở rộng diện tích khai trường.  

c. Hệ thống khai thác 

Với điều kiện địa hình của mỏ, công suất khai thác cũng như hiện trạng mỏ, các 

thông số hệ thống khai thác mỏ như sau: 

Bảng 14. Tổng hợp các thông số hệ thống khai thác 

TT Các thông số Ký hiệu Đơn vị tính Giá trị 

1 Góc nghiêng sườn tầng khai thác α độ 60 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 10 

3 Chiều cao tầng kết thúc HKT m 10 

4 Chiều rộng dải khấu A m 12 

5 Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 30 

6 Chiều dài tuyến khai thác Lct m 260 

7 Chiều dài luồng xúc Lx m 130 

8 Chiều rộng đai an toàn khi khai thác Z m 3,5 

9 Bề rộng mặt tầng kết thúc Bkt m 10 

10 Góc nghiêng bờ mỏ kết thúc β độ 560 

d. Công tác khoan, nổ mìn 

Độ cứng của đất đá khi khai thác là f = 6 - 8 (theo bảng phân bố độ cứng đất đá 

khi nổ mìn của Prôtôđiacônốp) do vậy để tách đất đá ra khỏi nguyên khối phải tiến 

hành khoan nổ mìn. 

 Công tác nổ mìn 

Để phục vụ công tác nổ mìn mỏ sử dụng máy khoan BMK-5 được sản xuất 

trong nước theo thiết kế từ Nga, đường kính Φ = 76 - 105mm, tổng hợp các thông số 

khoan, nổ mìn được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 15. Tổng hợp các thông số khoan, nổ mìn 

TT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Đường kính lỗ khoan d mm 105 

2 Đường kháng chân tầng  W m 3,2 

3 Chiều sâu lỗ khoan  Lk m 11 

4 Chiều sâu khoan thêm Ltk m 1 

5 Khoảng cách giữa các lỗ khoan  a m 3,5 

6 Khoảng cách giữa các hàng khoan  b m 3,5 

7 Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị q0 kg/m3 0,35 
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8 Lượng thuốc nổ trong một lỗ khoan  Q kg 39,2 

9 Lượng thuốc nổ trong một đợt nổ Q1đ kg 398 

10 Khối lượng thuốc nổ trong năm  Qn kg 52.500 

11 Số mét khoan hàng năm N m 16.129 

12 Chiều dài cột thuốc trong lỗ khoan lt m 5,1 

13 Chiều dài cột bua trong lỗ khoan lb m 5,9 

14 Suất phá đá của 1m lỗ khoan p m3/m 9,3 

15 Loại thuốc nổ  AĐ-1, Anfo 

16 Phương pháp nổ  Nổ mìn vi sai điện 

17 Khoảng cách an toàn 
Với người m 200 

Với thiết bị m 150 

e. Công tác bốc xúc 

 Khối lượng bốc xúc 

Hàng năm công tác xúc bốc phải thực hiện là xúc bốc đá xây dựng thông thường 

và xúc đất sử dụng làm vật liệu san lấp, khối lượng xúc bốc hàng năm như sau:  

- Xúc bốc đá xây dựng thông thường: Công suất khai thác hàng năm của mỏ là 

150.000m3/năm nguyên khối hay 221.250 m3/năm nguyên khai.  

- Xúc bốc đất làm vật liệu san lấp với khối lượng 60.000 m3/năm.  

 Máy móc, thiết bị phục vụ bốc xúc 

Với nhu cầu sản lượng khai thác hàng năm của mỏ dự án lựa chọn loại máy xúc 

thuỷ lực gàu ngược XE265C với dung tích gầu 1,25 m3 hoặc loại tương tự.  

Sau khi đá được sơ chế tại mỏ, được tổ hợp ô tô máy xúc, xúc chuyển về trạm 

nghiền sàng hoặc chuyển đi tiêu thụ, phục vụ công tác phục vụ công tác xúc bốc đá 

thành phẩm tại khu vực chế biến đá dụng 01 máy xúc lật từ 2,8÷3,2m3 loại HL760-

9S.  

Công tác san gạt tại mỏ chủ yếu là gạt gom lớp đất phủ và phục vụ khai thác 

đá. Ngoài ra, công tác san gạt còn được sử dụng để dọn dẹp đường xá, san gạt phụ 

trợ cho công tác đổ thải, dọn dẹp các mặt bằng. Chọn loại máy gạt Komatsu - D21P 

của hãng Komatsu (Nhật Bản sản xuất hoặc loại có năng suất tương đương của hãng 

khác). 
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f. Công tác chế biến khoáng sản 

Hình 2. Sơ đồ quy trình chế biến đá 

Đá nguyên liệu được chở bằng ô tô từ mỏ rót vào máng cấp liệu, qua bộ sàn 

rung phân loại sơ bộ tách ra sản phẩm hỗn hợp 0x 4, qua sàng chyển xuống bộ hàm 

nghiền sơ cấp, sau khi đập có kích thước. 

Phần lọt lưới chuyển xuống nghiền tại bộ nghiền côn thứ cấp, đá qua nghiền 

côn được chuyển sang sang rung cấp 2 phân ra các sản phẩm 1x2, 2x4, 4x6 và các 

sản phẩm phụ. Phần đá trên sàng cấp 2 được đưa trở lại miệng nghiền côn tiếp tục 

thực hiện theo chu trình kín như trên.  

g. Vận tải người và vật liệu 

Khu vực dự án có điều kiện giao thông thuận lợi về đường bộ. Khi dự án đi vào 

hoạt động Chủ dự án sẽ có kế hoạch tuyển dụng lao động chủ yếu là con em địa 

phương sinh sống gần khu mỏ, do đó phương án vận tải người chủ yếu là tự túc bằng 

phương tiện cá nhân.  

Khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu cho mỏ sẽ được đơn vị cung ứng vận 

chuyển đến dự án theo ký kết hợp đồng giữa hai bên. 

1.4.2. Danh mục máy móc thiết bị 

Giai đoạn xây dựng cơ bản mở và giai đoạn hoạt động, chủ dự án sẽ đầu tư thiết 

bị mới 100%, chi tiết như sau: 

Bảng 16. Danh mục máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị Mã hiệu/loại Đơn vị tính Số lượng 

I Thiết bị khai thác    

1 Máy xúc 1,25 m3/gầu XE265C Chiếc 02 

2 Ô tô trọng tải 12 tấn Cửu Long Chiếc 07 

Đá 

quá 

cỡ 

Máy cấp liệu rung 

Nghiền hàm 

Nghiền côn 

Sàng phân loại 

Bãi lưu thành phẩm Thị trường 
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DFA9670DA 

3 Máy nén khí 
Ariman lưu lượng 

10,6m3/phút 
Cái 01 

4 Máy xúc lật 3m3 HL760-9S Cái 01 

5 Máy ủi Komatsu D21P Cái 01 

6 Máy khoan lớn BMK5 Cái 02 

7 Máy khoan con YT 27 Cái 02 

8 Đầu đập thủy lực  Cái 01 

9 Ô tô tưới đường 6m3 Cái 01 

II Thiết bị chế biến    

1 Tổ hợp nghiền sàng 200 tấn/h  Hệ thống 01 

III Thiết bị phụ trợ    

1 Máy nổ mìn  cái 02 

2 Xe bồn tưới nước  Chiếc 01 

3 Trạm biến áp 560KVA  Trạm 01 

4 Trạm cân 40 tấn Cái 01 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đưa mỏ vào hoạt động ổn định đáp 

ứng công suất khai thác 150.000 m3 đá nguyên khối/năm cần tiến hành công tác xây 

dựng cơ bản mỏ. Căn cứ vào điều kiện địa hình hiện trạng, cấu trúc địa chất và sản 

lượng yêu cầu hàng năm, công tác xây dựng cơ bản mỏ gồm các hạng mục sau: 

a. Tạo diện khai thác ban đầu  

Dọn dẹp cây dại tập kết, đem tiêu hủy, tiếp theo đưa thiết bị máy khoan, máy 

xúc, ô tô vào trực tiếp khai thác đá làm vật liệu xây dựng và đất san lấp. 

b. San gạt mặt bằng sân công nghiệp 

Dọn dẹp cây dại tập kết, đem tiêu hủy, tiếp theo san gạt tại chỗ tại mặt bằng 

+140 ÷ +150. 

c. Xây dựng hố lắng khai trường 

Do mặt bằng khu vực được lựa chọn tương đối bằng phẳng, do đó công tác thi 

công san nền mặt bằng là sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gàu 1,25m3, 

ôtô 12 tấn và kết hợp máy gạt 220CV. 

d. Xây dựng hố lắng mặt bằng sân công nghiệp 

Do mặt bằng khu vực được lựa chọn tương đối bằng phẳng, do đó công tác thi 

công san nền mặt bằng là sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gàu 1,25m3, 

ôtô 12 tấn và kết hợp máy gạt 220CV. 
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1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

1.6.1. Tiến độ dự án 

Tiến độ thực hiện dự án như sau: 

- Từ tháng 10/2021 - tháng 2/2022: Thực hiện thủ tục đầu tư. 

- Từ tháng 3/2022 - tháng 5/2022: Xây dựng mặt bằng phụ trợ các tuyến đường 

kết nối vào mỏ, đường trong mỏ; Mua sắp tập kết phương tiện thiết bị 

- Từ tháng 6/2022: Dự án đi vào hoạt động.  

1.6.2. Tổng mức đầu tư 

Bảng 17. Tổng mức đầu tư của Dự án 

TT Các khoản mục chi phí Giá trị sau thuế 

1  Chi phí xây dựng 2.657.035 

2  Chi phí thiết bị 8.694.600 

3  Chi phí quản lý dự án 276.260 

4  Chi phí tư vấn đầu tư 402.184 

5  Chi phí khác 1.545.876 

6  Dự án phòng 601.504 

 Tổng mức đầu tư 14.177.458 

Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty và vốn vay 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

 Tổ chức quản lý Dự án 

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.  

  

Giám đốc điều hành mỏ 

Quản đốc khai thác 

Kế hoạch kỹ thuật Bộ phận cung liệu, bảo 

vệ 

Tổ khai thác 

Tổ nghiền sàng 

Tổ vận tải 
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Hình 3. Sơ đồ tổ chức quản lý Dự án 

- Bố trí lao động: Trên cơ sở khối lượng cần phải thực hiện, định mức khối 

lượng công việc và số lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ sản xuất, số lượng lao động 

tại mỏ là 55 người.  

 (Các thông tin của Dự án tại Chương 1 tham khảo từ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật 

công trình: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 

Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)   
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ đánh giá tác động môi 

trường của dự án 

 Điều kiện về địa lý, địa chất 

a. Điều kiện về địa lý  

Xã Hướng Hiệp là một xã miền núi thuộc huyện Đakrông, cách trung tâm huyện 

Đakrông 8,0km về phía Bắc, xã có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ và xã Linh Trường, huyện Gio 

Linh. 

- Phía Nam giáp xã Đakrông và thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông. 

- Phía Đông giáp xã Cam Thành và xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. 

- Phía Tây giáp xã Hướng Sơn và xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa. 

b. Điều kiện địa hình, địa mạo 

Địa hình xã Hướng Hiệp có đặc điểm đồi núi bị chia cắt mạnh bởi hệ thống 

sông, suối, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp có độ dốc từ 8-200, độ cao từ 150-300m. 

Địa hình này phù hợp để phát triển trồng một số cây lâu năm như cà phê, hồ tiêu,… 

Khu thăm dò nằm ở phía Tây Nam Quốc lộ 9, là một phần nhỏ của khối đá 

gabro-diorit thôn Xa Vi. Khu vực dự án có đỉnh núi cao từ 100-500m kéo dài theo 

phương Tây Nam - Đông Bắc, sườn núi khá dốc, nhiều nơi tạo thành các vách dốc 

50 - 550, thuộc diện tích thăm dò độ cao chênh lệch từ 80 - 200m. Trên bề mặt địa 

hình đá gốc lộ khoảng 70-80%.  

c. Điều kiện địa chất 

 Đặc điểm địa chất mỏ 

Thuộc phạm vi khu vực mỏ chủ yếu là đá gabro-diorit (Phức hệ Quế Sơn) và 

một ít đá phiến sét, sét kết (Hệ tầng Long Đại) phân bố ở phía Bắc.  

- Địa tầng - Hệ tầng Long Đại, phân hệ tầng dưới (O1-S1lđ1): Các đá thuộc 

phân hệ tầng Long Đại dưới (O1-S1lđ1) chủ yếu phân bố ở phía Đông, Đông Bắc 

diện tích vùng dự án (phía Quốc lộ 9). Thành phần thạch học chủ yếu là cát kết ít 

khoáng, cát bột kết, cát kết dạng quarzit. Trong khu mỏ các đá này chỉ lộ ra một diện 

tích nhỏ dưới chân núi ở phía Đông, chủ yếu nằm ngoài diện tích vùng dự án, chúng 

bị đá gabrodiorit xuyên cắt ở phía Tây và quan hệ kiến tạo với các đá hệ tầng Tân 
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Lâm ở phía Đông. Đá cắm về phía Đông, Đông Nam với góc dốc 40 - 450. Chiều dày 

phân hệ tầng 750m.  

- Magma Phức hệ Quế Sơn (δP-Tqs1): Trong vùng duy nhất chỉ có khối đá 

gabro-diorit, pha 1 Phức hệ Quế Sơn. Khối có diện tích rộng, phân bố ở phía Tây 

Nam diện tích vùng dự án, thành phần thạch học là: gabrodiorit, diorit-horblen, đá 

màu xám đen, đen xẩm, cấu tạo khối, kiến trúc nửa tự hình. Phần trên mặt một số nơi 

bị phong hoá thành sét màu nâu đỏ hạt mịn. Diện tích thăm dò đá xây dựng chỉ là 

một phần nhỏ của khối này.  

- Kiến tạo: Các hoạt động kiến tạo trong vùng thể hiện khá yếu ớt bởi hệ thống 

đứt gãy á kinh tuyến và Tây Bắc Đông Nam, điển hình là đứt gãy Quốc lộ 9 và đứt 

gãy khe Tà Bung. Nhìn chung các đứt gãy này nằm xa diện tích mỏ, không ảnh hưởng 

đến điều kiện địa chất công trình và chất lượng khoáng sản. 

 Đặc điểm địa chất thủy văn 

Nước mặt  

Trong diện tích khu mỏ thăm dò không có suối, chỉ có một số hẻm nhỏ, mương 

xói, rãnh xói, tương đối dốc, dạng dòng chảy tạm thời theo mùa, không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất, khai thác mỏ đá. 

Nước ngầm 

Trong vùng mỏ chỉ tồn tại nước trong các khe nứt của đá gabro-diorit, diorite-

horblend phức hệ Quế Sơn. Đá kiến trúc toàn tinh hạt trung, màu xám xanh, xám 

đen, cấu tạo khối, cứng chắc.  

Kết quả lộ trình đo vẽ ĐCTV - ĐCCT cho thấy đá gabro-diorit, diorit-horblend 

ở khu mỏ ít nứt nẻ, khả năng chứa nước nghèo, các mạch nước xuất lộ ở địa hình 

thấp, lưu lượng nhỏ. Kết quả quan trắc động thái nước tại 2 mạch nước xuất lộ cho 

lưu lượng thay đổi từ 0,01 l/s ÷ 0,02l/s.  

Nguồn cung cấp chủ yếu là nước mưa thấm xuống theo khe nứt, miền thoát là 

các hẻm, nơi có địa hình thấp.  

Nhìn chung tầng chứa nước này có khả năng thấm và chứa nước không đồng 

nhất, từ rất nghèo đến nghèo, lưu lượng 0,01 l/s ÷ 0,02l/s. Kết quả phân tích 1 mẫu 

hóa nước toàn diện, 1 mẫu vi trùng cho thấy nước tầng trong, không màu, không mùi, 

không vị, nước có tên bicarbonate - calci. Tổng độ khoáng hóa thấp 0,000168 g/l, độ 

pH = 7,49. 
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 Đặc điểm địa chất công trình 

Khu vực điều tra đánh giá nằm trong vùng địa hình đồi núi thấp đến trung bình, 

thoải, ít bị phân cắt, nơi cao nhất trong khu vực thăm dò 395m, mức độ chứa nước 

kém.  

Dựa vào thành phần thạch học tính chất cơ lý và nguồn gốc thành tạo đất đá 

trong khu mỏ có thể chia thành 2 loại chính sau đây:  

+ Đất bở rời trạng thái nửa cứng - cứng  

Bao gồm lớp sườn tích, tàn tích: Thành phần thạch học: cát, sạn sỏi, cuội tảng 

lẫn ít sét là sản phẩm phong hoá của đá gốc. Chúng phân bố phần trên cùng của mặt 

cắt địa chất, chiều dày thay đổi từ 0,5 ÷ 4,0m, tại phần thấp như chân đồi, thung lũng 

chiều dày lớn hơn. Lớp đất đá này sẽ được Công ty khai thác làm nguyên liệu rải 

đường.  

Lớp đất phủ có tính cơ lý yếu, song chiều dày mỏng, nên ít ảnh hưởng đến khai 

thác đá xây dựng bằng phương pháp lộ thiên.  

+ Đá tươi cứng  

Trong vùng chỉ tồn tại một loại đá gabro-diorit, diorit-horblend Phức hệ Quế 

Sơn. Thành phần thạch học chủ yếu là đá gabro-diorit, diorit-horblend hạt trung, màu 

xám đen, xám xẩm, đá ít nứt nẻ. Theo tài liệu khoan: lõi khoan bị rạn nứt thành nhiều 

đoạn mẫu, kích thước thay đổi từ 0,3dm đến 5,0dm. Độ kết cấu cứng chắc, khả năng 

thấm nước, chứa nước kém, ít xảy ra hiện tượng sạt lở. 

Đá cấp VIII-IX, mẫu lõi khoan lấy đạt 70%  

+ Các hiện tượng địa chất động lực  

Các hiện tượng địa chất động lực xảy ra trong khu mỏ chủ yếu là các hiện tượng 

phong hoá, bào mòn, mương xói, rãnh xói, sạt lở đất. Một số nơi có nhiều khối tảng 

lớn đá xếp chồng chất nên dễ xẩy ra hiện tượng đá lăn, đá lở khi có chấn động mạnh 

trong quá trình khai thác. Các hiện tượng này xảy ra với quy mô nhỏ hẹp, yếu ớt và 

đơn điệu. Nguyên nhân do bị hạn chế bởi các nhân tố tự nhiên như độ dốc sườn thoải, 

hoạt động của nước ngầm rất yếu, thảm thực vật che phủ không lớn và chiều dày đất 

phủ mỏng. Các hoạt động tân kiến tạo hầu như không có. Tóm lại: Đặc điểm ĐCCT 

mỏ đá gabro-diorit, diorit-horblend xã Hướng Hiệp ở mức độ đơn giản. 

 Chất lượng khoáng sản 

Chất lượng của đá được đánh giá dùng trong lĩnh vực làm vật liệu xây dựng, 

nên tính chất cơ lý của đá có vai trò quyết định chất lượng của nguyên liệu. Kết quả 

thí nghiệm cho thấy về tính chất cơ lý chất lượng đá đồng đều cả theo chiều dài và 

chiều rộng của khối, các loại đá có màu sắc và thành phần hoá học giống nhau nên 

tính chất cơ lý không có sự khác biệt.  
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Thành phần khoáng vật  

Đá gabro-diorit, diorit-horblend có màu xám đen, xám xanh lục nhạt, càng 

xuông sâu đá có màu xanh đen. Đá có cấu tạo khối hoặc khối bị ép nén, kiến trúc 

toàn tinh hạt vừa. Thành phần khoáng vật như sau: Ban tinh chiếm 75 - 85% gồm: 

plagioclas 35 - 45%, felspat kali khoảng 3%, thạch anh 5 - 10%, horblend khoảng 

10-15%; khoáng vật kích thước nhỏ chiếm khoảng15- 25%. Ngoài ra còn có ziricon 

vài hạt, khoáng vật quặng khoảng 1%. 

Thành phần hóa học 

Kết quả phân tích mẫu trong giai đoạn thăm dò cho thấy thành phần hoá học 

của đá gabro-diorit, diorit-horblend tại xã Hướng Hiệp trong toàn mỏ như sau: 

Bảng 18. Kết quả phân tích thành phần hoá học đá gabro-diorit tại xã Hướng 

Hiệp 

Chỉ tiêu phân tích Lớn nhất Nhỏ nhất Nhỏ nhất 

SiO2 (%) 72,28 68,71 70,13 

Al2O3 (%) 16,17 14,52 15,32 

MgO (%) 0,96 0,73 0,87 

CaO (%) 2,01 1,78 1,91 

T.Fe (%) 1,52 1,42 1,46 

Nhìn chung đá trong khu mỏ, thành phần hoá học biến đổi đồng đều. 

Tính chất cơ lý 

Qua kết quả phân tích mẫu cơ lý cho thấy các loại đá tuy có màu sắc và thành 

phần hoá học tuy có khác nhau chút ít nhưng về tính chất cơ lý chúng tăng dần theo 

chiều sâu. Đặc tính cơ lý của đá gabro-diorit, diorit-horblend tại xã Hướng Hiệp lấy 

trong công trình hào và khoan như sau:  

- Khối lượng thể tích: 2,669 - 2,711; trung bình 2,685g/cm3.  

- Khối lượng riêng: 2,47 - 2,742; trung bình 2,715g/cm3. 

- Cường độ kháng nén ở trạng thái khô: 447 - 1.340; trung bình 904,14 kg/cm2  

- Cường độ kháng nén ở trạng thái bão hoà: 365 - 1.220; trung bình 753 kg/cm2  

- Độ nén đập: 20,19 - 22,81%; trung bình: 21,95%.  

- Hệ số mài mòn (LA): 26,59 - 30,16; trung bình 28,56%.  

- Mac của đá dăm: 810 - 990; trung bình 873 kg/cm2.  

Từ kết quả trên cho thấy tính chất cơ lý của đá gabro-diorit, diorite-horblend tại 

xã Hướng Hiệp tăng dần theo chiều thẳng đứng, các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng của 

đá như cường độ kháng nén, độ chống va đập, độ mài mòn, ...đều có kết quả đạt yêu 

cầu với yêu cầu đối với đá gabro-diorit, diorit-horblend dùng trong xây dựng. 
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Bảng 19. Kết quả trung bình các chỉ tiêu cơ lý tham gia tính trữ lượng 

Chỉ tiêu phân tích Đơn vị Hàm lượng 

Khối lượng riêng g/cm2 2,715 

Khối lượng thể tích g/cm2 2,685 

Cường độ kháng nén khi khô kg/cm2 904,14 

Cường độ kháng nén bão hoà kg/cm2 753,36 

Độ nén đập trong xilanh % 21,95 

Hệ số mài mòn (LA) % 28,56 

Mác đá dăm kg/cm2 873,5 

 Điều kiện về khí hậu, khí tượng [1] 

Khu vực dự án nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị, có khí hậu nhiệt đới ẩm 

gió mùa, thể hiện rõ ở chế độ mưa và gió mùa. Khí hậu chịu ảnh hưởng rõ rệt của 

bức xạ nội chí tuyến và đặc điểm địa lý mà trước hết là sự xuất hiện của dãy núi 

Trường Sơn, nằm trong khu vực chuyển tiếp của hai mùa khí hậu mùa nóng và mùa 

lạnh. 

a. Chế độ nhiệt 

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất 

có thể xuống tới 12oC và cao nhất có thể lên trên 40oC. Nhiệt độ trung bình các năm 

được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 20. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)  

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 25,4 24,9 25,6 26,4 25,7 25,3 25,4 26,5 26,0 

Tháng 1 18,7 19,3 18,5 19,4 20,8 21,2 19,8 20,2 22,1 

Tháng 2 19,5 22,8 20,0 22,1 18,4 20,5 19,0 24,3 22,3 

Tháng 3 22,2 24,3 22,6 25,5 21,9 23,5 22,7 25,4 25,4 

Tháng 4 26,9 26,0 26,9 26,4 27,2 26,2 25,0 28,9 24,4 

Tháng 5 29,7 29,1 30,4 31,7 29,3 28,0 29,0 29,9 30,0 

Tháng 6 29,6 28,8 30,8 30,9 30,8 30,3 30,0 31,8 31,2 

Tháng 7 29,2 28,3 30,0 28,8 30,0 28,6 28,8 30,5 30,6 

Tháng 8 29,2 28,4 29,4 29,6 29,7 29,4 28,9 29,1 29,2 

Tháng 9 26,7 26,6 28,5 29,3 28,5 28,8 28,4 26,8 29,0 

Tháng 10 25,7 24,6 25,7 25,7 26,9 25,3 26,0 26,3 25,0 

Tháng 11 25,1 23,1 24,9 26,0 24,4 22,3 24,5 23,6 23,6 

Tháng 12 22,3 18,1 19,6 21,9 21,0 19,7 22,3 21,5 19,6 
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b. Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là 

các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có gió 

Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 21. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %) 

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bình quân năm 84 87 84 82 85 86 84 81 83 

Tháng 1 92 89 87 87 91 92 92 92 88 

Tháng 2 90 91 90 89 85 92 88 88 87 

Tháng 3 90 91 91 87 89 90 89 88 87 

Tháng 4 85 88 87 83 85 83 87 82 88 

Tháng 5 74 80 74 69 80 84 78 76 78 

Tháng 6 74 78 74 71 74 73 72 66 69 

Tháng 7 76 83 75 77 76 80 77 68 71 

Tháng 8 74 84 78 78 77 78 77 75 78 

Tháng 9 89 89 82 79 83 83 82 85 81 

Tháng 10 88 91 90 87 89 89 88 85 87 

Tháng 11 91 93 91 88 90 92 89 86 91 

Tháng 12 90 85 88 88 94 88 92 82 91 

c. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng 

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 

128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng 

mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Các tháng có số giờ 

nắng thường vào tháng 5, 6, 7, 8 đạt trên 200 giờ. 

Bảng 22. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 

Tháng\năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 1.689 1.545 1.869 2039 1.744 1.677 1.804 2.100 2.033 

Tháng 1 10 65 117 121 38 87.6 35 76 172 

Tháng 2 53 86 98 99 71 94.6 67 178 185 

Tháng 3 91 136 91 59 102 114 123 139 149 

Tháng 4 182 149 177 202 192 173.9 175 239 120 

Tháng 5 251 241 269 295 250 174 272 227 246 

Tháng 6 163 222 213 272 252 255.6 173 283 275 

Tháng 7 213 190 233 111 260 179.6 128 237 318 

Tháng 8 204 171 194 239 204 212.9 170 145 211 

Tháng 9 143 110 192 209 164 227.4 227 125 224 

Tháng 10 169 95 133 170 128 81.7 209 233 57 

Tháng 11 133 60 121 168 67 43.6 146 108 60 

Tháng 12 76 19 31 94 16 32.1 79 110 16 
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d. Lượng mưa 

Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 

65-75% lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong 

năm dao động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 

17 - 18 ngày mưa, thường có kèm theo bão, gây lũ lụt làm ngập úng. Lượng mưa 

bình quân nhiều năm là 2.453,8 mm. Lượng mưa trung bình trong tháng qua các năm 

được thể hiện như sau: 

Bảng 23. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm) 

Tháng/năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cả năm 1.970,7 2.681,4 1.699,4 1.947,0 2.533,8 2.557,5 2.315,4 2.166,1 3.558,0 

Tháng 1 73,4 11,6 23,1 46,2 90,4 71,8 53,3 73,1 65,4 

Tháng 2 23,2 35,3 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 3,9 7,3 

Tháng 3 16,8 50,5 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 51,5 1,8 

Tháng 4 90,1 61,0 29,6 158,9 89,2 35,9 139,0 0,5 44,5 

Tháng 5 171,0 93,1 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 57,9 81,7 

Tháng 6 92,4 282,2 143,5 97,2 94,2 115,5 46,2 28,1 25,8 

Tháng 7 30,5 154,7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 97,5 18,3 

Tháng 8 59,3 88,2 172,6 99,4 99,2 57,5 34,1 383,0 128,0 

Tháng 9 613,1 767,6 63,5 300,3 443,6 374,9 211,7 611,1 87,7 

Tháng 10 356,9 572,0 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 374,7 2254,3 

Tháng 11 210,4 518,3 381,9 482,1 483,2 648,0 287,7 392,2 615,7 

Tháng 12 233,6 46,9 268,2 156,7 448,1 234,2 747,5 92,6 227,5 

e. Gió, bão 

- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió Tây 

Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. Gió Tây 

Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần tháng 9.. Gió 

Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có nhiều ngày có 

gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn. 

- Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11, các cơn bão đổ bộ vào đất 

liền Quảng Trị nói chung và thị xã Quảng Trị nói riêng thường là các cơn bão số 7, 

8, 9 và 10. Năm nhiều nhất có 4 cơn bão, năm ít nhất không có cơn bão nào, trong 

những năm gần đây số lượng bão và mức độ tàn phá giảm hẳn so với trước kia. Bão 

thường kèm theo mưa to kết hợp triều cường trên diện rộng làm thiệt hại đến cơ sở 

vật chất kỹ thuật và mùa màng. 

Thời tiết, khí hậu khá khắc nghiệt đã gây bất lợi cho sản xuất và đời sống, điều 

kiện lao động khó khăn, năng suất lao động giảm.  
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Bảng 24. Tốc độ gió trung bình qua các thời kỳ 1973 - 2019 (Đơn vị: m/s) 

Tháng\trạm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đông Hà 2,2 2,2 1,9 1,8 2,2 3,4 3,8 3,2 1,7 1,9 2,4 2,4 

Bình quân/năm 2,4 m/s 

Sự khắc nghiệt của chế độ khí hậu ở tỉnh Quảng Trị càng trở nên khắc nghiệt 

hơn khi bên cạnh thời kỳ khô hạn gay gắt lại đến thời kỳ chịu ảnh hưởng của bão, lũ 

nặng nề. Bão, lũ thường xảy ra từ tháng 7 đến tháng 11 (chủ yếu tập trung từ tháng 

8-10). Mùa bão lũ thường là mùa mưa, với địa hình sườn dốc và rất dốc, mưa lớn, 

chiều rộng sông suối ngắn nên lũ thường xảy ra rất mạnh gây xói mòn đất và sạt lở 

mạnh ở các công trình, đường sá. 

 Điều kiện thủy văn 

Trong diện tích khu mỏ thăm dò không có suối, chỉ có một số hẻm nhỏ, mương 

xói, rãnh xói, tương đối dốc, dạng dòng chảy tạm thời theo mùa, không ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất, khai thác mỏ đá. 

Cách khu mỏ khoảng 30-50m về phía Bắc có khe Tà Bung, khe này có dòng chảy 

theo hướng Tây Nam - Đông Bắc có mục đích sử dụng nước cho tưới tiêu nông nghiệp, 

chủ yếu là các ruộng lúa dọc theo Quốc lộ 9 của người dân xã Hướng Hiệp và thị trấn 

Krông Klang. 

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, 

hải văn của nguồn tiếp nhận nước thải 

Theo hướng nghiêng của địa hình thì khe Tà Bung sẽ là thủy vực tiếp nhận nước 

thải của Dự án, khe này có dòng chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc có mục đích 

sử dụng nước cho tưới tiêu nông nghiệp, chủ yếu là các ruộng lúa dọc theo Quốc lộ 9 

của người dân xã Hướng Hiệp và thị trấn Krông Klang. 

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án 

 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã Hướng Hiệp [2] 

a. Điều kiện kinh tế  

Kinh tế trong vùng trước đây chủ yếu trồng các loại cây nông nghiệp như lúa, 

ngô, sắn nhưng quả kinh tế mang lại không cao. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động, thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự 

án, đặc biệt từ nguồn vốn 30a của Chính phủ, xã Hướng Hiệp đã ưu tiên đầu tư xây 

dựng các công trình phúc lợi, phục vụ dân sinh và sản xuất cũng như hỗ trợ cho người 

dân phát triển kinh tế. Những năm trở lại đây, cây tràm đã trở thành một trong những 

loại cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Hướng Hiệp.  

Xã Hướng Hiệp có 1.357 hộ gia đình, thống kê tỷ lệ hộ dân trồng rừng chiếm 

khoảng 80-90%. Toàn xã có tổng diện tích rừng trồng 220ha, trồng được trên 12 vạn 

cây phân tán và vẫn đầu tư cho trồng rừng phân tán. Bên cạnh đó, người dân còn 
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từng bước thay đổi tập quán canh tác chuyển từ trồng lúa nương sang trồng lúa nước, 

hiện tại toàn xã có khoảng 223,2 ha lúa nước và 34 ha lúa rẫy. Mặt khác, tận dụng 

đất màu trồng 67 ha ngô, 55,5 ha hoa màu, đặc biệt những diện tích đất đồi trước kia 

trồng lúa rẫy hoặc đất trồng các loại cây khác kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang 

trồng sắn nguyên liệu với 357 ha. Ngoài ra, các hộ gia đình tích cực trồng, chăm sóc 

rừng, phát triển chăn nuôi gia súc (tổng 3.456 con), gia cầm (tổng 12.150 con), nuôi 

cá nước ngọt (diện tích 2,7ha, phần lớn là nuôi quảng canh). Do vậy đời sống của 

người dân ngày càng được nâng cao.  

Trên địa bàn xã có các nhà máy gỗ dăm rất thuận tiện trong việc người dân bán 

lâm sản từ khai thác rừng trồng, tại các thôn có máy xay xát, một số thôn có xưởng 

cưa, xưởng mộc, máy làm đất. Nhìn chung, hoạt động công nghiệp, tiểu thu công 

nghiệp cơ bản phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn. 

b. Điều kiện xã hội 

Xã Hướng Hiệp là một xã miền núi có diện tích 142,25 km² với 7 thôn bản (Phú 

An, Xa Rúc, Xa Vi, Ruộng, Ra Lu, Khe Hà, Gia Giã), toàn xã có 1.223 hộ với 5.683 

nhân khẩu (số liệu năm 2022). Trong đó dân tộc Vân Kiều chiếm 87,95% (4.999 

nhân khẩu), còn lại là dân tộc Kinh chiếm 11,45% (651 nhân khẩu), Paco và dân tộc 

khác chiếm 0,6%. Dân cư sống rải rác dọc Quốc lộ 9. Có 02 thôn Khe Hà, Gia Giã 

thuộc vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại còn tạm bợ, mùa mưa 

lụt thường bị cô lập bởi hệ thống sông, suối.  

Bộ máy hành chính Nhà nước nằm ở trung tâm xã, có 02 đơn vị kho quân khí, 

02 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở và 01 trạm Y tế với đầy đủ y dụng cụ, 

máy móc thiết bị cùng đội ngũ y, bác sỹ tận tâm phục vụ cho công tác chăm sóc sức 

khỏe nhân dân. Hiện nay xã đã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế và Trường tiểu học số 01 

đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục. Đời sống kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nhưng do 

địa hình là đồi núi, khó khăn trong canh tác nên phát triển chậm, trình độ văn hóa đã 

phổ cập THCS. 

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2021 đạt 72,3%, tỷ lệ hộ dùng 

điện trên địa bàn xã đạt 98,15%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 68%. 

 Hiện trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Tính đến 31/12/2021, trên địa bàn tỉnh có 31 giấy phép khai thác khoáng sản 

đang còn hoạt động, trong đó: 

- Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp: 07 giấy phép, gồm: 

+ Khai thác titan: 03 giấy phép  

+ Khai thác cát thạch anh (là sản phẩm đi kèm trong quá trình khai thác titan) 

01 giấy phép 

+ Khai thác cát trắng: 01 giấy phép 
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+ Khai thác vàng gốc: 01 giấy phép 

- Giấy phép do UBND tỉnh cấp: 25 giấy phép, gồm: 

+ Đá làm vật liệu xây dựng thông thường: 08 giấy phép 

+ Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường:15 giấy phép. 

+ Quặng titan sa khoáng: 01 giấy phép (thuộc khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ). 

+ Khai thác đất làm vật liệu sản lấp: 01 giấy phép. 

 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc điểm 

kinh tế - xã hội khu vực 

Dự án Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXD thông thường tại thôn Xa Vi, 

xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thuộc khu mỏ đã được quy hoạch 

theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 27/12/2016 

về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị 

đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện 

dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

 Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

Để đánh giá hiện trạng môi trường vùng triển khai dự án, báo cáo tham khảo 

dữ liệu từ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khai thác đá làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và thôn 

Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” do Công ty Cổ phần 

Tư vấn xây dựng Điện 2 làm Chủ đầu tư. Lấy mẫu 03 đợt, ngày lấy mẫu như sau: 

đợt 1 (ngày 15/10/2019); đợt 2 (ngày 21/10/2019); đợt 3 (ngày 28/10/2019). 

a. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn  

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 25. Mô tả vị trí lấy mẫu không khí và tiếng ồn 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) X (m) 

KK1 Tại trung tâm khu vực dự án 1.850.258 563.815 

KK2 Tại khu dân cư thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp 1.850.965 564.373 

KK3 
Tại khu vực bãi thải số 1, thuộc xã Hướng 

Hiệp, huyện Đakrông 
1.848.673 565.344 

KK4 Tại khu vực bãi thải số 2, thuộc thị trấn Krông 1.848.059 565.638 
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Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) X (m) 

Klang, huyện Đakrông 

KK5 
Tại khu vực bãi thải số 3, thuộc xã Hướng 

Hiệp, huyện Đakrông 
1.854.824 564.524 

 - Dữ liệu hiện trạng không khí và tiếng ồn thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 26. Dữ liệu hiện trạng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

05:2013/

BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5  

1 Nhiệt độ oC 27,8 28,5 29,7 30,5 29,6 28,9 30,6 31,4 32,8 30,2 27,7 29,3 31,8 32,3 31,7 - 

2 Độ ẩm % 75 74 71 70 71 68 67 64 63 65 76 73 68 67 69 - 

3 
Tốc độ 

gió 
m/s 1,2 1,7 1,4 1,8 1,7 1,7 2,2 2,6 2,6 2,8 2,2 3,7 4,2 3,3 2,7 - 

4 Bụi μg/m3 248 223 167 194 224 168 194 141 166 166 167 140 139 168 222 300 

5 Độ ồn dB(A) 61,1 66,3 65,1 67,0 65,8 64,3 68,2 67,3 61,5 68,1 68,7 67 72,7 71,6 64,6 70(1) 

6 SO2 μg/m3 29 19 21 26 30 27 24 29 33 27 20 19 27 23 30 350 

7 NO2 μg/m3 28 21 24 19 25 22 28 25 19 17 26 20 17 19 16 200 

8 CO μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 30.000 

Ghi chú:  

- QCVN 05:2013/BTNMT (1h): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

- KPH: Không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả Bảng 26 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng không khí và tiếng ồn tại các thời điểm khảo sát 

đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Riêng thông số độ ồn tại mẫu KK3, KK4 

(đợt 2) vượt giới hạn cho phép. Điều này có thể giải thích do vị trí đo độ ồn nằm gần quốc lộ 9 có mật độ phương tiện giao thông qua 

lại lớn
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Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

b. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt 

- Vị trí lấy mẫu nước mặt được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 27. Mô tả vị trí lấy mẫu nước mặt  

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NM1 
Tại khe Sa Rui, cách mỏ đá khoảng 100m về 

phía Tây Bắc 
1.850.272 563.894 

NM2 
Tại khe Chân Ruồi, cách bãi thải số 2 khoảng 

50m về phía hạ lưu 
1.847.718 565.675 

NM3 
Tại sông Cam Lộ cách bãi thải số 3 khoảng 

300m về phía hạ lưu. 
1.855.269 564.412 

- Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt thể hiện ở bảng sau:  
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Bảng 28. Dữ liệu hiện trạng môi trường nước mặt  

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-

MT:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

   NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 NM1 NM2 NM3 A1 A2 B1 B2 

1 pH - 7,6 7,4 7,4 7,3 7 7,2 7 7,1 7,3 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/l 6,8 6,5 6,4 6,5 6,3 6,2 6,4 6,1 6,3 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

3 TSS mg/l 10 5,2 5 9,4 6,8 8,6 14 29 31 20 30 50 100 

4 BOD5 mg/l 2,4 2 2 1,9 2,1 2,5 2 2,3 2,2 4 6 15 25 

5 COD mg/l 9 9 7 10 8 6 10 7 7 10 15 30 50 

6 Clorua mg/l 6 
KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 

KPH 

(5) 
250 350 350 - 

7 NH4-N mg/l 0,56 0,15 0,06 0,46 0,2 0,04 0,55 0,26 0,07 0,1 0,2 0,5 1 

8 NO2-N mg/l 
KPH 

(0,01) 
0,02 0,02 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 
0,02 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 
0,05 0,05 0,05 0,05 

9 NO3-N mg/l 0,14 0,16 0,14 0,25 0,08 0,23 0,2 0,12 0,15 2 5 10 15 

10 PO4 -P mg/l 0,05 
KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 
0,1 0,2 0,3 0,5 

11 Fe mg/l 0,29 0,62 0,55 0,31 0,75 0,53 0,65 0,074 0,16 0,5 1 1,5 2 

12 Cu mg/l 
KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 
0,1 0,2 0,5 1 

13 Zn mg/l 
KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 
0,5 1 1,5 2 

14 Tổng dầu mỡ mg/l 
KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 

KPH 

(0,18) 
0,3 0,5 1 1 

15 Coliform 
MPN/

100ml 
1.100 210 1.500 1.200 390 2.100 460 290 1.200 2.500 5.000 7.500 

10.00

0 

16 E.Coli  
MPN/

100ml 
43 9 70 150 70 200 15 9 70 20 50 100 200 
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Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

Ghi chú: 

- QCVN 08 - MT:2015/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt; 

- Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá và kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng nước khác nhau: 

+ A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích 

khác như loại A2, B1 và B2; 

+ A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại 

B1 và B2; 

+ B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục 

đích sử dụng như loại B2; 

+ B2: Giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

- KPH: Không phát hiện.  
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Nhận xét: Kết quả Bảng 28 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng 

nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép (cột B1) của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. Riêng chỉ tiêu NH4-N của mẫu NM1 (đợt 1, 3) và chỉ tiêu E.coli 

của mẫu NM3 (đợt 2) vượt giới hạn cho phép. 

c. Môi trường nước dưới đất 

- Vị trí lấy mẫu nước dưới đất được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 29. Vị trí lấy mẫu nước dưới đất 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NN1 
Tại giếng đào của hộ gia đình Lại Ký Hòa, 

km35, thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp 
1.851.048 564.361 

NN2 
Tại giếng khoan của Cửa hàng xăng dầu 

Petrolimex số 10 
1.848.011 565.704 

- Dữ liệu hiện trạng môi trường nước dưới đất thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 30. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

NN1 NN2 NN1 NN2 NN1 NN2 

1 pH - 6,9 7,1 6,8 6,9 6,7 6,7 5,5-8,5 

2 TDS mg/l 444 338 419 322 290 337 1.500 

3 Độ cứng mgCaCO3/l 283 219 258 198 142 197 500 

4 Clorua mg/l 15 11 13 8 8 10 250 

5 NH4 -N 
mg/l KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 
1 

6 NO2 -N 
mg/l KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 

KPH 

(0,01) 
1 

7 NO3 -N mg/l 1,16 0,4 1,3 0,6 1,67 0,56 15 

8 Fe mg/l 0,1 0,11 0,057 0,17 0,43 0,54 5 

9 Cu 
mg/l KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 

KPH 

(0,03) 
1 

10 Zn 
mg/l KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 

KPH 

(0,04) 
3 

11 Mn 
mg/l KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 

KPH 

(0,02) 
0,5 

12 Sunphat mg/l 26 22 20 17 27 35 400 

13 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH 93 KPH KPH 3 

14 E.coli MPN/100ml KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 
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Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

Ghi chú: 

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

- KPH: Không phát hiện 

Nhận xét: Kết quả Bảng 30 cho thấy, hầu hết các thông số quan trắc chất lượng 

nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép (cột B1) của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT. Riêng chỉ tiêu NH4-N của mẫu NM1 (đợt 1, 3) và chỉ tiêu E.coli 

của mẫu NM3 (đợt 2) vượt giới hạn cho phép.. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Khu vực Dự án cách xa khu dân cư nên không có các yếu tố nhạy cảm đến 

môi trường. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Vị trí thực hiện Dự án phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị 

nhằm khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của khu vực, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn thi công, xây dựng 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các tác động trong quá trình thi công xây dựng được phân tích theo bảng sau: 

Bảng 31. Các tác động trong giai đoạn thi công 

TT 
Hoạt 

động 

Tác động liên 

quan đến chất 

thải 

Tác động 

không liên 

quan đến 

chất thải 

Sự cố môi 

trường 

Đối tượng chịu tác 

động 

1 
Chiếm 

dụng đất 
- 

- Thu nhập của 

người dân; an 

ninh - xã hội 

- 
- Người dân thôn Xa 

Vi, xã Hướng Hiệp; 

2 

Vận 

chuyển 

nguyên vật 

liệu 

- Bụi, khí thải; 

- CTR. 

- Tiếng ồn, 

rung 

- Tai nạn 

giao thông 

- Người dân thôn Xa 

Vi, xã Hướng Hiệp 

- Công nhân lao động 

3 
Xây dựng 

công trình 

- Bụi, khí thải; 

- CTR; 

- Tiếng ồn, 

rung 

- Tai nạn 

lao động 

- Công nhân lao động 

- Người dân thôn Xa 

Vi, xã Hướng Hiệp 

- Thay đổi cảnh quan 

địa hình 

- Môi trường đất khu 

vực 

- Hệ sinh thái khu vực 

và lân cận 

- Môi trường đất khu 

vực 

4 

Đào hào 

mở vỉa, bạt 

ngọn, tạo 

diện khai 

thác ban 

đầu 

- Bụi, khí thải 

- CTR 

- Tiếng ồn, 

rung 

- Ảnh hưởng 

đến hệ sinh 

thái 

- Tai nạn 

lao động 

5 

Sinh hoạt 

của 

CBCNV 

- Nước thải sinh 

hoạt; 

- CTR. 

- Mất an ninh, 

trật tự 

- Cháy nổ 

do chập 

điện 

- Môi trường nước khe 

Tà Bung 

- Cảnh quan khu vực 

6 
Nước mưa 

chảy tràn 

- Nước mưa 

cuốn theo các 

chất ô nhiễm: 

đất cát, rác 

thải… 

 
- Xói mòn, 

sạt lở đất 

- Môi trường nước khe 

Tà Bung 

- Môi trường đất khu 

vực 
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 Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

 Nước thải xây dựng 

Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa nguyên 

vật liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công 

trình,… Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu 

mỡ,... Tải lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều 

yếu tố như: phương pháp thi công, khối lượng thi công, ý thức tiết kiệm nước của 

công nhân,… 

Nước thải của quá trình thi công xây dựng phát sinh trong công đoạn xây trát 

(trộn vữa, nhúng gạch ướt, tưới tường,…), đổ bê tông (rửa đá, sỏi cát, trộn và bảo 

dưỡng bê tông,…), rửa dụng cụ, thiết bị xây dựng,… Loại nước thải này có mức độ 

ô nhiễm thấp, phát sinh không thường xuyên và chỉ xảy ra trên công trường trong 

giai đoạn xây dựng. 

 Nước thải sinh hoạt 

- Phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tắm giặt của 55 công nhân thi công trên công 

trường. 

- Thành phần của nước thải: Chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và 

các vi sinh vật.  

- Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt 

của công nhân với tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ng.đ (theo TCXDVN 33–2006). 

Với khoảng 30 người có mặt trên công trường tương đương với lượng nước sử dụng 

là 3,0 m3/ngày.đêm, lấy hệ số nước thải bằng 100% tổng lượng nước cấp, từ đó tổng 

lượng nước thải sinh hoạt là 3,0 m3/ngày.đêm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (khi chưa xử lý) được thể 

hiện qua bảng sau. 

Bảng 32. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(g/người/ngày) [3] 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 BOD5 49,5 1.485 495 50 

2 COD 87 2.610 870 - 

3 TSS 107,5 3.225 1.075 100 

4 Tổng N 8 240 80 - 

5 Tổng P 2,6 78 26 - 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số 

(g/người/ngày) [3] 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

6 Dầu mỡ 20 600 200 20 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

(Cột B: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn 

nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định 

Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của 

30 công nhân vượt nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Nguồn ô nhiễm 

này nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường tiếp nhận, 

đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. Do đó, Chủ dự án sẽ quan tâm, giảm thiểu tác 

động này. 

 Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ khí hậu trong 

khu vực Dự án. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản, các chất thải từ sân bãi chứa 

nguyên vật liệu; từ mặt bằng thi công khi gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và dễ dàng hoà tan 

vào trong nước mưa gây ô nhiễm các thuỷ vực tiếp nhận, nước ngầm và đất trong 

khu vực Dự án.  

Đánh giá tác động: Trong giai đoạn xây dựng cơ bản nước mưa chảy tràn chủ 

yếu cuốn trôi đất đá từ khu vực khai thác mở vỉa, khu vực chứa vật liệu. Nước mưa 

hầu như không chứa các chất ô nhiễm, tuy nhiên nó có thể cuốn theo các chất bẩn 

trên mặt đất làm ô nhiễm thủy vực tiếp nhận (khe Tà Bung), do đó Chủ dự án sẽ có 

biện pháp giảm thiểu thích hợp sau này. 

b. Tác động do bụi, khí thải 

 Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Quá trình thi công xây dựng sẽ có nhiều phương tiện tham gia vận chuyển 

nguyên vật liệu và máy móc, các phương tiện này khi hoạt động sẽ phát sinh nguồn 

ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NO2, HC trên tuyến đường vận chuyển 

và trong công trường thi công xây dựng. 

Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, 

phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo 

QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô sản xuất, 

lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu 

diezel như sau: 
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Bảng 33. Giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe chạy bằng dầu diezel 

Loại phương tiện 

Giá trị giới hạn khí thải (g/km) 

(QCVN 86:2015/BGTVT) 

CO HC  NOx Bụi (PM) 

Xe tải, trong tải 2,5T-12T 0,74 0,07 0,39 0,06 

Trong đó: HC: Hydro cacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86. 

- Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu thi công xây dựng và khối lượng đất đào 

dư thừa cần vận chuyển đến các hạng mục để đắp tạo nền của Dự án theo dự toán thể 

hiện dưới bảng sau: 

Bảng 34. Bảng quy đổi ra tấn khối lượng nguyên vật liệu  

TT Loại Số lượng Tỷ trọng [4] Quy đổi ra tấn 

2 Xi măng 84 tấn - 84,00 

3 Đá 195 m3 1,55 tấn/m3 302,25 

4 Cát 109 m3 1,45 tấn/m3 158,05 

5 Sắt thép 27 tấn - 27,00 

Tổng 571,30 

- Từ khối lượng vận chuyển tính được lượt xe vận chuyển hàng ngày như sau: 

Bảng 35. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển vật liệu xây dựng 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

1 Khối lượng vận chuyển tấn 571,30 

2 Số chuyến (xe 10T vận chuyển) chuyến 57 

3 Số lượt xe vận chuyển (02 lượt đi và về) lượt 114 

4 Trung bình lượt xe hàng ngày lượt xe/ngày 2 

Ghi chú: Thời gian thi công vận chuyển 3 tháng. 

Với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 2 lượt/ngày, tương 

đương 4 xe/h (ngày làm 8 tiếng). Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo 

QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện 

vận chuyển như sau: 

Tải lượng bụi: Ebụi = 4 xe/h × 0,06g/km/xe = 0,00007 mg/m.s. 

Tải lượng NOx: ENOx = 4 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,00043 mg/m.s. 

Tải lượng CO: ECO= 4 xe/h× 0,74 kg/km/xe = 0,0008 mg/m.s. 

Tải lượng HC: EHC = 4 xe/h × 0,07 kg/km/xe = 0,00008 mg/m.s. 
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Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có 

thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. 

Sử dụng công thức Sutton [5] để xác định nồng độ ô nhiễm như sau :  

C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
       (3.2) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m. 

+
z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 
73,053,0 xz  , với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).  

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ 

gió trung bình là 2,4m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 

mặt đất, h =0m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (3.2), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng 

cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 36. Nồng độ khí thải do phương tiện vận chuyển  

TT Khoảng cách x(m) z 
Nồng độ (mg/m3) 

Cco CNOx CHC Bụi 

1 5 1,7160 0,000371 0,000212 0,000027 0,000027 

2 10 2,8463 0,000196 0,000112 0,000014 0,000014 

3 15 3,8267 0,000155 0,000089 0,000011 0,000011 

4 20 4,7209 0,000129 0,000074 0,000009 0,000009 

5 25 5,5561 0,000111 0,000063 0,000008 0,000008 

6 30 6,3471 0,000098 0,000056 0,000007 0,000007 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 - 0,3 

Với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình là 30 lượt/ngày, tương 

đương 4 xe/h (ngày làm 8 tiếng). Khí thải từ phương tiện giao thông là nguồn thải 

không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công 
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nhân thi công, người dân sống dọc các tuyến đường vận chuyển (Quốc lộ 9, đường 

vào mỏ đá đoạn qua khu dân cư) và người tham gia giao thông. 

 Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường 

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi 

vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ 

mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và 

loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận 

chuyển nguyên vật liệu đã được rải thảm nhựa có chất lượng mặt đường rất tốt, tuy 

nhiên đoạn từ Quốc lộ 9 vào mỏ đá là đường đất, do đó lượng bụi phát sinh trên đoạn 

đường này sẽ cao hơn so với các khu vực khác. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh 

do quá trình vận chuyển chạy trên đường đất, báo cáo áp dụng công thức tính toán 

như sau [6]:  

E = )
365

365
()

4
()

7,2
()

48
()

12
(7,1 5,07,0 pwWSs

k


 ,kg/(xe.km) (3.3) 

Trong đó: 

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)  

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 

micron)  

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường nhựa s=5,7)  

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h)  

+ W - Tải trọng của xe, (10 tấn)  

+ w - Số lốp xe của ôtô (10 lốp) 

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày) 

Thay số liệu vào công thức (3.3) ta có E = 0,72 kg/xe/km. Quảng đường vận 

chuyển từ Quốc lộ 9 vào mỏ đá dự án là 0,85km, ước tính lượng bụi phát sinh trên 

đoạn đường vận chuyển này là 0,61 kg/xe. 

Với quảng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi 

khoảng 0,85 km, sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của đường trong thời gian 

1h như sau: 4 lượt xe/h/850m = 0,0047 xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe 

là 0,61 kg/xe×0,0047xe/m.h = 0,0028 kg/m.h = 0,8 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp 

dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào 

công thức (3.2), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được 

thể hiện như sau: 
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Bảng 37. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận 

chuyển 

TT Khoảng cách x(m) z Nồng độ (mg/m3) 

1 5 1,7 0,21 

2 10 2,8 0,16 

3 15 3,8 0,13 

4 20 4,7 0,11 

5 25 5,6 0,09 

6 30 6,3 0,08 

QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1h) 0,3 

Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma 

sát với mặt đường nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Nồng 

độ bụi càng gần nguồn phát sinh càng cao, do đó, để giảm thiểu lượng bụi phát sinh 

ảnh hưởng đến người tham gia giao thông Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp thích 

hợp trong giai đoạn thi công Dự án. 

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 30 CBCNV trên công trường; 

thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, cọng rau, xương, vỏ hoa quả, giấy vụn, các loại 

bao bì, vỏ hộp, ... 

Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày [7], với 

tổng số công nhân trên công trường là 30 người thì tổng lượng rác thải phát sinh tính 

được khoảng 15 kg/ngày. 

Đối với CTR sinh hoạt chủ yếu chứa các thành phần hữu cơ như thức ăn thừa 

có khả năng phân hủy gây mùi hôi. Ngoài ra, nước mưa có thể cuốn theo CTR làm 

mất mỹ quan cũng như làm ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực. Do đó, Chủ dự án 

sẽ yêu cầu Nhà thầu thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

d. Tác động do chất thải rắn thông thường 

CTR xây dựng bao gồm đất đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ; đất 

đá thải ra từ quá trình đào móng, mở vỉa; các loại bao bì đựng xi măng; sắt thép 

vụn;...Các loại CTR này có khối lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: phương pháp 

thi công, ý thức của công nhân thi công, chất lượng vật liệu, ... 

Trong đó, lượng chất thải rắn từ đất đá thải từ hoạt động đào đắp, mở vỉa có 

khối lượng lớn nhất.  

- Đối với bao bì xi măng: khối lượng xi măng sử dụng là 70 tấn (tương đương 

với 1.400 bao loại 50kg, trọng lượng vỏ bao khoảng 0,2kg, khối lượng bao bì xi măng 

là 280kg/5 tháng (1,9kg/ngày); sắt thép sử dụng để thi công có khối lượng 20 tấn, 
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lượng sắt thép vụn ước tính khoảng 5% có khối lượng khoảng 1.000kg/5 tháng 

(7kg/ngày). Như vậy, khối lượng CTR từ bao bì xi măng và sắt thép vụn khoảng 

9kg/ngày. 

Đánh giá tác động: Khối lượng CTR trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu 

là đất đá thải từ quá trình đào đắp, mở vỉa, nếu không có biện pháp thu gom sẽ làm 

mất mỹ quan khu, nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô nhiễm 

môi trường nước mặt khe Tà Bung và bồi lấp dòng chảy của khe. Do đó, Chủ dự án 

sẽ có biện pháp để giảm thiểu thích hợp tác động này 

e.  Tác động do chất thải nguy hại 

Chủ yếu là dầu nhớt thải, dẻ lau nhiễm dầu, trong quá trình bảo dưỡng phương 

tiện, máy móc. Tuy nhiên, máy móc phương tiện được bảo trì bảo dưỡng tại các 

garage ở địa bàn nên phát tán ở hiện trường là không đáng kể. Lượng phát sinh từ 

khu vực lán trại, bãi tập kết khoảng 5 kg/tháng. 

Đánh giá tác động: Lượng CTNH phát sinh này nếu không được quản lý, thu 

gom và xử lý thích hợp thì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người 

là rất lớn 

 Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn: Từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi 

công xây dựng các hạng mục công trình.  

- Để đánh giá mức độ ồn của một số máy móc thiết bị xây dựng ở khoảng cách 

khác nhau được tính theo công thức:  

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) 

Trong đó: 

 + LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA). 

 + x0 = 1m. 

 + LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA). 

 + x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Bảng 38. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công 

TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15m [8] 30m 60m 120m 240m 

1 Máy ủi 107 100 93 87 81 75 69 

2 Máy khoan 101 94 87 82 75 69 63 

3 Máy đập bê tông 99 92 85 79 73 67 61 

4 Máy nén Diezel  94 87 80 74 68 62 56 

5 Máy ép cọc bê tông 89 82 75 69 63 57 51 
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TT Các phương tiện 
Mức ồn cách nguồn (dBA) 

3,5m 7,5m 15m [8] 30m 60m 120m 240m 

6 Máy trộn bê tông 89 82 75 69 63 57 51 

7 Xe tải 102 95 88 82 76 70 64 

 Cộng hưởng tiếng ồn 109,3 102,3 95,3 89 83,3 77,3 73,2 

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, máy móc 

hoạt động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT 

(70 dBA từ 6 giờ đến 21 giờ).  

- Độ rung: Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ 

yếu là hoạt động đào, đóng cọc. Mức độ rung động của các máy móc thi công thể 

hiện như sau: 

Bảng 39. Mức độ rung của các máy móc thi công 

TT Các phương tiện 

Mức độ rung động 

(Theo hướng thẳng đứng, dB) 

Cách nguồn 

10m [8] 
Cách nguồn 

30m  

Cách nguồn 

50m 

1 Máy đào đất 80 71 59 

2 Xe lu 82 71 61 

3 Máy khoan  63 55 44 

4 Máy ủi 79 69 58 

5 Máy nén khí 81 71 60 

6 Máy đào bánh hơi 85 73 63 

7 Máy đóng cọc bằng khoan dẫn 98 85 73 

8 Máy đóng cọc bằng rung chấn  93 83 72 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >50 m, mức rung từ 

các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối 

với hoạt động xây dựng là 75 dB.  

 Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác và các tác động khác (nếu có) 

Đối với thực vật: Hoạt động giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng tại khu 

vực mỏ đá thôn Xa Vi sẽ làm mất đi hoàn toàn lớp phủ thực vật trên diện tích được 

cấp phép, toàn bộ cảnh quan thực vật sẽ bị thay thế bằng đất trống, dẫn tới nguy cơ 

như sạt lở, rửa trôi bề mặt có thể xảy ra, đặc biệt tại khu vực mỏ đá có chênh lệch độ 

cao lớn. Đối với khu mỏ hiện trạng là rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm, việc 

phát quang thực vật để tiến hành khai thác sẽ làm thay đổi cảnh quan khu vực, với 
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địa hình có độ dốc lớn, nguy cơ xói lở đất đá có thể xảy ra. Đối với khu mỏ chủ yếu 

là rừng tràm trồng và cây bụi, việc phát quang thực vật sẽ làm thay đổi lớn về cảnh 

quan và mất đi hoàn toàn tài nguyên thực vật trên phạm vi đó. Tuy nhiên, khu vực 

này là đất canh tác rừng trồng của người dân, định kỳ 5 năm một lần người dân vẫn 

khai thác nên việc phát quang này không ảnh hưởng lớn đến tài nguyên sinh vật của 

khu vực.  

Đối với động vật: Quá trình phát quang thảm thực vật sẽ làm mất đi nơi cư trú 

cũng như nguồn thức ăn của các loài động vật. Đồng thời việc tập trung lượng lớn 

người và thiết bị máy móc trên công trường. Đặc biệt, các hoạt động phát sinh tiếng 

ồn và độ rung lớn sẽ gây ra sự hoảng sợ đối với các loài động vật, bắt buộc chúng 

phải di chuyển đến nơi khác để tồn tại. Đối với các loài động vật trưởng thành có khả 

năng di chuyển nhanh sẽ tồn tại, còn các loài động vật chưa trưởng thành (chim non, 

trứng); tổ của các loài côn trùng (tổ kiến, ong,…) sẽ bị mất đi. 

 Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

 Đối với sự cố cháy nổ 

Trong giai đoạn này nguy cơ cháy nổ có thể đến từ các nguyên nhân sau: 

- Từ hoạt động sinh hoạt như: hút thuốc, nấu ăn của công nhân. 

- Từ máy móc, thiết bị thi công làm việc quá tải gây nên sự cố chập cháy điện. 

- Quá trình đào đắp, san nền có thể gặp phải bom mìn còn sót lại do chiến tranh. 

 Đối với sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

Các sự cố tai nạn lao động trong giai đoạn này từ các nguyên nhân sau: 

- Quá trình thi công, vận hành máy móc không đảm bảo an toàn kỹ thuật. 

- Việc vận chuyển vật liệu, máy móc thi công sẽ là nguyên nhân gây ra tai nạn 

giao thông. 

- Hoạt động khai thác mở vỉa, bạt ngọn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động 

do vị trí nằm ở trên cao, ban đầu chưa tạo được mặt bằng để bố trí máy móc nên công 

tác khoan đá, nổ mìn khá bất lợi. Một số nguyên nhân gây nên sự cố tai nạn lao động 

trong giai đoạn mở vỉa, bạt ngọn như sau: 

+ Các hiện tượng trượt lở đất đá có thể xảy ra khi không đảm bảo góc dốc bờ 

moong khai thác đầu tiên, chiều cao tầng khai thác không đảm bảo theo thiết kế sẽ 

có nguy cơ làm mất ổn định bờ moong khai thác, gây trượt lở.  

+ Trong các công đoạn khai thác mở vỉa có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử 

dụng máy móc thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn 

lao động. 
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Các sự cố nêu trên mặc dù xác suất xảy ra rất thấp, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại lớn về người và tài sản. Các tác động này chỉ mang tính tạm thời và có thể 

phòng ngừa, giảm thiểu được dễ dàng. 

 Tác động không liên quan đến chất thải 

a. Đánh giá tác động của việc GPMB, chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Việc chiếm dụng đất rừng sản xuất sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. 

Đặc biệt đối tượng chịu ảnh hưởng hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, sống phụ 

thuộc vào canh tác nương rẫy. Do đó, để đảm bảo quyền lợi và tránh thiệt hại cho 

người dân, Chủ dự án sẽ có phương án đền bù, hỗ trợ thích hợp trước khi triển khai 

thi công Dự án. 

b. Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông 

Việc vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thi công cho Dự án sẽ làm tăng 

mật độ các phương tiện giao thông trên các tuyến đường như: Quốc lộ 9, đường từ 

Quốc lộ 9 vào mỏ đá, từ đó sẽ làm hư hỏng các tuyến đường giao thông này nếu việc 

vận chuyển chở quá tải trọng so với quy định. Ngoài ra, việc vận chuyển nguyên vật 

liệu và máy móc có thể gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên thời gian và khối lượng 

nguyên vật liệu, máy móc không lớn do đó, tác động đến hoạt động giao thông xem 

như không đáng kể. 

c. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội 

 Tích cực 

- Việc thu mua nguyên vật liệu thi công trên địa bàn xây sẽ làm tăng các khoản 

thuế, phí và lệ phí cho tỉnh. 

- Quá trình thi công dự án sẽ tạo ra công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động. 

- Sự có mặt của công nhân thi công sẽ góp phần tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá 

của khu vực. 

  Tiêu cực 

- Phát sinh chất thải rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn,... ảnh hưởng đến môi trường 

không khí, môi trường đất, chất lượng nguồn nước mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe của 

công nhân lao động và người dân lân cận khu vực dự án; 

- Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng sẽ làm phát sinh các tệ nạn xã hội. 
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3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

 Đối với nước thải 

a. Nước thải xây dựng 

- Sử dụng tiết kiệm nước trong quá trình xây dựng, tái sử dụng nước thải xây 

dựng như sử dụng nước thải vệ sinh thiết bị, dụng cụ để bảo dưỡng công trình. 

- Nâng cao ý thức của công nhân trong việc sử dụng nước để hạn chế nước thải 

xây dựng phát sinh. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công là không nhiều. 

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt tới môi trường, Chủ 

dự án sẽ xây dựng bể tự hoại 3 ngăn tại khu vực văn phòng, nhà công nhân, quy 

hoạch sử dụng cho giai đoạn vận hành. 

Chức năng của bể tự hoại ứng dụng phương pháp lắng và phân huỷ yếm khí nên 

cấu tạo của bể tự hoại gồm 2 phần: phần lắng và phần phân huỷ cặn. 

Mô hình một bể tự hoại như sau: 

Hình 4. Bể tự hoại 3 ngăn 

Tính toán kích thước của bể tự hoại: 

- Áp dụng phương thức tính toán thiết kế bể tự hoại của [9] để xây dựng bể phù 

hợp với lượng công nhân 55 người (sử dụng cho cả giai đoạn hoạt động). 

+ Thể tích phần lắng của bể tự hoại:   W1 = a.N.T1/1.000 (m3); 

+ Thể tích phần chứa và lên men phân hủy cặn: W2 = b.N.T2/1.000 (m3); 

 Ghi chú: 

I- Ống nước vào 

II- Ống nước ra 

III- Ống thoát khí  

IV- Nắp vệ sinh 

 1. Ngăn chứa 

 2. Ngăn lên men 

 3. Ngăn lắng cặn 

 4. Ngăn lọc theo ống dẫn 

ra môi trường. 
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Tổng thể tích bể tự hoại (W, m3):   W = W1 + W2. 

Trong đó:  

N - số người sử dụng (N=30); 

a - tiêu chuẩn thải nước của một người trong một ngày (a = 100 L/người.ngày 

× 100% = 100 L/người.ngày); 

b - tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một ngày; giá 

trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn 

<1 năm thì b=0,1 L/người.ngày, nếu ≥1 năm thì b=0,08 L/người.ngày; 

T1 - thời gian lưu của bể tự hoại, thường lấy 1÷3 ngày (chọn 2 ngày); 

T2 - thời gian giữa hai lần hút bùn cặn lên men; ta tính cho thời gian 1 năm (T2 

= 365 ngày); 

Vậy thể tích toàn bộ bể tự hoại là: W = 12,6m3, chọn 15m3, kích thước 

(3x2,5x2)m. 

Nước thải sinh hoạt của công nhân sau xử lý sẽ định kỳ hợp đồng với Trung 

tâm môi trường đô thị huyện Đakrông tiến hành thu gom đưa đi xử lý. 

c. Nước mưa chảy tràn 

Để hạn chế nước mưa cuốn trôi các chất bẩn làm ô nhiễm thủy vực tiếp nhận, 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên thu gom CTR sinh hoạt vào các thùng chứa, tránh vứt bừa bãi 

ra môi trường, nước mưa có thể cuốn theo làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan 

khu vực;  

- Xây dựng nhà chứa vật liệu hoặc phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời 

mưa; 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện 

tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường; 

- Sắp xếp kế hoạch trong xây dựng để thi công các hạng mục chính trong mùa 

khô hạn chế nước mưa chảy tràn. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường  

a. CTR sinh hoạt 

- Trong giai đoạn này, CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng sẽ được thu gom 

và chứa vào 01 thùng đựng rác 60L. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân thải bỏ rác 

đúng nơi quy định. 
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- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên 

dụng và hợp đồng với Trung tâm môi trường đô thị huyện Đakrông tiến hành thu 

gom đưa đi xử lý. 

b. CTR xây dựng 

- Đối với sinh khối thực vật trong quá trình phát quang: Đối với các cây gỗ lớn 

như tràm sẽ thu gom bán cho các cơ sở có nhu cầu thu mua trên địa bàn; đối với sinh 

khối thực vật nhỏ được sẽ tập trung tại một vị trí, sau đó cho người dân thu gom làm 

củi đốt và phân xanh, phần không tận dụng được sẽ đốt giảm sinh khối. 

- Đối với CTR từ quá trình xây dựng: tạo nơi tập kết CTR nhằm tận dụng hoặc 

tái sử dụng vào các mục đích khác trong quá trình xây dựng như đầm nền hay gia cố 

các khu vực đất thấp. Đối với các loại chất thải như: chai nhựa, thuỷ tinh, bao bì xi 

măng, sắt thép vụn... sẽ được tận thu hoặc bán cho các đơn vị thu mua phế liệu. 

c. Chất thải nguy hại 

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung nên công tác thu 

gom chất thải tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại 

giai đoạn này chủ yếu là dầu, mỡ thải, giẻ lau có dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, 

bảo dưỡng xe, máy móc thi công, vì vậy Nhà thầu được yêu cầu áp dụng các biện 

pháp để xử lý như sau: 

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công 

thì các đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có 

đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát 

sinh trên khu vực công trường. 

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cho phương tiện, thiết bị thi công tại 

công trường sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon hoặc 

tấm tôn thép có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa 

chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường. Giẻ 

lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào 02 thùng đựng 

CTNH chuyên dụng để lưu trữ (thùng đựng có dán nhãn và ghi rõ loại CTNH) vào 

kho chứa gần với lán trại, không để lẫn lộn với rác thải thông thường. Nhà thầu sẽ 

hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. 

 Đối với bụi, khí thải 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải và máy móc thi công quá cũ có khả 

năng gây ô nhiễm cao. 

- Xe vận chuyển vật liệu, vật tư phải được che chắn, có bạt phủ đối với các loại 

xe ben. 
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- Vào những ngày khô ráo phát sinh bụi nhiều sẽ được tưới nước tại các tuyến 

đường vận chuyển (tần suất tối thiểu 3 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên), các điểm cần 

quan tâm là đoạn ngã 3 giao nhau giữa Quốc lộ 9 và tuyến đường vào mỏ. 

- Không vận chuyển nguyên, vật liệu quá tải, tránh vận chuyển vào buổi tối và 

giờ cao điểm. 

- Công nhân sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động: áo quần, giầy dép, khẩu 

trang, mũ,… 

Biện pháp phun ẩm và mua bạt che phủ là rất dễ triển khai, chi phí thấp và giảm 

bụi rất hữu hiệu, hiện nay rất nhiều đơn vị thi công các công trình xây dựng đang áp 

dụng. 

 Đối với tiếng ồn, độ rung 

- Quá trình thi công không tập trung nhiều máy móc có khả năng gây tiếng ồn 

và độ rung cùng hoạt động tại một thời điểm và địa điểm. 

- Quá trình lắp đặt thiết bị máy móc cần phải được cân chỉnh và đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ.  

- Các phương tiện giao thông và máy móc thi công không được hoạt động trong 

giờ cao điểm để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.  

- Công nhân lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống ồn như: 

bao tai, nút bịt tai. 

 Đối với xói lở, bồi lắng, nước mưa chảy tràn 

- Quản lý tốt chất thải phát sinh, đặc biệt là chất thải rắn, đất đá, tránh bị cuốn 

trôi làm ảnh hưởng đến môi trường thủy sinh tại khe Tà Bung. 

- Việc chặt phá cây cối theo hình thức cuốn chiếu, khai thác mở vỉa đến đâu 

phát quang thực vật đến đó, tránh phát quang hết toàn bộ khu mỏ gây nên các hiện 

tượng xói mòn, sạt lở đất. 

 Đối với các tác động đến đa dạng sinh học 

- Chỉ tiến chặt phá cây cối trong phạm vi dự án, không được tiến hành ngoài 

phạm vi Dự án. 

- Đối với tài sản trên đất như hoa màu, rừng sản xuất sẽ cho người dân thu hoạch 

trước khi tiến hành GPMB. 
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- Chủ dự án sẽ thực hiện thủ tục trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư 

số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về trồng 

rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

 Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường, tránh 

để chất thải phát thải ra môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân và người 

dân. 

- Có biện pháp quản lý đối với công nhân đặc biệt trong sinh hoạt và các hoạt 

động dịch vụ khác, tránh để công nhân quấy rối an ninh trật tự trong khu vực. 

- Trước khi triển khai thi công, Chủ dự án sẽ thông báo trước cho chính quyền 

và người dân được biết để cùng phối hợp thực hiện.  

- Thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường và an sinh xã hội để nhận được 

sự đồng thuận của người dân 

 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

- Thuê đơn vị có năng lực để thực hiện rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích 

triển khai dự án.  

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định 

và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy 

nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. 

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động 

trong tình trạng quá tải. 

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công 

trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi 

phun nước, cát,… để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu 

khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

- Đối với công nhân sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 

- Quá trình thi công xây dựng sẽ cử cán bộ chịu trách nhiệm giám sát an toàn 

lao động. 

- Quá trình làm việc trên núi cao cần thực hiện đầy đủ các kỹ thuật về an toàn 

lao động, đặc biệt trong công tác khoan, nổ mìn 
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c. Đối với sự cố tai nạn giao thông 

- Các xe vận chuyển sẽ được chở đúng trọng tải, không sử dụng các phương 

tiện đã quá cũ. 

- Các đoạn ra vào công trường có biển báo nguy hiểm và hạn chế tốc độ 

- Quy định tài xế tuân thủ Luật An toàn giao thông, không được phóng nhanh, 

vượt ẩu. 

- Tuyến đường vận chuyển đất đá thải giai đoạn mở vỉa sẽ được cải tạo định kỳ, 

Chủ dự án sẽ nhanh chóng sửa chữa để đảm bảo chất lượng đường sá cũng như hạn 

chế tai nạn. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Các nguồn thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động được trình bày như sau:
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Bảng 40. Các nguồn tác động trong giai đoạn vận hành 

TT Hoạt động 
Tác động liên quan 

đến chất thải 

Tác động không 

liên quan đến chất 

thải 

Sự cố môi trường Đối tượng chịu tác động 

1 
Phát quang thực 

vật 
- Bụi, CTR - Tiếng ồn 

- Sạt lở, đá lăn 

- Tai nạn lao động, 

tai nạn giao thông 

- Cháy nổ do chập 

điện, nổ mìn, do sét 

đánh 

- Xói mòn, sạt lở 

đất 

- Ngập úng cục bộ 

- Hệ sinh thái khu vực 

- Cảnh quan xung quanh 

- Công nhân lao động 

2 Khoan, nổ mìn - Bụi, CTR 

- Tiếng ồn, độ rung, 

sóng đập không khí, 

đá văng 

- Ảnh hưởng đến hệ 

sinh thái khu vực 

- Tác động đến KT-

XH 

- Công nhân lao động 

- Người dân thôn Xa Vi,  Khe Hà, 

xã Hướng Hiệp 

- Thay đổi cảnh quan địa hình 

- Môi trường đất khu vực 

- Hệ sinh thái khu vực và lân cận 

3 

Bốc xúc, vận 

chuyển, san gạt đổ 

thải 

- Bụi, khí thải 

- Tiếng ồn 

- Tác động đến KT-

XH 

4 

Hoạt động bảo trì, 

bão dưỡng máy 

móc 

- CTNH  
- Môi trường nước khe Tà Bung 

- Môi trường đất khu vực 

5 
Sinh hoạt của 

CBCNV 
- Nước thải, CTR - Mất an ninh trật tự 

- Môi trường nước khe Tà Bung 

- Cảnh quan khu vực 

6 
Nước mưa chảy 

tràn 

- Nước mưa cuốn theo 

các chất ô nhiễm: đất cát, 

rác thải… 

 
- Môi trường nước khe Tà Bung 

- Môi trường đất khu vực 

 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn Xa Vi, xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt Trang 79 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a. Đối với nước thải 

 Nước thải sản xuất 

Dự án chỉ sử dụng nước phục vụ sản xuất trong công đoạn khoan đá, tưới phun 

ẩm tại công đoạn nghiền sàng và tưới nước đường vận chuyển để giảm thiểu bụi, 

lượng nước sử dụng vừa đủ và phần lớn ngấm vào thành phẩm nên không làm phát 

sinh nước thải sản xuất. 

 Nước thải sinh hoạt 

Về nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tắm giặt, sinh hoạt của 

CBCNV và từ hoạt động của bếp ăn. Với tổng số lượng CBCNV là 55 người thì 

lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 5,5 m3/ngày (hầu hết công nhân đều được 

tuyển chọn là người địa phương nên ít ở lại nhà ở của Công ty). 

Theo số liệu tính toán nước thải sinh hoạt thông thường có nồng độ các chất 

hữu cơ, vi sinh vật vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Thành phần chủ yếu chứa các 

chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học nên thường phát sinh mùi hôi khi phân hủy, trở 

thành nguồn phát sinh lây lan dịch bệnh. Do đó, để giảm thiểu nguồn tác động này 

chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu khi đi vào hoạt động. 

 Nước mưa chảy tràn  

- Nước mưa chảy tràn qua mỏ khai thác, bãi nghiền sàng sẽ cuốn theo một lượng 

đất đá, bụi... làm tăng độ đục nguồn tiếp nhận, ô nhiễm nước mặt thủy vực tiếp nhận 

(khe Tà Bung), đồng thời nguy cơ bồi lắng các thủy vực này do mức chênh lệch độ 

cao khá lớn. 

Nước mưa thường chứa rất ít chất ô nhiễm, tuy nhiên khi chảy tràn trên bề mặt 

có thể cuốn theo đất đá, lá cây,… sẽ làm tăng nồng độ chất rắn lơ lửng, ... đồng thời 

gây ra các sự cố như ngập úng cục bộ hoặc sạt lở đất. Hoạt động khai thác, chế biến 

đá tạo ra nhiều bụi lắng, mịn dễ bị cuốn trôi theo dòng nước đổ vào thủy vực tiếp 

nhận làm tăng độ đục của khe Tà Bung, đồng thời gây cản trở dòng chảy do bồi lắng.  

Tác động của nước mưa chảy tràn đối với Dự án rất đáng quan tâm. Do đó, cần 

thiết phải có biện pháp giảm thiểu đối với nước mưa chảy tràn trước khi chảy ra môi 

trường xung quanh. 

b. Đối với bụi và khí thải 

Hoạt động của Dự án phát sinh bụi từ các công đoạn sau: 

- Khoan, nổ mìn để phá đá nguyên khai, phá đá quá cỡ. 

- Bụi từ hoạt động nghiền sàng chế biến đá. 

- Bốc xúc, vận chuyển đá thành phẩm, đá thải. 
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 Bụi và khí thải từ các hoạt động trong phạm vi mỏ và bãi chế biến 

Bụi phát sinh từ quá trình bốc xúc lớp đất phủ: 

Quá trình mở vỉa và bốc xúc lớp đất phủ có chiều dày trung bình 6m với tổng 

khối lượng đất phủ cần bốc toàn khu mỏ là 642.000 m3 (tương đương 38.909,1 

m3/năm, việc bốc xúc đất sẽ làm phát sinh lượng bụi gây ô nhiễm môi trường không 

khí. Hệ số phát sinh bụi do quá trình bốc xúc bị gió cuốn lên khoảng 1÷100g/m3 [4], 

vậy lượng bụi phát sinh tối đa là: 38.909,1m3× 100g/m3 = 3.890,9 kg bụi. Với thời 

gian bốc xúc đất trong năm là 250 ngày, thời gian hoạt động trong ngày là 8 tiếng thì 

tải lượng bụi phát sinh tối đa là: 0,54 g/s. 

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ bụi phát tán vào 

môi trường không khí. Nồng độ bụi được tính theo công thức như sau [13]: 

C = Co + (1.000Ml)/(uH)      (4) 

Trong đó: 

+ Co: là nồng độ chất ô nhiễm vào khối hộp (Co = 0,248 mg/m3 theo số liệu đo 

hiện trạng môi trường tại khu vực Dự án). 

+ M: Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt (g/m2.s). 

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s); u = 2,4 m/s. 

+ H: Chiều cao xáo trộn (m); H = 10m. 

+ l, b: Chiều dài và chiều rộng của khối khí (m). 

Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt được xác định như sau: 

M = Es/(l  b)  (5) 

Trong đó: Es là tải lượng phát thải trên đơn vị thời gian. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (l) và chiều rộng (b) của 

hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.12.Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt bốc lớp phủ 

Khoảng cách Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m3) Chiều dài l (m) Chiều rộng b (m) 

30 30 1,00 

0,3 

50 50 0,70 

100 100 0,47 

150 150 0,40 

200 200 0,36 

300 300 0,32 

500 500 0,29 
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Từ kết quả tính toán bảng trên cho thấy: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào, 

bốc xúc đất phủ bề mặt tương đối lớn và vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 

05:2013/BTNMT) ở khoảng cách từ dưới 300m. Nồng độ bụi cao sẽ tác động trực 

tiếp đến công nhân làm việc tại công trường. Riêng đối với các hộ dân có vị trí cách 

khu vực mỏ khai thác khoảng trên 310m nên bụi do khai thác hầu như ít ảnh hưởng 

đến các hộ này. Thời gian tác động trong suốt quá trình khai thác. Do đó, để giảm 

thiểu tác động của bụi đến môi trường và công nhân lao động Chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp giảm thiểu bụi thích hợp. 

Bụi phát sinh từ quá trình khoan lỗ mìn, bốc xúc, nghiền sàng đá: 

Với công suất khai thác là: 150.000m3 đá nguyên khai/năm = 269.500 tấn/năm 

(khối lượng riêng của đá nguyên khai là 2,695 tấn/m3) thì tổng lượng bụi phát sinh 

từ các hoạt động diễn ra cùng thời điểm gồm: hoạt động khoan lỗ mìn, bốc xúc, chế 

biến như sau: 

Bảng 41. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động khai thác và chế biến đá 

TT Hoạt động 
Hệ số 

phát sinh 

Công suất 

khai thác 

Tổng bụi 

phát sinh 

(kg) 

Tải 

lượng 

(g/s) 

1 
Khoan đá 

(tại mỏ đá) 
2,6 kg/m3 100.000m3/năm 

260.000 
36 

2 

Bốc xúc đá lên xe tải 

(tại mỏ đá, bãi chế 

biến) 

0,17 

kg/tấn 269.500 

tấn/năm 
45.815 

6 

3 
Hoạt động nghiền 

sàng 

0,14 

kg/tấn 37.730 
5 

 Tổng cộng   343.545 47 

Ghi chú: - Hệ số phát sinh bụi theo Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993; 

Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, Hồ Sỹ Giao, 2005. 

- Thời gian làm việc 250 ngày/năm, 8 giờ/ngày. 

Trên thực tế do có nhiều điểm phát sinh bụi cùng lúc và hướng gió, vận tốc gió 

không ổn định (do mỏ có địa hình núi cao) nên rất khó tính toán chính xác được nồng 

bộ bụi phát tán. Tuy vậy, để có thể định lượng sơ bộ về nồng độ bụi trung bình trong 

toàn bộ khu vực khai trường, báo cáo áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác 

định nồng độ bụi phát tán vào môi trường không khí. 

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ bụi từ hoạt động 

khoan lỗ mìn, bốc xúc, chế biến trong quá trình khai thác ổn định phát tán vào môi 

trường không khí, phương pháp và kết quả tính toán như sau: 

Khối không khí tại khu vực khoan, bốc xúc, vận chuyển được hình dung là một 

hình hộp với các kích thước chiều dài l(m) và chiều cao H(m). Nồng độ bụi trong 

khối hộp sẽ được tính như sau [13]: 
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  C = Co + (1.000Ml)/(uH)                 (4) 

Trong đó: 

+ Co: là nồng độ chất ô nhiễm vào khối hộp (Co = 0,248 mg/m3 theo số liệu đo 

hiện trạng môi trường tại khu vực Dự án). 

+ M: Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt (g/m2.s). 

+ u: Tốc độ gió trung bình (m/s); u = 2,4 m/s. 

+ H: Chiều cao xáo trộn (m); H = 10m. 

+ l, b: Chiều dài và chiều rộng của khối khí (m). 

Cường độ phát thải đơn vị của nguồn mặt được xác định như sau: 

M = Es/(l  b)  (5) 

(Es là tải lượng phát thải trên đơn vị thời gian). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (l) và chiều rộng (b) của 

hộp không khí được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 42. Nồng độ bụi từ các hoạt động khai thác, chế biến đá 

Khoảng cách 
Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) 
Chiều dài l 

(m) 

Chiều rộng b 

(m) 

30 30 65,53 

0,3 4 

50 50 39,41 

100 100 19,83 

150 150 13,30 

200 200 10,04 

300 300 6,78 

500 500 4,16 

600 600 3,51 

Như vậy, so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT cho 

thấy nồng độ bụi do hoạt động khoan lỗ mìn, bốc xúc, chế biến vượt giới hạn cho 

phép nếu không áp dụng các biện pháp giảm thiểu. Các hoạt động nói trên hầu như 

diễn ra đồng thời và phát sinh nhiều bụi, do đó Chủ dự án sẽ đặc biệt quan tâm đến 

tác động này . 

Để đánh giá chính xác hơn, báo cáo tham khảo nồng độ bụi phát sinh tại một số 

mỏ đá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp 

khống chế, xử lý bụi được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 43. Nồng độ bụi từ khai thác, chế biến đá khi không có biện pháp xử lý 
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TT Vị trí 

Nồng độ (mg/m3) QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

QCVN 

02:2019/BYT 

(mg/m3) Khu vực khai thác 

1 K1 8,34 

0,3 4 2 K2 4,63 

3 K3 6,13 

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng Khoa học & Công nghệ Quảng Nam 

Ghi chú: 

- K1: Khu vực mỏ đá Vinaconex 25 - Tam Nghĩa, Núi Thành  

- K2: Khu vực mỏ đá Cảng Kỳ Hà - Tam Nghĩa, Núi Thành  

- K3: Khu vực mỏ đá Thái Bình - Tam Vinh - Phú Ninh  

Đánh giá tác động:  

Qua kết quả tính toán trên cho thấy: nồng độ bụi phát sinh từ quá trình khai thác 

và chế biến có giá trị lớn, vượt giới hạn quy chuẩn của QCVN 05:2013/BTNMT và 

QCVN 02:2019/BYT. Do đó, quá trình khai thác đá cần có các biện pháp xử lý phù 

hợp ngay tại nguồn phát sinh nhằm tránh các tác động trực tiếp đến sức khỏe CBCNV 

của Công ty. 

Như vậy, trong trường hợp không áp dụng các biện pháp khống chế, giảm thiểu 

bụi phù hợp thì hoạt động khai thác đá chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cán 

bộ, công nhân Công ty trực tiếp làm việc tại khai trường và người dân thôn Xa Vi, 

xã Hướng Hiệp. 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình nổ mìn: 

Khối lượng đất đá từ quá trình nổ mìn trong 01 năm khai thác ổn định theo thiết 

kế cơ sở là 150.000 m3 (tương đương 269.500 tấn). Tải lượng bụi từ nổ mìn phá đá 

là 0,4kg bụi/tấn quặng [4], vậy tổng lượng bụi phát sinh từ quá trình nổ mìn là 

269.500 tấn/năm ×0,4 = 107.800 kg bụi/năm (tương đương 14,97 g/s).  

Đối với khí thải từ nổ mìn: Tại mỏ sử dụng hai loại thuốc nổ AnFo và AD1 là 

hai loại thuốc nổ có cân bằng oxy bằng 0 nên không phát sinh các loại khí độc. Lượng 

khí thải phát sinh chủ yếu là CO2 và N2. Tuy nhiên, N2 là một chất khí trơ, do vậy 

chỉ cần quan tâm tới CO2 là chất khí chủ yếu gây ra “hiệu ứng nhà kính”. Theo “Quản 

lý môi trường ngành khai thác khoáng và năng lượng Ôxtrâylia”, thì lượng CO2 sinh 

ra khi đốt 1 tấn thuốc nổ ANFO là 0,075 tấn. Lượng thuốc nổ tối đa tại mỏ là 

210kg/đợt nổ, lượng CO2 phát thải là 0,016 tấn/đợt nổ. 

Bụi và khí thải từ động cơ phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển 

sản phẩm, đất đá thải ngoài phạm vi dự án: 
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- Bụi và khí thải từ động cơ xe vận chuyển 

Việc sử dụng các phương tiện để vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm đi tiêu 

thụ sẽ làm phát sinh lượng khí thải gây ô nhiễm như: Bụi, CO, SO2, NOx.  

+ Đối với quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ vận hành như thuốc, 

kíp nổ; nhiên liệu cho máy xúc, ủi, với tần suất khoảng 1 tuần/chuyến. 

+ Đối với quá trình vận chuyển đá thành phẩm: Với tổng khối lượng vận chuyển 

đá thành phẩm 269.500 tấn/năm (1.078 tấn/ngày) cần 83 chuyến xe/ngày (tải trọng 

13 tấn)  

+ Đối với quá trình vận chuyển đất đá thải: Với khối lượng đất đá thải vận 

chuyển là 80.195m3/năm (116.282,8 tấn/năm), tương đương 465 tấn/ngày cần 36 

chuyến xe/ngày (tải trọng 13 tấn) 

Như vậy, tần suất xe vận chuyển cả sản phẩm và đất đá thải là 119 chuyến/ngày, 

tính cho 02 lượt đi và về là 238 lượt xe/ngày (30 lượt xe/h) 

Với số lượt xe vận chuyển sản phẩm trung bình là 30 lượt/h. Dựa vào giá trị 

giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối 

đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau: 

Tải lượng bụi: Ebụi = 30 xe/h × 0,06g/km/xe = 0,0005 mg/m.s. 

Tải lượng NOx: ENOx = 30 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,003 mg/m.s. 

Tải lượng CO: ECO= 30 xe/h× 0,74 kg/km/xe = 0,006 mg/m.s. 

Tải lượng HC: EHC = 30 xe/h × 0,07 kg/km/xe = 0,0006 mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ, có thể áp dụng 

mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công 

thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau:  

C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
       (1) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 73,053,0 xz  , với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).  
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+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ 

gió trung bình tại khu vực Dự án là 2,4m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 

mặt đất, h =0m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách 

khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 44. Nồng độ khí thải do động cơ phương tiện vận chuyển  

TT Khoảng cách x(m) z 
Nồng độ (mg/m3) 

Cco CNOx CHC Bụi 

1 5 1,7160 0,001591 0,000795 0,000159 0,000133 

2 10 2,8463 0,000839 0,000419 0,000084 0,000070 

3 15 3,8267 0,000664 0,000332 0,000066 0,000055 

4 20 4,7209 0,000552 0,000276 0,000055 0,000046 

5 25 5,5561 0,000476 0,000238 0,000048 0,000040 

6 30 6,3471 0,000420 0,000210 0,000042 0,000035 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1h) 
30 0,2 - 0,3 

Đánh giá tác động: Khí thải từ động cơ phương tiện giao thông là nguồn thải 

không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người 

dân sống dọc các tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên, qua kết quả tính toán trên cho 

thấy, ảnh hưởng của bụi và các chất khí độc hại từ động cơ các phương tiện vận chuyển 

sản phẩm đi tiêu thụ và đất đá thải là rất nhỏ và nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2013/BTNMT, nên tác động của khí thải giao thông là không lớn. Phần lớn 

chủ yếu là bụi phát sinh từ quá trình ma sát giữa mặt đường và lốp xe. 

Bụi do bánh xe ma sát với mặt đường: 

Quá trình vận chuyển sản phẩm, đất đá thải sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu 

rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo 

xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường 

và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, tuyến đường vận chuyển 

được cấp phối đá dăm từ Quốc lộ 9 đến vị trí bãi nghiền sàng dài 850m phát sinh 

nhiều bụi. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên 

đường cấp phối đá dăm, báo cáo áp dụng công thức tính toán như sau [8]: 

E = )
365

365
()

4
()

7,2
()

48
()

12
(7,1 5,07,0 pwWSs

k


 , kg/(xe.km) (2) 
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Trong đó: 

+ E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)  

+ k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 

micron)  

+ s - Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường đất s=6,4)  

+ S -Tốc độ trung bình của xe tải (S=30 km/h)  

+ W - Tải trọng của xe, (13 tấn)  

+ w - Số lốp xe của ôtô (10 lốp) 

+ p - Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày) 

Thay số liệu vào công thức (2) ta có E = 1,25kg/xe.km. Với chiều dài tuyến 

đường vận chuyển phát sinh nhiều bụi là 850m, ước tính lượng bụi phát sinh trên 

đoạn đường vận chuyển này là 1,06kg/xe. 

Với quảng đường vận chuyển đá thành phẩm, đất đá thải phát sinh nhiều bụi 

trung bình là 850m, sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của đường trong thời gian 

1h như sau: 30 lượt xe/h/850m = 0,035 xe/m.h. Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe 

là 1,06kg/xe×0,035xe/m.h = 0,038kg/m.h = 10,4mg/m.s. 

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp 

dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Sử dụng công thức 

Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau:  

C(x) = 0,8.E    
uee z

hzhz zz 
/)(

2222 2/)(2/)( 
       (1) 

Trong đó:  

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách 

đường giao thông x mét (mg/m3). 

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m. 

+ z : Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, 73,053,0 xz  , với cấp độ ổn định khí 

quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).  

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ 

gió trung bình tại khu vực Dự án là 2,4m/s. 

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng 

mặt đất, h =0m). 

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi. 
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Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau 

so với nguồn thải được thể hiện như sau: 

Bảng 45. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận 

chuyển đá thành phẩm, đất đá thải 

TT Khoảng cách x(m) z Nồng độ (mg/m3) 

1 5 1,7160 2,8 

2 10 2,8463 1,5 

3 15 3,8267 1,2 

4 20 4,7209 1,0 

5 25 5,5561 0,8 

6 30 6,3471 0,7 

QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1h) 0,3 

Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma 

sát với mặt đường vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Lượng bụi 

phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường, qua quá trình khảo sát cho 

thấy, tuyến đường vận chuyển (Quốc lộ 9) sản phẩm được rải thảm nhựa nên lượng 

bụi phát sinh không nhiều. Chỉ có tuyến đường cấp phối đá dăm từ khu mỏ ra Quốc 

lộ 9 có khả năng phát sinh nhiều bụi nếu không có biện pháp giảm thiểu thích hợp.  

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển sẽ tác động lớn nhất tới khu dân cư thôn 

Xa Vi, Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tiếp đến là các khu dân cư sống dọc tuyến Quốc lộ 

9. Do đó, để giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện 

pháp thích hợp khi đi vào hoạt động.. 

c. Đối với chất thải 

 CTR sinh hoạt 

Hoạt động sinh hoạt của 55 CBCNV sẽ phát sinh chất thải rắn có khối lượng 

khoảng 27,5kg/ngày. Thành phần của CTR sinh hoạt gồm: thức ăn thừa, bao bì nilon, 

bìa carton, xương động vật,… 

CTR sinh hoạt có khối lượng phát sinh không nhiều, tuy nhiên nếu không được 

thu gom và xử lý thích hợp sẽ gây ảnh hưởng tới mỹ quan của Công ty, đồng thời 

CTR sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy làm phát sinh mùi hôi nếu để quá 

lâu ngày gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc của CBCNV. Vì vậy Công ty sẽ có 

biện pháp giảm thiểu thích hợp sau này. 

 CTR sản xuất thông thường 

Chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh chủ yếu từ đất phủ bề mặt mỏ và 

đá không đạt tiêu chuyển để làm để làm VLXD. Trong đó: 
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- Đối với đất bốc phong hóa: Theo kết quả thăm dò trữ lượng, tầng đất phủ, đất 

đá phong trong khu vực có chiều dày trung bình htb = 6m, Trong 12,1ha mỏ khai thác 

có một phần ở rìa phía Đông (0,5ha) và rìa phía Tây Bắc (0,9ha) có cao trình tự nhiên 

thấp hơn +154m, nên quá trình khai thác không chạm đến diện tích hai khu vực này, 

phần diện tích thực sự có khai thác là 10,7ha. Khối lượng đất phủ (Qđp) cần bốc là:  

Qđp = htb x Skt = 6m x 10,7 ha = 642.000 m3 

- Đối với đá không đạt chuẩn: khối lượng đá phong hóa trong thân khoáng 

không sử dụng được cần thải loại: 647.805 m3 

Vậy, tổng lượng đất đá thải của dự án là 1.289.805 m3. Khối lượng thải trung 

bình mỗi năm Am là 80.195m3. 

Tuy nhiên, khi triển khai dự án, một phần đất phong hóa bề mặt được trữ lại 

trong mỏ để san lấp mặt bằng tại đáy moong và khu vực chế biến để trồng cây 

CTPHMT với khối lượng khoảng 275.533m3, một phần đất đá thải được sử dụng để 

cải tạo đường vận chuyển hàng năm do sụt lún, hư hỏng khoảng 892m3/năm. Còn lại 

sử dụng để làm vật liệu san lấp mặt bằng. 

Với thành phần CTR sản xuất của dự án trong giai đoạn này chủ yếu là đất đá 

thải, do đó, tác động của CTR sản xuất là làm mất mỹ quan khu vực, đặc biệt vào 

mùa mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi lượng đất đá này làm bồi lấp các khu vực thấp xung 

quanh và làm đục nguồn nước của các thủy vực tiếp nhận (khe Tà Bung).  

 Nguồn phát sinh CTNH 

CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án gồm có giẻ lau dính dầu mỡ và bao bì 

đựng dầu mỡ trong quá trình sửa chữa máy móc thiết bị, bóng đèn huỳnh quang hỏng, 

mực in từ khu vực văn phòng. Thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất chủ yếu là giẻ lau 

dính dầu và bao bì đựng dầu mỡ. 

Các nguồn CTNH này ảnh hưởng lớn đến môi trường đất, các loài côn trùng, 

động vật trong đất. Dầu mỡ bị cuốn theo nước mưa còn tác động đến môi trường đất 

tại khu vực mỏ đá, chất lượng nguồn nước mặt khe Tà Bung. Để giảm thiểu các tác 

động này, Chủ dự án sẽ có biện pháp thích hợp khi đi vào hoạt động  

 Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung. 

a. Tác động do tiếng ồn 

Nguồn phát sinh: 

- Hoạt động của các phương tiện bốc xúc, san ủi, vận tải. 

- Hoạt động khoan đá, nổ mìn. 

- Hoạt động chế biến: nghiền, sàng 

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận tải, máy xúc có cường độ dao động 

từ 85÷93 dBA, máy khoan là 87dBA [2]. Tiếng ồn phát sinh do hoạt động nổ mìn có 
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cường độ âm thanh lớn, tuy nhiên có tính chất tức thời, trong khoảng thời gian rất 

ngắn, khoảng 0,25giây. Thời gian tác động: tác động tức thời, chủ yếu vào thời gian 

buổi trưa từ 11 đến 12 giờ (giờ nổ mìn). 

 Mức độ lan truyền của tiếng ồn tính toán theo công thức: 

LP(x) = LP(x0) + 20×lg(x0/x) (1) 

Trong đó: 

- LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán(dBA) 

- x0 = 1m 

- LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Tiếng ồn có tính chất phát sinh thường xuyên tại khu vực khai thác là từ các 

phương tiện vận chuyển, san ủi, bốc xúc và khoan đá. Do vậy, việc đánh giá khả 

năng lan truyền tiếng ồn được tính toán như sau: 

Bảng 46. Mức ồn lan truyền theo khoảng cách đến các đối tượng xung quanh 

TT Các phương tiện 

Mức ồn cách 

nguồn 1m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 10m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20m 

(dBA) 

1 Máy ủi 93 73 67 

2 Máy khoan 87 67 61 

3 Xe tải 90 70 64 

4 Máy xúc 93 73 67 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 dBA (từ 6h đến 21h) 

Để đánh giá chính xác mức độ tiếng ồn của hoạt động khai thác đá, báo cáo 

tham khảo kết quả giám sát môi trường tại khu vực khai thác của mỏ khai thác đá 

khối B – Tân Lâm làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty Cổ phần Thiên 

Tân năm 2015 và có kết quả đợt 1 là 68,6dBA, đợt 2 là 69,3dBA.  

Mức ồn do các hoạt động khai thác tại mỏ đá khi lan truyền ra môi trường không 

khí xung quanh trong phạm vi 10m vượt QCVN 26:2010/BTNMT. Ở khoảng cách 

lớn hơn 20m, mức ồn nằm trong giới hạn cho phép. Tiếng ồn phát sinh tại khu vực 

khai thác, chế biến đá; khu vực đổ thải sẽ tác động đến công nhân lao động trực tiếp. 

Việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường có mức ồn lớn sẽ tác động đến hệ thần 

kinh, gây cảm giác mệt mỏi, khó chịu làm mất tập trung, dễ xảy ra tai nạn lao động. 

Đối với các cụm dân cư tập trung do ở xa khu vực khai thác (khoảng >1,5km), 

mức ồn khi lan truyền đến khu vực này rất thấp, nằm trong giới hạn cho phép nên 

nguồn ồn phát sinh ảnh hưởng không đáng kể. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là 

công nhân lao động trực tiếp tại mỏ đá. 
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b. Tác động do độ rung 

 Đối với hoạt động khai thác chế biến 

Trong hoạt động khai thác đá, ảnh hưởng của độ rung do khoan nổ mìn đến chất 

lượng các công trình xây dựng xung quanh mỏ là rất lớn. Để đánh giá ảnh hưởng của 

độ rung đến các đối tượng xung quanh, kết quả đo độ rung tại các mỏ đá của tỉnh 

Đồng Nai do Trung tâm Địa vật lý – Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam thực hiện 

được sử dụng để tham khảo như sau: 

Bảng 47. Độ rung do nổ mìn [14] 

Mỏ Hang Nai Tân Hạnh Sok Lu 6 

Thuốc nổ (kg) 850 1.428 2.900 

Khoảng cách đến điểm nổ 100 300 170 

Độ rung (dB) 47,4 68,78 74,7 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Theo kết quả ở bảng trên cho thấy, độ rung cách vị trí gần nhất 100m nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT. Với khối lượng nổ mìn phá đá 

nguyên khai cho một đợt nổ của Dự án là 210kg. Khoảng cách an toàn do hoạt động 

khoan nổ mìn được xác định theo phụ lục 7 - QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ 

như sau: 

- Khoảng cách an toàn chấn động khi nổ đối với công trình:  

Rc = Kc x  x 3 Q (m) 

Trong đó:  

+ Rc là khoảng cách an toàn, (m); 

+ Kc là hệ số phụ thuộc vào tính chất đất nền của công trình cần bảo vệ, (Kc = 

15); 

+  là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác động nổ n, (n=0,8) ; 

+ Q là khối lượng toàn bộ của phát mìn, (kg). 

 Như vậy: Rc = 15 x 0,8 x 3 210  = 71m.  

- Khoảng cách an toàn do tác động của sóng đập không khí tới công trình không 

còn đủ cường độ gây tác hại: 

rs = ks x Q   
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Trong đó: 

+ rs là khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí, (m); 

+Q là tổng số khối thuốc nổ, (kg) 

+ ks là hệ số phụ thuộc vào các điều kiện phân bổ vị trí độ lớn phát mìn, mức 

độ hư hại, ks = 20 (phát thuốc đặt ngầm, bậc an toàn bậc 1) 

 Như vậy: rs = 20 x 210  = 290m 

- Khoảng cách vùng an toàn về sóng không khí đối với người theo yêu cầu công 

việc phải tiếp cận tối đa tới chỗ nổ mìn: 

rmin = 15 x 3 Q  

Trong đó: Q là tổng số khối thuốc nổ, (kg) 

 Như vậy: rmin = 15 x 3 210  = 89m 

Trong trường hợp không có hầm trú ẩn, khoảng cách này phải tăng lên 2 lần là 

178m. 

- Khoảng cách an toàn khi đá bay:  

+ Đối với người: Rat  300 mét. 

+ Đối với máy móc, thiết bị: Rat  150 mét. 

Theo khoảng cách tính toán ở trên, trong phạm vi quy định không có nhà dân 

hoặc công trình dân dụng nào khác nằm trong giới hạn an toàn khi nổ mìn. Tuy vậy, 

để đảm bảo an toàn đến sức khỏe công nhân và các công trình tại mỏ, Công ty sẽ áp 

dụng phương pháp khoan nổ đúng quy trình kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động 

do chấn động 

 Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, 

các yếu tố nhạy cảm khác 

Hoạt động khai thác đá tại mỏ đá, hoạt động đổ thải sẽ làm mất đi hoàn toàn 

lớp phủ thực vật trên diện tích được cấp phép khai thác, dẫn tới làm mất đi lớp phủ 

bề mặt, dẫn tới nhiều nguy cơ như sạt lở, rửa trôi bề mặt. Tuy nhiên như mô tả ở 

chương 2 cho thấy thảm thực vật ở đây ít đa dạng về loài cũng như số lượng, chủ yếu 

là tràm trồng, sắn, tre và các loài cây bụi nhỏ và dây leo tập trung ở hai bên sườn núi, 

nên tác động tới hệ sinh thái thực vật trong khu vực khu mỏ không lớn. 

Quá trình phát quang thảm thực vật sẽ làm mất đi nơi cư trú cũng như nguồn 

thức ăn của các loài động vật. Đồng thời việc tập trung lượng lớn người và thiết bị 

máy móc trên công trường. Đặc biệt, các hoạt động phát sinh tiếng ồn và độ rung lớn 

như khoan nổ mìn sẽ gây ra sự hoảng sợ đối với các loài động vật, bắt buộc chúng 

phải di chuyển đến nơi khác để tồn tại. Đối với các loài động vật trưởng thành có khả 
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năng di chuyển nhanh sẽ tồn tại, còn các loài động vật chưa trưởng thành (chim non, 

trứng); tổ của các loài côn trùng (tổ kiến, ong,…) sẽ bị mất đi.  

Đối với cảnh quan khu vực mỏ khai thác sẽ thay đổi địa hình từ hình dạng đồi 

núi sang dạng cắt ngọn bằng phẳng.  

 Các tác động khác 

a. Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội 

 Tích cực 

- Dự án triển khai sẽ cung cấp đá thành phẩm làm VLXD thông thường cho các 

công trình mà Công ty sẽ thi công tại Khu kinh tế Đông Nam và các công trình xây 

dựng trên địa bàn. 

- Dự án cũng sẽ góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động địa 

phương. Tăng ngân sách cho địa phương thông qua việc nộp thuế, phí và lệ phí. 

- Hỗ trợ nguồn khi phí để thực hiện các công trình dân sinh tại các xã có Dự án. 

- Tuyến đường vận chuyển vào mỏ được nâng cấp tạo điều kiện đi lại thuận lợi 

cho người dân canh tác nông nghiệp. 

- Góp phần vào kinh tế của Tỉnh theo hướng công nghiệp, tạo thu hút lớn đối 

với các nhà đầu tư về Việt Nam và tỉnh Quảng Trị. 

 Tiêu cực 

- Hoạt động khai thác sẽ gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường đặc biệt là 

bụi, tiếng ồn, độ rung từ công tác khoan, nổ mìn, chế biến.  

- Dự án triển khai sẽ gia tăng mật độ các phương tiện trên các tuyến đường. Đặc 

biệt việc vận chuyển lượng sản phẩm sẽ là nguy cơ gây tai nạn giao thông và làm hư 

hỏng, xuống cấp các tuyến đường. 

- Hoạt động tập trung đông công nhân sẽ gây mất an ninh trật tự, tuy nhiên hầu 

hết công nhân được tuyển chọn tại địa phương nên tác động này khó có thể xảy ra. 

 Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án. 

a. Đối với sự cố cháy nổ 

Trong quá trình khai thác, sự cố cháy nổ có thể phát sinh từ các nguồn như: 

- Lưu trữ, vận chuyển, sử dụng VLNCN không đúng quy định, không đảm bảo 

quy cách an toàn. 

- Vô ý hoặc sơ suất trong việc đun nấu của công nhân 

- Hư hỏng, chập cháy các thiết bị về điện (dây trần, dây điện, động cơ bị quá 

tải, mối nối dây dẫn chập chạm,...).  
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- Đối với các thiết bị tập trung trên moong khai thác có độ cao lớn hơn khu vực 

xung quanh có khả năng bị sét đánh, làm hư hỏng thiết bị và nguy hiểm đến tính 

mạng công nhân. 

Sự cố cháy nổ thường gây ra các tác động sau: 

- Gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực mỏ. 

- Có thể gây thiệt hại về tính mạng của con người. 

- Gây ô nhiễm môi trường do phát sinh nhiều tro bụi, các khí độc hại (CO, SO2, 

NOx, VOC). 

Với lượng thuốc nổ lớn nếu công tác vận chuyển không được bảo đảm an toàn 

hoặc không được lưu trữ, bảo quản tại khu vực cách ly thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến tính mạng con người mà chủ yếu ảnh hưởng đến người lao động trên khai trường 

và người dân canh tác lân cận khu vực mỏ khai thác. 

b. Đối với sự cố tai nạn lao động 

Khai thác đá là một nghề có mức nguy hiểm cao đối với công nhân lao động 

trực tiếp do phải làm việc trên cao, tiếp xúc với máy móc cơ giới và có liên quan đến 

vật liệu nổ. Khi xảy ra sự cố rơi ngã từ trên cao, đổ lăn đá,… sẽ rất nguy hiểm đến 

sức khỏe và tính mạng công nhân viên. 

c. Sự cố do nổ mìn khai thác đá 

- Sự cố này có thể xảy ra trong quá trình lưu chứa, sử dụng, vận chuyển VLNCN 

do việc thực hiện không đúng quy định về an toàn. Tuy nhiên, xác suất xảy ra là rất 

thấp do công tác nổ mìn tại mỏ do cán bộ chuyên trách đảm nhiệm. Sự cố do nổ mìn 

đáng quan tâm nhất là ảnh hưởng bởi rung chấn, sóng đập không khí, đá văng. 

- Rung chấn có thể gây nứt tường, bong tróc nền gây tâm lý bất an cho người 

dân. Tác động lâu ngày mà không được sửa chữa có thể dẫn đến đổ vỡ nhà. 

- Chịu tác động bởi sóng đập không khí lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe 

người dân. 

- Đá văng làm ảnh hưởng đến các thiết bị máy móc và công nhân lao động 

Tuy nhiên, qua tính toán các khoảng cách an toàn do hoạt động nổ mìn cho thấy 

vị trí mỏ và các đối tượng chịu tác động xung quanh đều đảm bảo khoảng cách an 

toàn theo QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

d. Sự cố do sạt lở, đá lăn 

- Đối với khu vực mỏ khai thác: 

+ Khu vực khai thác có cao độ địa hình lớn, sườn núi dốc, hoạt động khai thác 

thực hiện theo lớp xiên và lớp bằng, sử dụng mìn để phá đá nguyên khai, đá quá cỡ. 
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Nếu việc khai thác nổ mìn tạo rung chấn lớn có khả năng sạt lở đất đá làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến tính mạng công nhân lao động. 

+ Tại moong khai thác, hoạt động nổ mìn gây rung động mạnh làm nứt, giảm 

tính liên kết của các lớp đất đá có thể làm đổ lăn đá. Đặc biệt trong quá trình khai 

thác nếu không đúng kỹ thuật, để lại các hàm ếch hoặc để lại độ dốc sườn tầng quá 

lớn dễ dẫn đến sự cố sạt lở đất đá. Sự cố này rất nguy hiểm đến tính mạng công nhân 

làm việc tại bộ phận khoan nổ mìn và còn có thể phá hỏng các máy móc thiết bị của 

chủ dự án. 

+ Qua quá trình khảo sát và tham khảo các mỏ khai thác đá lân cận trong khu 

vực Tân Lâm, cho thấy khu vực này không có hang động karst lớn, đồng thời trong 

thời gian khai thác các mỏ khu vực Tân Lâm gần khu mỏ dự án chưa gặp phải các sự 

cố về sập, sụt lún đất đá do hang động karst. Tuy nhiên, nếu quá trình khai thác của 

dự án gặp phải sự cố do sập, sụt lún hang karst sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính 

mạng công nhân, máy móc thiết bị và tiến độ khai thác của dự án. 

e. Sự cố do thiên tai, lũ lụt, lũ ống 

Khu vực dự án nằm ở địa bàn miền núi, thường xảy ra lũ lụt, đặc biệt vị trí các 

công trình nằm gần các khe Tà Bung nên khi có lũ nguy cơ mất an toàn về con người, 

thiết bị và nguy cơ sạt lở có thể xảy ra. Theo thiết kế bố trí các hạng mục của dự án, 

nằm cách khe Tà Bung 30m, do đó, khi mực nước dâng cao có thể cuối trôi lượng 

đất đá thải tại các khu vực này nếu như không có biện pháp phòng ngừa thích hợp. 

Quá trình san lấp sẽ chặn dòng chảy của khe này, do đó nguy cơ sạt lở và hình thành 

lũ ống có thể xảy ra vào mùa mưa. Đây là tác động quan trọng, do đó Chủ dự án sẽ 

có biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố xảy ra. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

 Công trình xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 

ngăn (15m3) đã được xây dựng trong giai đoạn thi công. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Lượng nước mưa cần thoát tại khai trường chủ yếu tập trung vào mùa mưa. Do 

khai thác theo phương pháp lộ thiên có để lại các đai bảo vệ ở phía Nam, phía Đông 

Bắc. Sườn kết thúc khai thác có độ nghiêng 700, cứ khai thác xuống 20m sẽ dật cấp 

làm đai bảo vệ rộng hơn 3m. Do đó, dự án thiết kế hệ thống thu gom, thoát nước trên 

các khu vực sườn tầng, mặt tầng (đai bảo vệ), đáy moong và mặt bằng sân công tác. 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn Xa Vi, xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt Trang 95 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

 Công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Tại khu vực khai thác, chế biến 

- Nổ mìn theo đúng lịch trình để tránh ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, giờ 

sinh hoạt, làm việc của người dân địa phương. Thông báo lịch nổ mìn cho chính 

quyền địa phương và người dân biết. 

- Phun nước tại mũi khoan để giảm thiểu bụi trong quá trình khoan đá (nước 

được phun liên tục trong thời gian khoan đá). Nước được bơm từ xitec 4m3 đặt tại 

khai trường sau đó phun trực tiếp vào miệng lỗ khoan để dập bụi. 

- Lựa chọn loại thuốc nổ không phát sinh các loại khí thải độc hại như: AnFo, 

AD1 với mức cân bằng oxy bằng 0 nên không phát sinh các loại khí độc. Lượng khí 

thải phát sinh chủ yếu là CO2 và N2. 

- Tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường, phủ xanh mỏ theo từng giai đoạn khai 

thác và sau khi kết thúc khai thác. 

- Vào những ngày khô ráo sẽ phun, tưới nước tại khu vực bốc xúc đá thành 

phẩm lên xe vận chuyển (tần suất phun nước khoảng 4 lần/ngày). 

- Tại vị trí hàm nghiền và sàng đá thành phẩm bố trí giàn phun sương để dập 

bụi ngay tại nguồn phát sinh. Giàn phun bố trí 5 béc có lưu lượng 200 lít/h tại mỗi vị 

trí phát sinh bụi như hàm nghiền đập, công đoạn sàng, vị trí sản phẩm rơi từ băng tải 

xuống bãi chứa. Béc có tác dụng chia nhỏ hạt nước để tăng diện tích tiếp xúc với 

không khí và làm tăng hiệu quả dập bụi. 

b. Trên các tuyến đường vận hành trong mỏ và bãi chế biến. 

- Tăng cường đổ đá dăm, đá cấp phối để giảm thiểu bụi trong quá trình vận 

chuyển đá, tầng phủ. 

- Thường xuyên phun nước trong các tuyến đường nội bộ trong những ngày 

nắng ráo. Tần suất phun nước 04 lần/ngày. Thời gian phun là buổi sáng (7h và 10h), 

buổi chiều (13h-16h). Chủ dự án sẽ sử dụng ống nước PVC Ø100mm, được đục lỗ 

5mm dọc theo chiều dài ống, ống phun được nối với bồn chứa nước trên xe xitec và 

đặt nằm ngang theo chiều rộng của xe.  

- Sử dụng bạt che kín các thùng xe khi vận chuyển đá, không chở đá quá khổ, 

quá trọng tải thiết kế. 

- Tưới nước vệ sinh bánh xe vận chuyển vật liệu khi ra vào công trình để tránh 

rơi vãi trên các tuyến đường, nhất là vào những ngày có mưa. 

- Hằng ngày bố trí công nhân quét dọn thu gom bụi đất tại các điểm giao của 

tuyến đường vào khu vực dự án với các tuyến vận chuyển chính. 

- Các phương tiện chuyên chở đều được kiểm tra chất lượng và có Giấy Chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. 
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- Bên cạnh đó, Công ty áp dụng một số biện pháp giảm thiểu bụi như: trang bị 

khẩu trang, kính bảo hộ, bịt tai và phun nước giảm bụi tại vị trí các máy nghiền, sàng 

đá, … 

- Ngoài ra, Công ty sẽ tiến hành niêm yết số điện thoại nóng để người dân có 

thể liên lạc trực tiếp với Công ty khi phát hiện bất cứ sự cố nào về đường sá, tác động 

của bụi, khí thải,... do hoạt động vận chuyển sản phầm của Công ty ảnh hưởng đến 

đời sống của người dân. 

c. Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

- Sử dụng bạt che kín các thùng xe khi vận chuyển đá; không chở đá quá khổ, 

quá trọng tải thiết kế. 

- Hạn chế tốc độ khi chạy trên tuyến đường ra vào mỏ cũng như trên tuyến 

đường liên xã đoạn đông dân cư. 

- Các phương tiện chuyên chở đều được kiểm tra chất lượng và có Giấy Chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ. 

 Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng chứa rác loại 60L tại khu vực phụ trợ khai trường và khu vực 

văn phòng để thu gom rác. Rác định kỳ được hợp đồng với Trung tâm Môi trường 

và Đô thị huyện Đakrông đem đi xử lý theo quy định. 

- Giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho công nhân 

và cán bộ quản lý để hình thành thói quen, nếp sống mới. 

b. Chất thải rắn sản xuất  

Lượng đất khai thác sẽ được sử dụng bán cho các Dự án có nhu cầu san lấp mặt 

bằng, không phát sinh ra ngoài môi trường. 

c. Chất thải nguy hại 

Mặc dù với khối lượng ít, nhưng để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, 

Chủ dự án sẽ tiến hành thu gom hàng ngày vào 01 thùng chứa loại 60L có nắp đậy 

đặt ở khu phụ trợ khai thác. Sau đó, hợp đồng định kỳ với đơn vị có năng lực vận 

chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

Đối với nhiên liệu sử dụng cho máy móc thiết bị được chứa trong các can, 

phuy chuyên dụng và để trong khu vực có mái che tại bãi chế biến, tránh để nước 

mưa chảy tràn xâm nhập vào. Đối với thuốc nổ được lưu chứa tại kho chứa diện tích 

60m2, cao 4,9m, nhà 1 tầng trần bê tông. Kết cấu: tường chịu lực bằng gạch đặc kết 

hợp văng, giằng bằng BTCT. Hành lang và hàng rào bảo vệ cách kho vật liệu nổ 40m 
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 Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

+ Sử dụng kíp nổ vi sai để giảm mức ồn do nổ mìn. 

+ Nổ mìn theo đúng lịch trình để tránh ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, giờ 

sinh hoạt, làm việc của người dân địa phương. Thông báo lịch nổ mìn cho chính 

quyền địa phương và người dân biết. 

+ Trước khi tiến hành nổ mìn 30 phút, sử dụng loa phóng thanh để thông báo 

cho người dân xung quanh mỏ đá biết, ra khỏi vùng nguy hiểm. Cử người canh gác 

trên các đường mòn, không cho người dân vào mỏ trong thời gian nổ mìn. 

+ Định kỳ bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị phát sinh tiếng ồn cao. 

+ Đầu tư các máy móc thiết bị mới, hiện đại để đáp ứng với công suất cấp phép, 

đồng thời ít gây ồn, không sử dụng các thiết bị và dụng cụ sản xuất cũ có tiếng ồn 

lớn. 

+ Công nhân khoan đá được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống ồn như: bao tai, 

nút bịt tai. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của độ rung 

- Lắp đặt bệ móng các máy chế biến đá chắc chắn để chống rung, chống ồn 

trong quá trình hoạt động. 

- Xung quanh moong khai thác được đào hào rộng (0,5x0,8)m để thoát nước 

mưa, đồng thời giảm rung động lan truyền đến các khu vực xung quanh. 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

* Đối với sự cố cháy nổ 

Trong quá trình khai thác để phòng ngừa sự cố cháy nổ từ các kho chứa vật liệu 

nổ công nghiệp Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp sau: 

- Chủ dự án sẽ xây dựng phương án khoan nổ mìn trình Sở Công Thương, Công 

an tỉnh Quảng Trị thẩm định; trình UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp. 

- Đăng ký sử dụng vật liệu nổ tại Sở Công thương và Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Quảng Trị. 

- Đăng ký với Công an tỉnh Quảng Trị về lịch trình vận chuyển vật liệu nổ (ngày 

giờ vận chuyển, tuyến đường vận chuyển). 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy do 

Công an quy định. 

- Hàng quý Công ty báo cáo về Sở Công thương tỉnh Quảng Trị tình hình bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 
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- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ và ứng phó sự cố cháy nổ trình 

cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các biển báo nguy hiểm 

được cắm xung quanh kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

- Không hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa khi 

ra vào kho chứa vật liệu nổ. 

- Các chất dễ cháy như xăng, dầu được lưu giữ ở những nơi cách ly riêng biệt, 

xa bếp nấu ăn, xưởng sửa chữa cơ khí. 

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây dựng nội quy và phối hợp với 

các Cơ quan PCCC để tập huấn cho đội và định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

các nội quy đã định. 

- Khi xảy ra sự cố cháy, nổ, đặc biệt là cháy rừng, cần liên hệ ngay với Chính 

quyền địa phương, lực lượng PCCC để ứng cứu kịp thời. Đối với trường hợp xảy ra 

sự cố cháy nổ, Ban chỉ đạo công ty cần báo ngay cho lực lượng chức năng và chính 

quyền địa phương biết để phối hợp thực hiện, trường hợp đám cháy nhỏ chưa lan vào 

phạm vi kho chứa cán bộ trực khô cần nhanh chống sử dụng các phương tiện PCCC 

như bình cứu hỏa để dập tắt đám cháy, tránh để cháy lan vào kho chứa gây nguy 

hiểm. Đồng thời, thông báo cho cán bộ công nhân và người dân làm việc lân cận để 

kịp thời di tản xa khu vực nguy hiểm.. 

* Phòng chống rủi ro trong công tác khoan nổ mìn 

 Quy trình nổ mìn 

Việc khoan nổ mìn phải tiến hành theo thiết kế hay hộ chiếu cho từng đợt nổ 

mìn được lập và được duyệt, cụ thể như sau: 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để thực hiện khoan nổ mìn. 

- Tuyệt đối tuân thủ nội quy của Công ty, nhất là nội quy khoan nổ mìn và các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5326:2008 - Kỹ thuật khai thác 

mỏ lộ thiên; QCVN 05:2012/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

lao động trong khai thác và chế biến đá. 

- Việc nổ mìn lỗ khoan, nổ mìn đắp phải tuân thủ theo hộ chiếu khoan nổ mìn 

hàng ngày được duyệt của cán bộ chuyên trách. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ bảo vệ cá nhân để đảm bảo an toàn khi 

làm việc.  

- Tại các ngã đường vào khu vực mỏ bố trí biển báo tín hiệu khu vực nổ mìn, 

cấm người không phận sự vào khu vực mỏ, biển báo giờ nổ mìn và bố trí người canh 

gác khi nổ mìn để đảm bảo an toàn cho người, súc vật và phương tiện. Trước khi nổ 

mìn khoảng 30 phút, sử dụng loa phóng thanh để thông báo cho người dân được biết. 
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- Việc cấp phát vật liệu nổ phải tuân thủ theo lệnh xuất kho hàng ngày của cán 

bộ chuyên trách và lệnh xuất kho chỉ có hiệu lực trong thời gian quy định đã ghi 

trong hộ chiếu nổ mìn hàng ngày. Nếu đợt nổ mìn mà sử dụng không hết phải làm 

phiếu gửi trả kho theo quy định của quy chế của Công ty. Cấm bảo quản vật liệu bổ 

qua đêm ở bất cứ các vị trí khác. 

 Khoảng cách an toàn 

Khoảng cách an toàn trong nổ mìn được xác định theo quy phạm kỹ thuật an 

toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên. Trong đó Công ty sẽ chú ý nhất là khoảng 

cách an toàn do đá bay; đối với người 300 m; đối với thiết bị, công trình 150 m. 

Đối với mỏ đá của Dự án, khoảng cách đến khu khu dân cư và công trình khác trên 

310m nên đảm bảo an toàn cho người và công trình.  

 Phân công người gác khi nổ mìn 

Tại công trường bãi nổ mìn, trước mỗi đợt nổ phân công người gác đường vào 

khu vực khai thác và các vị trí đường mòn; mỗi nơi có 1 điểm gác, cách xa nơi nổ 

mìn là 500m. Mỗi trạm gác cử một người gác, thường xuyên thông báo cho nhân 

dân, CBCNV biết thời điểm nổ mìn, không cho người dân vào khu vực cấm này.  

 Vật liệu nổ công nghiệp 

Sử dụng loại VLNCN an toàn được Bộ Công thương thông báo danh mục 

VLNCN hàng năm cho phép đưa vào sử dụng. Quá trình sử dụng VLNCN đều tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước tại QCVN 01:2019/BCT và nội quy an 

toàn của đơn vị đề ra. 

Tiêu chuẩn chuyên môn của công nhân nổ mìn 

Công nhân làm công tác khoan nổ mìn phải được đào tạo qua lớp kỹ thuật nổ 

mìn và được cấp giấy chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ hai năm 

được tập huấn, sát hạch lại tại Sở Công thương Quảng Trị. Thợ mìn làm việc tại 

Công ty có sức khỏe tốt và đủ năng lực hành vi pháp lý. 

 Tiêu chuẩn chuyên môn của chỉ huy nổ mìn 

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động khoan nổ mìn Công ty bố trí chỉ huy nổ 

mìn tại công trường. Chỉ huy nổ mìn chịu trách nhiệm toàn bộ công việc tổ chức thi 

công, theo dõi khoan, nạp thuốc, kíp tại công trường, bãi nổ và những công việc liên 

quan đến khoan nổ và đảm bảo an toàn trong khâu nổ mìn. 

 Các quy định, nội quy của đơn vị 

Tại công trường, bãi nổ được bố trí, lắp đặt biển báo, biển cấm và nội quy làm 

việc của Công ty, nội quy an toàn lao động để hướng dẫn, nhắc nhở mọi người trong 

khi làm việc phải thực hiện nghiêm túc các nội quy này. 
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Hàng năm tổ chức tập huấn cho CBCNV toàn đơn vị học tập nội quy an toàn 

lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định của Nhà nước có liên quan để thực 

hiện trong quá trình làm việc tại công trường. 

 Trách nhiệm của lãnh đạo Công ty 

- Chịu trách nhiệm pháp lý trong công tác sử dụng VLNCN.  

- Tổ chức tốt công tác thi công, giám sát và quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử 

dụng VLNCN tại khai trường, bãi nổ. 

- Phân công cán bộ làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. 

Hàng năm tổ chức cho CBCNV học tập, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp 

vụ và tuyên truyền Pháp luật của Nhà nước để mọi người hiểu và chấp hành thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và nội quy Cơ quan. 

Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại khu vực mỏ khai thác 

Số lượng biển cảnh báo nguy hiểm dự kiến lắp đặt là 17 biển tại các vị trí có 

nguy cơ sạt lở, có người hoặc gia súc qua lại. 

Trong đó, quy cách và vị trí lắp đặt biển báo như sau: 

- Quy cách xây dựng biển báo: Biển được kẻ rõ ràng, đúng kích thước và nội 

dung quy định, độ cao treo biển từ 2 ÷ 2,5 m. 

-  Loại biển cấm hình tam giác KT(0,7×0,7×0,7)m. 

- Vị trí lắp đặt biển báo phải đảm bảo tầm nhìn và không bị che khuất. Đối với 

vị trí mỏ các điểm đặt biển báo bao gồm: 

+ 01 biển tại khu vực giao giữa tuyến đường vào mỏ và Quốc lộ 9 

+ 01 biển tại khu vực mỏ khai thác. 

+ 15 biển được bố trí dọc theo biên mỏ khai thác, khoảng cách giữa các biển 

báo khoảng 50 - 100m và biển quy định không cho người và gia súc ra vào khu vực 

khai thác. 

* Đối với sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông 

 Tai nạn lao động 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được tuyển 

dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV, đồng thời giám sát, 

nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao động khi làm việc. 

- Đối với công nhân kỹ thuật sẽ thường xuyên được đào tạo nâng cao chuyên 

môn nhằm vận hành tốt và an toàn các thiết bị máy móc trong khâu khoan, nổ mìn. 

- Định kỳ khám sức khoẻ cho công nhân ít nhất 2 lần/năm theo Nghị định số 

45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
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Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh 

lao động; 

- Để đảm bảo an toàn, phòng ngừa các sự cố xảy ra, Chủ dự án sẽ lắp đặt hàng 

rào B40 xung quanh 02 hệ thống hố lắng của khu vực khai thác và khu vực chế biến 

với chiều cao 1,5m. Đảm bảo không để gia súc và người xâm nhập vào bên trong. 

- Khi xảy ra tai nạn lao động, CBCNV đã được tập huấn cần phải sơ cứu kịp 

thời cho nạn nhân, thông báo cho ban lãnh đạo sau đó liên lạc với bộ phận y tế để 

chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Trường hợp, tai nạn lao động có mức độ lớn như đá 

lăn, sập mỏ Chủ dự án sẽ thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan có chức 

năng phối hợp ứng phó, ưu tiên tìm kiếm những nạn nhân bị thương để kịp thời cứu 

chữa. Sau đó, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm để có phương án phòng ngừa, tránh 

để tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

 Tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Chủ dự án sẽ bố trí biển cảnh 

báo để báo nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến nhất là các điểm 

giao, ngã rẽ, quy định tốc độ phương tiện vận chuyển của Dự án, phòng ngừa tối đa 

các nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông. 

* Biện pháp phòng chống sự cố lăn đá, sạt lở đất 

- Khai thác theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; đá được khoan, khai thác theo 

từng tầng; từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong theo phương pháp cuốn chiếu. 

- Tạo đai bảo vệ sườn tầng, tránh hiện tượng sạt lở; đào rãnh thoát nước mưa 

trên mặt tầng, đáy moong; xây dựng rãnh thu nước mưa dọc theo sườn tầng để chống 

sạt lở. Việc xây dựng các rảnh thoát nước mưa được tiến hành theo hình thức cuốn 

chiếu, khai thác đến đâu xây dựng đến đó.  

- Việc nổ mìn ở moong khai thác này sẽ gây chấn động trong khu mỏ nên nguy 

cơ sạt lở, đá lăn là khá lớn. Chính vì vậy Chủ dự án sẽ cử cán bộ kỹ thuật phải thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho công nhân, không được đào khoét, khai thác 

hỏng chân; tránh những chấn động, những tảng đá có nguy cơ bị sụp đổ. 

- Trang bị dây đeo bảo hộ cho công nhân khi khoan đá ở vị trí cao, nguy hiểm. 

* Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố do thiên tai, lũ lụt 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để có phương án di dời công nhân 

và máy móc khi có lũ xảy ra. 

- Trước khi bão, lũ lụt xảy ra cần dừng tất cả các hoạt động sản xuất, chủ động 

phòng chống, di dời công nhân, máy móc đến nơi an toàn đảm bảo tránh thiệt hại 

xảy ra. 
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a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Để hạn chế tác động đến môi trường đất, hệ sinh thái tại khu vực mỏ đá. Công 

ty thực hiện các biện pháp sau: 

- Khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt, đúng độ sâu, phạm vi, chiều 

cao các tầng khai thác. 

- Không chặt phá bừa bãi thảm thực vật tại các khu vực không sử dụng đất cho 

mục đích khai thác đá. 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành san gạt moong khai thác, bãi chế biến các 

công trình phụ trợ, thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và giao đất lại cho địa 

phương quản lý và khai thác. 

b. Biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đối với kinh tế - xã hội 

Để hạn chế các tác động đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương, Công ty 

sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Tuyển dụng lao động tại địa phương để giải quyết công ăn việc làm, tăng thu 

nhập cho người dân địa phương.  

- Thường xuyên sửa chữa, cải tạo tuyến đường ra vào khu vực mỏ. 

- Quản lý công nhân không để xảy ra tình trạng gây mất trật tự an toàn xã hội 

tại địa phương. 

- Áp dụng hiệu quả, thường xuyên các biện pháp giảm thiểu chất thải, phòng 

ngừa các sự cố môi trường để hạn chế các tác động đến môi trường sống của người 

dân gần khu vực mỏ đá. 

- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ có các hoạt động hỗ trợ phúc lợi xã hội cho người dân 

như kết hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đời sống 

vật chất cho các hộ nghèo trong vùng,… 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường cho dự án trong 

quá trình thi công xây dựng và hoàn thiện trước khi đi vào hoạt động nhằm hạn chế 

tối đa tác động của Dự án đến chất lượng môi trường của khu vực. 

Bảng 48. Danh sách công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Giai 

đoạn 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Kinh phí 

(1000đồng) 

Cơ 

quan   

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 
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Thi 

công 

- Rừng đến kỳ cho khai thác; phần tận dụng 

được cho người dân địa phương thu gom và làm 

củi đốt. 

- Phần nhỏ không tận dụng được sẽ thu gom bỏ 

ra khỏi khu mỏ tạo thuận lợi trong khai thác. 

- 

Chủ dự 

án và 

các 

đơn vị 

liên 

quan 

Chủ 

dự án 

- Bố trí máy móc hoạt động hợp lý. 

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che 

phủ và không chở quá tải. 

- 

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh để tổ 

chức rà phá bom mìn trước khi san gạt mặt bằng. 
- 

- Đền bù, GPMB cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng theo quy định của pháp luật 

Theo giá quy 

định 

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận 

chuyển tối thiểu 03 lần/ngày.  

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che 

phủ và không chở quá tải. 

1.000 

/ngày  

Đơn vị 

thi 

công 

và Chủ 

dự án 

Chủ 

dự án 

- Xây dựng nhà vệ sinh tự hoại ba ngăn (15m3) 30.000    

- Chất thải rắn xây dựng tái sử dụng cho các mục 

đích khác nhau như: san lấp mặt bằng, làm 

đường giao thông hoặc bán phế liệu. 

- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vào 01 thùng rác 

loại 60L bố trí ở khu vực lán trại. 

- CTNH thu gom bỏ vào 01 thùng đựng loại 60L 

chuyên dụng 

 

 

600 

800 

Đơn vị 

thi 

công 

và Chủ 

dự án 

 

Chủ 

dự án 

Thi 

công 

- Máy móc thiết bị được cân chỉnh và đúng yêu 

cầu kỹ thuật 

- Không thi công, hoạt động trong giờ cao điểm 

- 

- Không xâm phạm đến phần diện tích bên ngoài 

ranh giới giải phóng mặt bằng. 

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các 

chất thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn 

trôi xuống khe nước,... 

- 
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Hoạt 

động 

- Phun nước thường xuyên khi khoan lỗ mìn 

- Bố trí giàn phun sương tại hàm nghiền và sàng 

đá thành phẩm 

- Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn 

đường vận chuyển nội mỏ (04 lần/ngày); ngoại 

mỏ (04 lần/ngày). 

- Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo hộ 

lao động cho công nhân (02 bộ/công nhân/năm) 

- Che phủ vải bạt đối với các xe vận chuyển. 

1.000/ngày 

(phun nước 

khoan) 

10.000 (giàn 

phun sương) 

 

1.000/bộ 

 

 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Sử dụng nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn. 

- Đào các rảnh thoát nước mưa trên mặt tầng, 

sườn tầng, đáy moong và bãi chế biến theo hình 

thức cuốn chiếu để thu gom nước mưa  

- Đào 02 bể lắng tại khu vực khai thác, kích 

thước mỗi bể 10×10×4m 

- Đào 02 bể lắng tại bãi chế biến, kích thước mỗi 

bể 4×3×2,5m 

- Đã xây dựng 

 

 

 

 5.000 (bể lắng 

moong khai 

thác) 

 2.000 (bể lắng 

bãi chế biến) 

  

- 02 thùng rác 60L chứa CTR. 

- Sử dụng đất đá tầng phủ để san lấp mặt bằng, 

cải tạo moong khai thác… 

- Công tác thu gom và hợp đồng xử lý chất thải 

thông thường và chất thải nguy hại. 

- 01 thùng chứa CTNH 

1.200 (thùng 

rác) 

 

 

 

800 (thùng 

CTNH) 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Tổ chức bốc xúc đất tầng phủ thường xuyên. 

- Ngừng hoạt động khai thác, bốc xúc đất khi có 

mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

- Lắp 17 biển cảnh báo nguy hiểm. 

 

 

 

 148/biển 

- Khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê duyệt. 

- Không chặt phá bừa bãi thảm thực vật tại các 

khu vực không sử dụng đất cho mục đích khai 

thác, chế biến đá. 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành san gạt 

đáy mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và giao đất 

lại cho Nhà nước, địa phương quản lý. 

3.115.872 

(Chi phí 

CTPHMT) 
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Hoạt 

động 

- Lắp đặt bệ móng máy nghiền và sàng chắc 

chắn để chống rung, chống ồn. 

- Sử dụng kíp nổ vi sai để giảm mức ồn do nổ 

mìn. 

- Nổ mìn theo đúng lịch trình, thông báo trước 

khi nổ mìn. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân. 

- 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện 

về phòng cháy chữa cháy do Công an quy định. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ và 

ứng phó khi xảy ra sự cố. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy; có biển báo nguy hiểm. 

- Không hút thuốc, không mang bật lửa, diêm 

quẹt, các dụng cụ phát ra lửa khi ra vào kho chứa 

vật liệu nổ. 

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây 

dựng nội quy, quy định phù hợp. 

- 

- Thực hiện khoảng cách an toàn khi nổ mìn; 

phân công người trực nổ mìn; sử dụng các vật 

liệu nổ mìn được cấp phép; cá nhân thực hiện 

nổ mìn phải được đào tạo và có chuyên môn cao. 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho 

CBCNV như nút tai chống ồn, găng tay, mũ, 

giày...vv. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao 

thông đường bộ.  

- 
Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, 

dự báo 

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông 

tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ 

báo cáo Dự án đầu tư, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các 

số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu 

liên quan khác có mức độ tin cậy cao. 

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn 

gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá 

một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể: 

Bảng 49. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 
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TT Nội dung đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

I Giai đoạn xây dựng   

1 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

không khí 

- Phương pháp tính toán 

khả năng lan truyền chất 

thải trong môi trường 

không khí như: phương 

pháp Sutton 

- Nhận xét: Các số liệu, hệ số 

sử dụng tính toán được lựa 

chọn dựa trên thông số thiết 

kế, khối lượng thi công của 

dự án và điều kiện tự nhiên 

khu vực dự án. Phương pháp 

được công nhận và sử dụng 

rộng rãi. 

- Độ tin cậy: Cao 

2 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến môi trường 

nước 

- Phương pháp đánh giá 

nhanh 

- Nhận xét: Đánh giá dựa trên 

kết quả tính toán theo hệ số ô 

nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập chưa thực sự 

phù hợp với điều kiện tại khu 

vực dự án. 

- Độ tin cậy: khá 

3 
Đánh giá, dự báo tác 

động do CTR, CTNH 

- Phương pháp đánh giá 

nhanh 

- Phương pháp thống kê 

và liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá chưa 

thực sự phù hợp với điều kiện 

tại khu vực dự án; các bảng 

số liệu liệt kê chỉ đánh giá ở 

mức bán định lượng. 

- Độ tin cậy: khá 

4 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế - xã 

hội 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp điều tra xã 

hội học 

- Phương pháp bản đồ 

- Nhận xét: Đã định lượng 

các đối tượng bị ảnh hưởng. 

- Độ tin cậy: Cao 

5 
Đánh giá dự báo tác 

động đến hệ sinh thái 

- Phương pháp khảo sát 

thực địa 

- Phương pháp điều tra xã 

hội học 

- Phương pháp kế thừa 

- Phương pháp bản đồ 

- Nhận xét: Công tác điều tra 

sinh thái ở mức độ sơ bộ và 

đánh giá nhanh tại một số vị 

trí đặc trưng khu vực 

- Độ tin cậy: Khá 

6 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến hoạt động 

giao thông 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp kế thừa 

Nhận xét:  Đã đánh giá định 

lượng số lượng phương tiện 

giao thông và ảnh hưởng của 

hoạt động dự án tới giao 

thông của khu vực 

Độ tin cậy: cao 

II Giai đoạn vận hành   
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TT Nội dung đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Nhận xét mức độ chi tiết 

và độ tin cậy của đánh giá 

1 

Đánh giá, dự báo tác 

động đến kinh tế - xã 

hội 

- Phương pháp khảo sát 

thực địa. 

- Phương pháp liệt kê 

- Nhận xét: Đánh giá ở mức 

độ định tính 

- Độ tin cậy: khá 

2 

Đánh giá dự báo tác 

động gây nên bởi các 

rủi ro, sự cố của dự án 

- Phương pháp liệt kê 

- Phương pháp khảo sát 

thực địa 

- Phương pháp điều tra xã 

hội học 

- Phương pháp kế thừa 

- Nhận xét: Mức độ chỉ đánh 

giá định tính. Mức độ tin cậy 

của đánh giá phụ thuộc vào 

chủ quan của người đánh giá. 

- Độ tin cậy: khá 
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.1.1. Các phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của loại hình khai thác đất, đá của Dự án bằng 

phương pháp lộ thiên, sử dụng hình thức đào, xúc, vận chuyển. Đáy moong kết thúc 

khai thác phù hợp với cao trình tự nhiên xung quanh. Phần khối lượng đất hữu cơ 

được dự trữ đưa lại khu vực đáy moong đã khai thác. Do đó, đảm bảo mục đích cải 

tạo địa mạo, địa hình khu vực đã khai thác bằng phẳng, thoát nước tốt ra tự nhiên, 

không tạo ra hố moong. 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế về khí hậu, thổ nhưỡng khu vực là vùng đất cấp 

phối, vùng đất hiện tại đang được trồng rừng sản xuất nên lựa chọn phương án trồng 

cây tại mỏ khai thác là phù hợp. Với thời gian khai thác của Dự án là 30  năm, khai 

thác theo bậc dật cấp từ trên xuống dưới nên Công ty lựa chọn công tác trồng và 

chăm sóc cây xanh được thực hiện ngay khi kết thúc khai thác trên toàn bộ mỏ.  

- Về phương án bàn giao đất: Dự án tiến hành đo vẽ, áp giá, đền bù, thu hồi toàn 

bộ diện tích. Sau khi khai thác hết khối lượng đất, đá theo phương án thiết kế đã được 

phê duyệt, tiến hành san ủi, cải tạo mặt bằng, trồng cây và phục hồi môi trường và 

bàn giao cho địa phương quản lý. 

- Về phương án cải tạo, phục hồi môi trường thực hiện theo phụ lục 3 Thông tư 

số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TN&MT, trong đó: 

+ Đối với moong khai thác: Cải tạo khu vực moong khai thác bằng cách san 

gạt đất mặt từ khoảnh cuối và đất từ bãi dự trữ trong moong để trồng cây khi kết thúc 

khai thác. Công tác san lấp sẽ được thực hiện trong năm khai thác thứ 30 cho đến khi 

kết thúc khai thác. 

+ Cải tạo mặt bằng khu vực bãi chế biến bằng cách sẽ tháo dỡ công trình tại 

bãi chế biến, san gạt mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích 

+ Cải tạo khu vực phụ trợ phục vụ khai thác: Kết thúc khai thác sẽ tháo dỡ 

công trình tại nhà văn phòng, san gạt trả lại mặt bằng; thu dọn xe máy, thiết bị và 

trồng cây trên diện tích đất còn lại (đóng cửa mỏ); 
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4.1.2. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường của phương án 

 Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a. Các tác động do bụi và khí thải 

 Tác động do bụi từ hoạt động san gạt mặt bằng 

Theo số liệu tính toán trong phương án CTPHMT của Dự án, khối lượng đất 

san gạt là 275.533 m3. 

Thời gian dự kiến san gạt, cải tạo mặt bằng tại khu vực Dự án dự kiến là 2 

tháng. Theo WHO 1993, thì hệ số trung bình phát tán bụi tại công trường do san gạt, 

bốc xúc tối đa 100g/m3. Ước tính tải lượng phát sinh là: 

275.533m3×100g/m3/2/30/8/3600s = 16 g/s. 

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để xác định nồng độ bụi từ hoạt động 

bốc xúc, san gạt trong quá trình CTPHMT phát tán vào môi trường không khí, theo 

phương pháp và công thức (4) như đã tính toán ở trên cho kết quả tính toán như sau: 

Bảng 50. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt bốc xúc 

Khoảng cách Nồng độ bụi 

(mg/m3) 

QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3) Chiều dài l (m) Chiều rộng b (m) 

30 30 22,5 

4 

50 50 13,6 

100 100 6,9 

200 200 3,6 

500 500 1,6 

Như vậy, so sánh với QCVN 02:2019/BYT thì nồng độ bụi do hoạt động san 

gạt bốc xúc trong phạm vi >200m đảm bảo giới hạn cho phép. Tuy nhiên, để giảm 

thiểu ảnh hưởng của bụi tới công nhân làm việc trực tiếp, chủ dự án sẽ có biện pháp 

giảm thiểu thích hợp sau này. 

b. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh, tắm rửa của công nhân trên 

công trường. Thành phần của nước thải sinh hoạt tương tự như trong giai đoạn thi 

công xây dựng. Nếu không xử lý sẽ ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận (khe Tà Bung). 

Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý tác động này. 

 Tác động do nước mưa chảy tràn 

Sau khi tháo dỡ các công trình để cải tạo phục hồi môi trường, lượng nước mưa 

chảy tràn tương tự như đối với các giai đoạn thi công, lưu lượng nước mưa chảy tràn 
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giai đoạn này cũng được xác định thông qua cường độ mưa lớn nhất và hệ số dòng 

chảy mặt. Tổng lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án bằng với lượng mưa 

chảy tràn trong giai đoạn thi công. 

Đánh giá tác động: Trong giai đoạn này, việc san gạt lớp đất màu để trồng cây 

có độ kết dính kém dễ bị nước mưa thể cuốn theo các chất bẩn trên mặt đất làm ô 

nhiễm thủy vực tiếp nhận. Đặc biệt, đối với mặt tầng, sườn tầng và đáy moong sẽ dễ 

bị nước mưa từ trên sườn tầng đổ xuống cuốn trôi lớp đất màu gây nên hiện tượng 

sạt lở, xói mòn đất. Do đó, Chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp sau này. 

c. Tác động do chất thải rắn 

Với số lượng công nhân thi công trong giai đoạn CTPHMT ít (khoảng 20 

người). CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt chủ yếu là thức ăn thừa, cọng 

rau, xương, vỏ hoa quả, giấy vụn, các loại bao bì, vỏ hộp, ...Lượng rác thải sinh hoạt 

tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày[3], với tổng số công nhân trên công 

trường là 20 người thì tổng lượng rác thải phát sinh tính được khoảng 10 kg/ngày. 

Đối với CTR sinh hoạt chủ yếu chứa các thành phần hữu cơ như thức ăn thừa có 

khả năng phân hủy gây mùi hôi. Ngoài ra, nước mưa có thể cuốn theo CTR làm mất 

mỹ quan cũng như làm ô nhiễm nguồn nước mặt của khu vực. Do đó, Chủ dự án sẽ 

yêu cầu đơn vị thực hiện thu gom tận dụng và xử lý thích hợp. 

 Đánh giá, dự báo các nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn   

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ máy xúc, máy ủi, ô tô vận tải, từ quá trình 

tháo dỡ các công trình. Công ty sử dụng các thiết bị từ giai đoạn khai thác mỏ cho 

giai đoạn này. Do đó, tiếng ồn phát sinh tương tự như giai đoạn vận hành. Tiếng ồn 

từ các máy móc thiết bị chỉ ảnh hưởng cục bộ tới công nhân thi công, không ảnh 

hưởng đến các khu dân cư xung quanh.   

b. Tác động đến điều kiện KT - XH khu vực 

- Quá trình CTPHMT sẽ làm giảm đi một nguồn cung cấp đá làm vật liệu xây 

dựng trên khu vực. Ảnh hưởng một phần đến nguồn cung ứng sản phẩm này trên thị 

trường địa phương. 

- Đóng cửa mỏ đồng nghĩa với việc một số lượng lao động lành nghề tại địa 

phương tạm thời bị thất nghiệp. Nếu không có việc làm mới cho những đối tượng 

này sẽ có khả năng nảy sinh một số vấn đề tiêu cực cho xã hội do thất nghiệp gây ra 

(thiếu công ăn việc làm, mất nguồn thu nhập dẫn đến những xung đột trong gia đình, 

phát sinh các hiện tượng tụ tập rượu chè, cờ bạc, quấy nhiễu, gây mất trật tự an ninh). 

- Việc đóng cửa mỏ đòi hỏi cơ quan quản lý, chính quyền địa phương phải đề 

ra phương án sử dụng hợp lý diện tích đã được khai thác, tránh tình trạng lãng phí tài 
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nguyên đất, suy thoái đất. 

c. Tác động do sụt lún, trượt lở: 

- Nếu quá trình khai thác không tuân thủ độ dốc bờ moong kết thúc khai thác 

theo thiết kế 450 đối với lớp phong hóa và 70o đối với đá cứng thì khả năng trượt lở 

bờ moong khai thác là rất dễ xảy ra nếu. Nếu sạt lở xảy ra bất ngờ có thể gây ra tai 

nạn lao động cho CBCNV trong khu mỏ.  

d. Tác động do hạ thấp mực nước ngầm: 

Quá trình CTPHMT không sử dụng nước ngầm để phục vụ cho quá trình cải 

tạo. Bên cạnh đó, việc trồng cây trong khu mỏ đã khai thác sẽ tạo thảm thực vật tăng 

khả năng giữ nước ở tầng mặt và giảm các nguy cơ xói lở đất đá. 

Với độ sâu khai thác càng lớn thì mực nước ngầm càng hạ xuống thấp. Tuy 

nhiên, đó là về lâu dài còn theo thiết kế kỹ thuật thì đáy khai trường cao hơn mặt 

bằng khu vực xung quanh nên về cơ bản là không ảnh hưởng tới mực nước và chất 

lượng nước ngầm khu vực. 

e. Các sự cố môi trường có thể xảy ra: 

- Sự cố cháy nổ: Sự cố cháy nổ có thể xảy ra do: 

+ Bất cẩn trong dùng lửa. 

+ Cháy do sự cố về điện. 

+ Cháy do vi phạm về an toàn trong PCCC. 

Trong quá trình CTPHMT có thể xảy ra sự cố cháy rừng khi các loại cây trồng lân 

cận đã khép tán, nguyên nhân chủ yếu là do bất cẩn của người dân như, đốt rác hoặc vứt 

tàn thuốc bừa bãi. Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây những thiệt hại về con người và của 

cải vật chất của của Chủ đầu tư. Ngoài ra, sự cố cháy còn gây ra nguồn ô nhiễm không 

khí do cháy các vật liệu độc hại như: cao su, nilon, dầu, mỡ, các vật liệu dễ cháy nổ 

khác. 

- Tai nạn lao động: 

Trong quá trình san gạt, CTPHMT có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng 

bất cẩn các máy móc thi công. Tuy nhiên, sự cố này ít khi xảy ra, do các máy móc 

sử dụng trong quá trình san gạt không nhiều, chủ yếu là máy ủi, máy đào và ô tô 

Tai nạn lao động có thể xảy ra do điều kiện thời tiết xấu gây trơn trượt, té ngã, 

điện giật,…. 

Ngoài ra, tai nạn lao động có thể xảy ra do sự bất cẩn của công nhân trong quá 

trình quản lý và vận hành máy móc thiết bị và các phương tiện cơ giới khác; không 

chấp hành các Quy định về an toàn lao động như: không mang mũ, nón bảo hiểm, 

vận hành các máy móc, thiết bị kém an toàn,…. 
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4.1.3. Tính toán chỉ số phục hồi đất cho các phương án lựa chọn 

Chủ dự án xây dựng 02 phương án cải tạo phục hồi môi trường như sau: 

Bảng 51. Các phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Phương án I Phương án II 

I Khu vực khai thác Khu vực khai thác 

1.1 Đáy moong Đáy moong 

1 Phủ đất - San gạt mặt bằng dày 2,8m Phủ đất - San gạt mặt bằng dày 2,8m 

2 Trồng keo lá tràm Trồng sắn 

3 Xây dựng biển báo nguy hiểm Xây dựng biển báo nguy hiểm 

1.2 Sườn tầng Sườn tầng 

1 Gia cố sườn tầng, cạy gỡ đá treo Gia cố sườn tầng, cạy gỡ đá treo 

II Khu vực sân công tác (bãi chế biến) Khu vực sân công tác (bãi chế biến) 

1 Phủ đất - San gạt mặt bằng dày 2,8m Phủ đất - San gạt mặt bằng dày 2,8m 

2 Trồng keo lá tràm Trồng sắn 

III Khu vực phụ trợ (nhà văn phòng) Khu vực phụ trợ (nhà văn phòng) 

1 Tháo dỡ các công trình và vận chuyển phế 

thải sau khi tháo dỡ 

Tháo dỡ các công trình và vận chuyển 

phế thải sau khi tháo dỡ 

2 San gạt mặt bằng San gạt mặt bằng 

3 Trồng keo lá tràm Trồng sắn 

4 Xây dựng kè đá hộc chống sạt lở Xây dựng kè đá hộc chống sạt lở 

IV Khu vực ngoài biên giới mỏ Khu vực ngoài biên giới mỏ 

1 Cải tạo lại tuyến đường ngoại mỏ Cải tạo lại tuyến đường ngoại mỏ 

2 Cắm biển cảnh báo, làm hàng rào bảo vệ Cắm biển cảnh báo, làm hàng rào bảo vệ 

Chỉ số phục hồi đất được tính theo công thức: 

Ip=(Gm-Gp)/Gc. Trong đó: 

- Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi.  

- Gp: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng: Chi phí này bao 

gồm chi phí cạy gỡ đá treo, san gạt đáy moong để trả lại mặt bằng và chi phí tháo dỡ, 

dọn dẹp mặt bằng bãi chế biến, văn phòng, phụ trợ. 

- Gc: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán; 
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Trong đó, đối với giá trị Gp và Gc của 2 phương án là bằng nhau. Do đó, khi 

đưa ra 02 phương án lựa chọn sẽ tập trung so sánh giá trị Gm, phương án nào có hiệu 

quả hơn về mặt môi trường sẽ được áp dụng. 

a. Phương án 1: San gạt moong khai thác, bãi chế biến với chiều sâu 2,8m và trồng 

cây Keo lá tràm 

Chỉ số phục hồi đất được tính như sau: Ip1=(Gm1-Gp1)/Gc1. 

Trong đó: 

- Gm1: Giá trị đất đai sau khi phục hồi: Đất trồng rừng sản xuất, giá trị đất trồng 

rừng sản xuất tại khu vực theo đơn giá quy định trong Quyết định số 49/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị: xã miền núi, vị trí 1 là 5.500 

đồng/m2, tổng diện tích CTPHMT là 161.297m2. Do đó giá trị đất là Gm1 = 

161.297m2 x 5.500 đồng/m2 = 887.133.500 đồng.  

- Gp1: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng: Chi phí này 

bao gồm chi phí cạy gỡ đá treo, san gạt đáy moong để trả lại mặt bằng và chi phí tháo 

dỡ, dọn dẹp mặt bằng bãi chế biến, văn phòng, phụ trợ. 

- Gc1: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán. 

b. Phương án 2: San gạt moong khai thác với chiều sâu 2,8m và trồng sắn 

Cũng như phương án 1, Chủ dự án tiến hành san gạt và trồng cây trên toàn bộ 

diện tích được san lấp với lựa chọn loại cây trồng là cây sắn. 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 được tính như sau: 

Ip2=(Gm2-Gp2)/Gc2. 

Trong đó: 

- Gm2: Giá trị đất đai sau khi phục hồi. Đất sau khi phục hồi là đất trồng cây 

hàng năm (đất trồng cây Sắn), giá trị đất trồng cây hàng năm tại khu vực theo đơn 

giá quy định trong Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Trị, vị trí 1, xã miền núi là 14.200 đồng/m2, tổng diện tích khu vực 

CTPHMT là 161.297m2. Do đó giá trị đất là Gm2 = 161.297m2 x 14.200 đồng/m2 =  

2.290.417.400 đồng.  

- Gp2: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt được mục đích sử dụng: Chi phí này 

bao gồm chi phí cạy gỡ đá treo, san gạt đáy moong để trả lại mặt bằng và chi phí tháo 

dỡ, dọn dẹp mặt bằng bãi chế biến, văn phòng, phụ trợ. 

- Gc2: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán.. 

 So sánh giá trị đất đai sau khi phục hồi của 2 phương án cho thấy Gm2>Gm1, 

suy ra Ip2>Ip1. 

Lựa chọn phương án: 
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Bảng 4.3. So sánh phương án lựa chọn 

 Phương án 1: trồng Keo lá tràm Phương án 2: trồng sắn 

Chỉ số 

phục hồi 

đất (Ip) 

Ip2>Ip1 

Ưu điểm 

- Tạo độ dày đất canh tác lớn, tạo điều kiện 

phát triển tốt cho các loại cây sinh trưởng. 

- Cây Keo lá tràm có thể trồng được trên 

những vùng có điều kiện khí hậu khắc 

nghiệt, sinh trưởng trên nhiều loại đất, kể cả 

đất nghèo kiệt, thoát nước kém. 

- Cây có khả năng thích nghi rộng, nhanh 

chóng phủ xanh đất trống đồi trọc, giúp cải 

tạo đất, hạn chế xói mòn. 

- Tạo thảm thực vật cây xanh trong khu vực 

đã được khai thác, tạo môi trường sống cho 

các loại động vật cũng như cải tạo cảnh quan 

khu vực.   

- Tạo được công ăn việc làm cho người dân 

địa phương và trả lại cảnh quan cho khu vực 

dự án sau khi đã kết thúc hoàn toàn quá trình 

khai thác, điều hòa khí hậu xung quanh 

vùng. 

- Sắn dễ trồng, thích hợp nhiều 

loại đất, tận dụng tốt các loại 

đầt nghèo dinh dưỡng. 

- Vốn đầu tư thấp, không cần 

nhiều lao động. 

Nhược 

điểm 

- Chi phí đầu tư cao. 

- Trong quá trình san gạt sẽ phát sinh bụi gây 

ảnh hưởng đến công nhân cũng như thảm 

thực vật xung quanh 

- Cây sắn không có khả năng 

cải tạo chất lượng đất, làm kiệt 

các chất dinh dưỡng trong đất;  

- Cây sắn có thời gian sinh 

trưởng và thu hoạch ngắn 

khoảng 9 tháng, do đó không 

đảm bảo mục đích cải tạo phủ 

xanh đồi núi trọc, hạn chế khả 

năng xói mòn đất đối với khu 

vực Dự án. 

- Đặc tính cây Sắn thân giòn, 

dễ gãy đổ khi gặp gió to, mưa 

bão. 

Nhận xét:  Căn cứ vào đặc điểm điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương 

thuộc khu vực vùng đồi núi, đất đồi nghèo, khí hậu khắc nghiệt thường khô hạn nên 

lựa chọn phương án 1 trồng cây Keo lá tràm sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so 

với phương án 2 trồng cây sắn. Ngoài ra, trồng cây Keo lá tràm còn giúp cải tạo chất 

lượng đất tại khu vực, rễ cây tràm có khả năng giữ nước tốt hơn cây sắn, từ đó nâng 

cao giá trị sử dụng đất của vùng, trong khi đó, nhiều nghiên cứu cho thấy trồng cây 
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sắn sẽ làm giảm chất lượng đất trồng theo thời gian nếu không có các giải pháp canh 

tác hợp lý. 

Đồng thời, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương, điều kiện khí hậu, 

thổ nhưỡng khu vực khai thác là vùng đất đồi núi đá nên lựa chọn phương án cải tạo 

cho Dự án chuyển khu vực khai thác thành đất trồng cây Keo lá tràm là phù hợp. Từ 

đó làm tăng được giá trị về kinh tế cho địa phương và hạn chế được các nguy hiểm, 

rủi ro cho người và gia súc quanh vùng.  

Như vậy, để đảm bảo phương án cải tạo phục hồi môi trường cho dự án và tăng 

giá trị kinh tế cho địa phương, Chủ dự án lựa chọn phương án 1: san gạt mặt bằng 

2,8m và trồng cây Keo lá tràm là tối ưu 

4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1. Giải pháp cho công tác san gạt mặt bằng 

Để phục vụ cho công tác san gạt lớp đất màu dày 2,8m trên phần diện tích 

moong khai thác và bãi chế biến là 96.237m2 sẽ sử dụng máy ủi. Đơn giá cho hoạt 

động san gạt mặt bằng được tính toán theo giá ca máy của các thiết bị phục vụ cho 

công tác san gạt, giá vật liệu (đất đào, đắp), giá nhân công theo Công văn số 

1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 làm cơ sở để xác định giá xây dựng và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành và có tính đến hệ số điều chỉnh theo giá 

tại thời điểm tính toán.  

Bảng 52. Đơn giá ca máy có điều chỉnh theo thực tế 

Loại máy 

và thiết bị 

Định mức nhiên 

liệu 1 ca 

Thành phần - 

cấp bậc 

thợ điều khiển 

máy 

Giá ca máy 

(*) (đ/ca) 

Giá ca máy 

điều chỉnh 

(đ/ca) 

Máy ủi - 

công suất 

110 CV 

46,20 Lít diezel 1x3/7+1x5/7 1.070.384 983.283 

Ghi chú:  

+ (*): Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo CV 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 

của Bộ Xây dựng. 

+ Theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, 

lương ngày bậc thợ 3/7 là 166.154 đồng, bậc 5/7 là 231.538 đồng, hệ số điều chỉnh 

nhân công là 1,14. 

+ Giá dầu hiện tại 11.470 đồng; năm 2006 là 7.818 đồng. 

+ Giá ca máy điều chỉnh: (46,2lít × 11.470 đồng/lít) + (1,14×166.154 

đồng+1,14×231.538 đồng) = 983.283 đồng 
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Đơn giá san gạt mặt bằng sau khi có đơn giá ca máy đã điều chỉnh như sau: 

Bảng 53. Đơn giá san gạt đã điều chỉnh 

Mã 

hiệu 
Danh mục đơn giá 

Đơn 

vị 

 

Thành phần chi 

phí 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Giá 

điều  

chỉnh 

(đồng

) 

Vậ

t 

liệ

u 

Nhâ

n 

côn

g 

Máy(

1) 

AB. 

24133 

Đào san đất phạm vi ≤50m 

bằng máy ủi ≤110 CV, đất 

cấp 4 

100

m3 
    

525.3

51  
0,92 

483.3

23 

- (1): Bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo CV 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 

của Bộ Xây dựng 

- Hệ số điều chính = Giá ca máy điều chỉnh/giá ca máy = 983.283 đồng/1.070.384 

đồng = 0,92 (tại bảng 4.3) 

4.2.2. Cạy gỡ đá treo 

Theo QCVN 05:2012/BLĐTBXH – Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động 

trong khai thác và chế biến, trong quá trình khai thác để đảm bảo an toàn cho người, 

máy móc và thiết bị khai thác đá treo luôn luôn được cậy gỡ sau mỗi lần nổ mìn, 

sườn tầng được gia cố thường xuyên trước khi cắt lượt tầng mới. Tuy nhiên để đảm 

bảo an toàn cho người và gia súc xung quanh, Công ty sẽ tiến hành cậy gỡ đá treo, 

gia cố sườn tầng nhằm hạn chế trượt lở đất đá gây nguy hiểm. Khối lượng cậy gỡ đá 

treo được tính bằng 10% khối lượng đá khai thác sau đợt nổ mìn cuối cùng. 

Theo số liệu kỹ thuật khai thác mỏ đá chỉ tiêu thuốc nổ là 0,49 kg/m3, khối 

lượng thuốc nổ dùng cho 1 đợt nổ là 210kg. Do đó, khối lượng đá khai sau mỗi đợt 

nổ mìn là: 

210 (kg/đợt)/0,49 (kg/m3) ≈ 103 m3/đợt 

Vậy khối lượng đá sau lần nổ mìn cuối cùng là: 103 m3 

Như vậy, khối lượng đá treo cần cậy gỡ là: 

Mcg = 10% x 103 ≈ 10,3 m3. 

- Chi phí cạy gỡ đá treo: Theo đơn giá xây dựng tại Quyết định số 62/2006/QĐ-

UBND ngày 03/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố đơn giá xây dựng công 

trình – phần xây dựng, chi phí Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá 

cấp I có chi phí nhân công là 247.293 đồng/m3 (mã hiệu AB.12111); hệ số điều chỉnh 
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nhân công là 1,14 (theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị). 

Như vậy, tổng chi phí cạy gỡ đá treo là:  

10,3m3×(247.293 đồng/m3×1,14) = 2.903.714 đồng. 

4.2.3. .Giải pháp cho công tác trồng, chăm sóc cây 

- Trồng cây Keo lá tràm vào năm thứ 30 sau khi kết thúc khai thác trên đáy 

moong khai thác, bãi chế biến, khu vực văn phòng. 

- Lựa chọn giống cây trồng: Với mục tiêu cải tạo, phục hồi môi trường khu vực 

khai thác đảm bảo yêu cầu về BVMT và phục vụ các mục đích có lợi cho con người. 

Do đó, cây trồng được lựa chọn là loại cây keo lá tràm, có đặc tính phát triển nhanh, 

phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, vừa mang lại lợi ích về mặt kinh 

tế. 

Giống, tiêu chuẩn và tuổi cây xuất vườn: Theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc về việc ban hành đơn giá một số 

loài cây giống lâm nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

+ Lựa chọn cây trồng là cây keo lá tràm (gieo hạt), cây có bầu bằng túi PE, kích 

thước bầu 7×12cm, đã qua phân loại.  

+ Tuổi cây con xuất vườn từ 3- 4 tháng. 

+ Tiêu chuẩn cây giống xuất vườn: D cổ rễ 0,25-0,3 cm; H thân cây: 25-30cm.  

+ Cây con sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh hại, bộ rễ phát triển đều và không 

để rễ cái vượt ra khỏi bầu, không bị cụt ngọn. 

- Phương án trồng cây:  

+ Mật độ trồng cây keo lá tràm: Căn cứ vào điều kiện địa lý, địa hình, khí hậu, 

thổ nhưỡng khu vực và thực tế tại địa phương Chủ dự án lựa chọn mật độ trồng cho 

quá trình cải tạo là 2.000 cây/ha. Với mật độ này đảm bảo quy chuẩn trồng rừng tại 

khu vực và đang được một số đơn vị trong khu vực thực hiện. 

Vậy số lượng cây là: 2.000 cây/ha × 16,1ha  = 32.200cây. 

Theo phụ lục 3 hướng dẫn các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong khai 

thác khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì tỷ lệ trồng dặm 

của cây trồng từ 10 - 30% mật độ cây trồng. Do đó, số lượng cây trồng dặm cho khu 

vực dự án là 30% và được thực hiện như sau: 

- Trồng dặm số lượng cây chết dự kiến sau năm trồng thứ nhất 20%, tương 

đương 6.440 cây. 

- Trồng dặm số lượng cây chết dự kiến năm trồng cây thứ 2 là 10%, tương 

đương 3.220 cây. 
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 Tổng lượng cây con cần thiết để CTPHMT là 41.860 cây.  

+ Thời vụ trồng: Trồng vào vụ Thu - Đông, vào đầu mùa mưa đến trước mùa 

gió rét (từ tháng 09 đến tháng 12, có thể trồng tiếp đến tháng 3 năm sau). 

- Làm đất:  

+ Ở những diện tích đã được hoàn thổ thì tiến hành đào hố thủ công. 

+ Kích thước hố là 30×30×30cm. Hố được đào theo hình nanh sấu giữa các 

hàng đủ để đặt bầu. 

- Trồng và chăm sóc rừng trồng: 

+ Sau khi kết thúc khai thác Công ty sẽ tiến hành trồng cây xanh. Nhân công 

được thuê lực lượng ở địa phương, hoặc hợp đồng với các đoàn thể của xã Hướng 

Hiệp, xã Cam Thành gồm Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh của xã. 

+ Công tác chăm sóc và trồng dặm những năm sau: Sẽ được bàn giao lại cho 

Uỷ ban nhân dân xã Hướng Hiệp, xã Cam Thành quản lý sau khi được nghiệm thu 

công tác phục hồi môi trường trên khu vực mỏ. 

- Nhu cầu thiết bị trồng cây: Cuốc, xẻng do bên nhận lại hợp đồng trồng cây 

đảm nhiệm. 

- Thời gian và tiến độ thực hiện: Căn cứ vào tuổi thọ mỏ là 30 năm khai thác, 

Chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khi khai 

thác năm thứ 30. Kể từ năm khai thác thứ 30 Công ty sẽ tiến hành san gạt và trồng 

cây trên diện tích moong khai thác, sân công tác, khu vực văn phòng. 

Bảng 54. Bảng tổng dự toán trồng và chăm sóc 1ha cây keo lá tràm 

T

T 

Hạng mục công 

việc 
Đơn vị tính 

Định 

mức 

Số 

lượng 

Tính 

cho 1ha 

(công) 

Thành tiền 

(đồng/ha) 

1 
Vật liệu (mua 

giống) 
    6.010.680 

1.1 Cây giống ban đầu 1.290 đồng/cây * 2.000cây/ha  2.580.000 

1.2 
Trồng dặm năm 1 

(20%) 
1.290 đồng/cây * 400cây/ha  

516.000 

1.3 
Trồng dặm năm 2 

(10%) 
1.290  đồng/cây * 200cây/ha  

258.000 

1.4 
Phân bón 

NPK (15-15-10) 

10.218 đồng/kg *0,1kg/cây*2.600 

cây/ha 
 

2.656.680 

2 Chi phí nhân công Đồng 242.585  125 30.323.125 

 

Chi tiết công lao 

động từng hạng 

mục 

     

2.1 Đào hố Hố/công 70 2.000 28,6  
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2.2 Lấp hố Hố/công 216 2.000 9,3  

2.3 
Vận chuyển và 

trồng cây 
Cây/công 159 2.000 12,6  

2.4 
Vận chuyển và bón 

phân 
Cây/công 147 2.000 13,6  

2.5 Vun gốc Cây/công 196 2.000 10,2  

2.6 
Chăm sóc rừng 

trồng 
     

 Lần 1 năm 1, năm 2 m2/công 802 
10.00

0 
12,5  

 
Lần 2, 3 năm 1, năm 

2 
m2/công 1.026 

10.00

0 
9,7  

 Lần 1 năm 3 m2/công 952 
10.00

0 
10,5  

 
Lần 2 và 3 năm 3, 

lần 1 năm 4 
m2/công 906 

10.00

0 
11,0  

2.7 
Trồng dặm (30% 

cho 2 năm) 
Cây/công 152 1.000 6,6  

2.8 
Bảo vệ rừng ở điều 

kiện bình thường 
Công/ha/năm 7,28 3,0 0,4  

 Tổng dự toán trồng và chăm sóc  36.333.805 

Trong đó: 

- Giá cây trồng theo Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc về việc ban hành đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp 

chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Lương nhân công trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: công nhân trồng rừng bậc 

3, hệ số lương 2,16; ngày công trong tháng 26 ngày; Mức lương tối thiểu vùng IV là 

2.920.000 đồng (theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức 

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động và Thông 

tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 - Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công 

trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng).  

Đơn giá ngày công của công nhân trồng rừng:  

gCN = (LNC × hệ số lượng)/26 ngày 

 gCN = (2,16 × 2.920.000)/26 = 242.585 đồng. 

4.2.4. Giải pháp, khối lượng cho công tác tháo dỡ các công trình 

Căn cứ vào Phương án kỹ thuật cũng như những hạng mục trên tổng mặt bằng 

hiện trạng mỏ, khối lượng tháo dỡ các công trình như sau: 
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- Tháo dỡ bệ móng máy nghiền, sàng diện tích 220m2, chiều dày 25cm. Tổng 

khối lượng cần phá dỡ là: 220m2x0,25m = 55m3 

- Tháo dỡ văn phòng, nhà ở + ăn của công nhân: tổng diện tích 435,5m2; Công 

tác tháo dỡ các công trình bao gồm: tháo dỡ tường xây, mái tôn, cửa ra vào, nhà vệ 

sinh cụ thể như sau: 

+ Phá tường gạch: Tường cao trung bình 3,5m, dày 0,15m, chiều dài chân tường 

tổng cộng khu nhà là: 144m. Vậy khối lượng cần phá dỡ là: 144m × 3,5m × 0,15m = 

75,6m3.  

+ Phá nền gạch xi măng khu nhà: 434,5m2, nền dày khoảng 0,2m  khối lượng 

cần phá dỡ là 87,1 m3. 

+ Tháo mái tôn: 435,5m2 × 1,2 = 522,6m2 (trong đó 1,2 là hệ số mái nghiêng). 

+ Tháo dỡ cửa gỗ: 30m2. 

+ Tháo dỡ 02 bộ thiết bị vệ sinh: 2 bộ. 

- Vận chuyển:  

+ Vận chuyển đá hỗn hợp xà bần, tường gạch: (55m3 + 75,6m3 + 87,1m3 ) = 

217,7m3. 

+ Bốc xếp, vận chuyển mái tôn: = 522,6m2. 

+ Bốc xếp, vận chuyển cửa gỗ các loại: 30m2. 

Tháo dỡ: Trạm biến áp 560KVA; 800m đường dây điện. 

Bảng 55. Đơn giá các hạng mục tháo dỡ và vận chuyển công trình phụ trợ 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá (đồng) Đơn giá 

hiệu 

chỉnh 

(đồng) 

Thành tiền Nhân 

công 

Vật 

liệu 
Máy móc 

1 

Tháo dỡ 

công trình 

phụ trợ 

        

- 
Phá dỡ nền 

bê tông 
m3 55 151.787   173.037 9.517.035 

- 
Phá dỡ 

tường gạch 
m3 75,6 57.560   65.618 4.960.721 

- 

Phá nền 

gạch xi 

măng 

m2 434,5 1.279   1.458 633.501 
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- 
Tháo dỡ 

mái tôn 
m2 522,6 1.279   1.458 761.951 

- 
Tháo dỡ 

cửa gỗ 
m2 30 1.705   1.944 58.320 

- 

Tháo dỡ 

thiết bị vệ 

sinh 

(AA.31531) 

Bộ 2 16.203   18.471 36.942 

- 

Tháo dỡ và 

vận chuyển 

trạm biến 

áp 

cái 1 166.154   189.416 189.416 

- 

Tháo dỡ và 

vận chuyển 

đường dây 

điện 

km 0,8 166.154   189.416 151.533 

2 
Chi phí vận 

chuyển 
        

- 

Vận chuyển 

đá hỗn hợp 

(AB.56221) 

100m3 2,177   1.396.173 1.396.173 3.039.469 

- 

Bốc xếp, 

vận chuyển 

mái tôn 

(AL.73210) 

100m2 5,226 16.202  130.556 149.026 
               

778.810  

- 

Vận chuyển 

cửa gỗ 

(AL.75110) 

m2 30 6.396  69.630 76.921 
            

2.307.630  

Ghi chú: 

- Theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, hệ số 

điều chỉnh nhân công là 1,14. 

- Công nhân tháo dỡ và vận chuyển thiết bị điện: công nhân bậc 3/7 (theo Quyết định số 

4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương – Quyết định về định mức dự toán 

chuyên ngày công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp). 

 

4.2.5. Lắp đặt biển báo nguy hiểm tại khu vưc mỏ khai thác 

Số lượng biển cảnh báo nguy hiểm dự kiến lắp đặt là 17 biển tại các vị trí có 

nguy cơ sạt lở, có người hoặc gia súc qua lại. Biển báo sẽ được lắp đặt từ khi dự án 

bắt đầu mở vỉa khai thác. 

Trong đó, quy cách và vị trí lắp đặt biển báo như sau: 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác mỏ đá Hướng Hiệp làm VLXDTT tại thôn Xa Vi, xã 

Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Tuấn Kiệt Trang 122 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị  

- Quy cách xây dựng biển báo: Biển được kẻ rõ ràng, đúng kích thước và nội 

dung quy định, độ cao treo biển từ 2 ÷ 2,5 m (Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN 

ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng). 

-  Loại biển cấm hình tam giác KT(0,7×0,7×0,7)m. 

- Vị trí lắp đặt biển báo phải đảm bảo tầm nhìn và không bị che khuất. Đối với 

vị trí mỏ các điểm đặt biển báo bao gồm: 

+ 01 biển tại khu vực giao giữa tuyến đường liên xã và đường vào mỏ  

+ 01 biển tại khu vực cổng bãi chế biến và đường vào mỏ 

+ 15 biển được bố trí dọc theo biên mỏ khai thác, khoảng cách giữa các biển 

báo khoảng 50m và biển quy định không cho người và gia súc ra vào khu vực khai 

thác. 

- Chi phí lắp đặt: Theo đơn giá xây dựng tại Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị công bố đơn giá xây dựng công trình – 

phần xây dựng. 

Bảng 56. Đơn giá lắp đặt biển báo nguy hiểm đã điều chỉnh 

Mã hiệu Danh mục đơn giá 
Đơn 

vị 

Thành phần chi phí 

Giá điều chỉnh 

(đồng) Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

AD.31331 

Làm cột đỡ biển báo 

bê tông cốt thép, cột 

dài 3,1-3,8 m 

cột 85.050 35.607   125.642 

AD.32231 

Làm biển báo bê 

tông cốt thép, biển 

tam giác, kích thước 

0,7x0,7x0,7 (m) 

cái 14.837 7.913   23.858 

Ghi chú: - Theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị, hệ số điều chỉnh nhân công là 1,14. 

4.2.6. Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông vào mỏ khai thác  

Công tác sửa chữa tuyến đường vào mỏ sẽ được Chủ dự án thực hiện năm cuối 

để giao lại cho chính quyền xã Hướng Hiệp quản lý bằng cách đắp mặt đường bằng 

đá cấp phối (tận dụng lượng đá thải của Dự án) dày khoảng 15cm, bề rộng mặt đường 

7m, chiều dài tuyến đường 850m. 

- Khối lượng đá cấp phối cần cho công tác đắp nền đường: 
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7m × 850m × 0,15m= 893m3. 

- Đơn giá san gạt đắp nền đường (có điều chỉnh theo thực tế): 

Tính toán đơn giá ca máy (có điều chỉnh theo thực tế): 

Bảng 57. Đơn giá ca máy điều chỉnh theo thực tế 

Loại máy 

và thiết bị 

Định mức 

nhiên liệu 1 ca 

Thành phần-cấp bậc 

thợ điều khiển máy 

Giá ca 

máy 

(đ/ca) 

Giá điều 

chỉnh 

(đ/ca) 

Máy lu rung (quả 

đầm 16T) – CV 

10T 

40,32 lít diezel 1×4/7 826.531 686.086 

Ô tô vận chuyển 

loại 13 tấn 
41,00 lít diezel 

1×3/4 loại 7,5-16,5 

tấn 
856.065 771.931 

Ghi chú: - Theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị, hệ số điều chỉnh nhân công 1,14; Lương ngày bậc thợ bậc 4/7 là 196.154 

đồng; bậc 3/4 là 264.615 đồng. 

- Giá dầu hiện tại 11.470 đồng; năm 2006 là 7.818 đồng. 

+ Giá ca máy điều chỉnh (máy lu rung): (40,32lít * 11.470 đồng/lít) + 

(1,14*196.154 đồng) = 686.086 đồng (hệ số điều chỉnh 0,83) 

+ Giá ca máy ô tô vận chuyển: (41,00lít * 11.470 đồng/lít) + (1,14*264.615 đồng) 

= 953.415 đồng (hệ số điều chỉnh 0,9) 

Bảng 58. Bảng đơn giá san gạt đắp nền đường đã điều chỉnh 

Mã hiệu 
Danh mục đơn 

giá 

Đơn vị 

 

Thành phần chi 

phí 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Giá điều 

chỉnh 

(đồng) 

Vậ

t 

liệ

u 

Nhân 

công 
Máy 

AB.5414

1 

Vận chuyển đá 

bằng ôtô tự đổ cự 

ly <=2 km bằng 

ôtô 13 tấn 

100m3   
657.14

1 
657.141 591.427 

AB.6212

2 
San đầm đất mặt 

bằng bằng máy 
100m3  

29.10

4 

316.92

2 
346.026 287.202 
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đầm 16 tấn, độ 

chặt yêu cầu 

K=0,90 

 Tổng      878.629 

Vậy, đơn giá sửa chữa, bảo dưỡng đường giao thông vào mỏ khai thác là: 

878.629 đồng/100m3. 

4.2.7. Xây dựng hàng rào bảo vệ bao quanh mỏ 

Để bảo vệ người và gia súc không xảy ra các sự cố tai nạn đáng tiếc, Chủ dự án sẽ 

xây dựng hàng rào bao quanh mỏ với chiều dài 1.071m, được làm bằng dây kẽm gai, 

cọc sắt hoặc BT có chiều cao 1,4m. 

Theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa 

màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi phí làm hàng rào dây kẽm gai, cọc sắt hoặc BT 

có chiều cao ≤ 1,4m là 78.000/m dài. 

Như vậy, tổng chi phí làm hàng rào bao quanh mỏ của dự án là 83.538.000 đồng 

4.3. Kế hoạch thực hiện 

4.3.1. Tổ chức thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

 Trách nhiệm của Công ty 

- Sau khi Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt, Công ty phải 

kịp thời trình nội dung phương án này tới các cấp liên quan như: UBND huyện 

Đakrông, Cam Lộ, UBND xã Hướng Hiệp, Cam Thành được rõ.  

- Nghiêm chỉnh chấp hành công tác cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ phục 

hồi môi trường theo quy định. 

- Để đảm bảo quá trình CTPHMT của dự án diễn ra thuận lợi, Công ty sẽ bố trí 

người cho công tác cải tạo. Trong đó, Giám đốc sẽ là người tổ chức quản lý quá trình 

cải tạo; Phòng Tổ chức -  Hành chính là đơn vị tham mưu quản lý nguồn kinh phí 

đảm bảo cho hoạt động cải tạo, hợp đồng nhân công trong công tác trồng và chăm 

sóc rừng nhằm tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. 

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác theo dõi, 

giám sát quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, từ đó có báo cáo và những kiến nghị 

với cấp quản lý để hỗ trợ Công ty có những khắc phục kịp thời nếu chưa đạt yêu cầu 

trong khi thực hiện. 

 Trách nhiệm của cấp xã 

Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác khai thác cũng như công tác cải tạo 

phục hồi môi trường trong khu vực Dự án, từ đó yêu cầu Công ty có những điều 
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chỉnh kịp thời trong công tác cải tạo, phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của 

địa phương. 

Thống nhất cùng với Công ty về những hạng mục công trình cần phải giữ lại 

không được phá bỏ, các hạng mục xây dựng đi kèm trước khi bắt đầu khai thác. Khi 

kết thúc quá trình khai thác, thống nhất với Công ty các công trình cần phải tháo dỡ 

hoặc cải tạo xây dựng bổ sung tại các khu vực.  

- Cùng với các bên liên quan, nghiệm thu công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

của Công ty. 

- Tiếp nhận lại công tác giữ gìn, bảo vệ và phát triển các công trình cải tạo phục 

môi môi trường mà Công ty đã nghiệm thu, thống nhất giao lại.  

 Trách nhiệm của cấp huyện (UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường) 

Hỗ trợ Công ty hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác khảo sát, 

xây dựng kế hoạch khai thác, kế hoạch cải tạo, phục hôi môi trường. 

Thường xuyên theo dõi công tác cải tạo, phục hồi môi trường về nội dung triển 

khai và tiến độ thực hiện, từ đó có những biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với hoạt 

động của Công ty. 

- Cùng với các bên liên quan, nghiệm thu công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

của Công ty khi kết thúc quá trình khai thác và bàn giao cho lại cho chủ sử dụng đất 

quản lý. 

 Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị: 

- Hỗ trợ Công ty trong công tác hoàn thành các thủ tục về môi trường, ký quỹ 

phục hồi môi trường, áp dụng các biện pháp kỹ thuật khi triển khai công tác cải tạo, 

hoàn phục môi trường và hoàn thành các thủ tục đóng cửa mỏ, nhận lại số tiền sau 

khi đã áp dụng các biện pháp hoàn thổ đạt yêu cầu theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình khai thác và chế biến, quá trình cải 

tạo phục hồi môi trường của Công ty về nội dung và tiến độ thực hiện, từ đó có những 

biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với hoạt động Công ty; 

- Cùng với các bên liên quan, nghiệm thu công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

của Công ty khi kết thúc quá trình khai thác. 

4.3.2. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và kế hoạch giám sát chất 

lượng công trình 

- Việc tạo thành các bậc dật cấp xuống theo cao độ, cạy gỡ đá treo, tạo tuyến 

thoát nước toàn bộ mỏ sẽ được thực hiện theo từng năm khai thác; 

- Bắt đầu năm khai thác thứ 30 trở về sau (không tính thời gian xây dựng cơ 

bản mỏ) sẽ tiến hành san gạt mặt bằng đáy moong, đồng thời với khai thác; di chuyển, 

tháo dỡ các công trình không còn sử dụng, trồng cây và đóng cửa mỏ. Sau đó, sẽ tiến 

hành bàn giao cho địa phương quản lý.  
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4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo,phục hồi môi trường để 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

Trên cơ sở, phương án cải tạo và tiến độ thực hiện Công ty sẽ phối hợp với các 

cơ quan chức năng tổ chức nghiệm thu, giám định các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án CTPHMT 

và bàn giao lại cho địa phương quản lý. 

4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau 

khi kiểm tra, xác nhận 

Sau khi kết thúc khai thác và hoàn thành các biện pháp, công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường, Chủ đầu tư sẽ trình hồ sơ để được kiểm tra, xác nhận. Sau đó bàn 

giao lại cho địa phương quản lý. 

Bảng 59. Bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Tên công trình Đơn vị Khối lượng Thời gian thực hiện 

I 
Đối với moong 

khai thác 
   

1 Cạy gỡ đá treo m3 10,3 Thực hiện đợt nổ mìn cuối 

2 
Công tác san gạt 

mặt bằng  
m3 201.900 Bắt đầu năm khai thác thứ 30 

3 

Trồng cây, chăm 

sóc cây khu vực 

khai thác (đáy 

moong) 

m2 201.900 Sau khi san gạt mặt bằng  

II 
Đối với bãi chế 

biến 
   

1 
Phá dỡ bệ móng 

bê tông 
m3 55 Cuối năm thứ 30 

2 
Công tác san gạt 

mặt bằng 
m3 27.359 Cuối năm thứ 30 

3 

Trồng cây, chăm 

sóc cây khu vực 

bãi chế biến 

m2 9.463 Sau khi san gạt mặt bằng  

III Tháo dỡ, thu dọn khu vực lán trại công nhân và văn phòng 

1 Phá dỡ tường gạch m3 75,6 

Cuối năm thứ 30 

2 
Phá nền gạch xi 

măng 
m3 87,1 

3 

Tháo dỡ, bốc xếp, 

vận chuyển mái 

tôn 

m2 522,6 

4 Tháo dỡ, vận m2 30 
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chuyển cửa gỗ 

5 
Tháo dỡ thiết bị 

vệ sinh 
Bộ 2 

6 

Tháo dỡ và vận 

chuyển trạm biến 

áp  

cái 1 

7 
Vận chuyển đá 

hỗn hợp 
100m3 2,177 

8 

Tháo dỡ và vận 

chuyển đường dây 

điện 

km 0,8 

9 

Trồng cây, chăm 

sóc cây khu vực 

nhà văn phòng 

m2 1.060 

10 Lắp biển báo Cái  17 
Đồng thời trong quá trình khai thác và 

cả khi kết thúc khai thác 

IV 
Cải tạo tuyến 

đường vào mỏ 
km 0,85 Khi kết thúc khai thác 

4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
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Bảng 60. Tổng hợp dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường dự án 

TT Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá ban hành (đồng) 
Hệ số điều 

chính 

Đơn giá sau hiệu chỉnh 

(đồng) 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 
VL NC Máy VL NC Máy VL NC Máy 

I  Khu vực moong khai thác             1.601.191.964 

1 AB.12112 Cạy gỡ đá treo m3 10,30  247.293   1,14   281.914  281.914 2.903.714 

2 AB.24133 San gạt mặt bằng 100m3 2.481,74   525.351   0,92   483.323 483.323 1.199.481.823 

3  Trồng cây đáy moong ha 8,68          36.333.805 315.268.426 

4  Làm hàng rào bảo vệ m 1.071,00          78.000 83.538.000 

II  Khu vực sân công nghiệp 

và khu phụ trợ 
            195.921.588 

1  Tháo dỡ và vận chuyển 

các công trình phụ trợ 
            191.436.594 

 AA.21221 Phá dỡ kết cấu nền bê tông m3 55  151.787   1,14   173.037  173.037 9.517.045 

- AA.21111 Phá dỡ tường gạch m3 75,6  57.560   1,14   65.618  65.618 4.960.751 

- AA.21311 Phá nền gạch xi măng m2 434,50  1.279   1,14   1.458  1.458 633.527 

- AA.31221 Tháo dỡ mái tôn m2 522,6  1.279   1,14   1.458  1.458 761.982 

- AA.31312 Tháo dỡ cửa gỗ m2 30,00  1.705   1,14   1.944  1.876 56.280 

- AA.31531 Tháo dỡ thiết bị vệ sinh Bộ 2,00  16.203   1,14   18.471  17.823 35.646 

- 
Quyết định 

số 

4970/QĐ-

BCT ngày 

21/12/2016 

Tháo dỡ và vận chuyển 

trạm biến áp 
cái 1,00  166.154   1,14   189.416  182.769 182.769 

- 
Tháo dỡ và vận chuyển 

đường dây điện 
km 0,80  166.154   1,14   189.416  182.769 146.215 

- AB.56211 Vận chuyển đá hỗn hợp 100m3 2,177   768.540      768.540 768.540 1.673.112 

- AL.73210 
Bốc xếp, vận chuyển mái 

tôn 
100m2 5,23  16.202 130.556  1,14   18.470 130.556 149.026 778.811 

- AL.75110 Vận chuyển cửa gỗ 100m2 30,00  6.396 69.630  1,14   7.291 69.630 76.921 2.307.643 

2 AB.24133 San gạt mặt bằng 100m3 273,59   525.351   0,92   483.323 483.323 132.232.318 

  Trồng cây bãi chế biến, văn 

phòng 
ha 1,05          36.333.805 38.150.495 

2  Lắp đặt biển báo biển báo 25,00           4.484.994 

 AD.31331 

Làm cột đỡ biển báo bê 

tông cốt thép, cột dài 3,1-

3,8 m 

cột 30,00 85.050 35.607   1,14   85.050 40.592 125.642 3.769.259 
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 AD.32231 

Làm biển báo bê tông cốt 

thép, biển tam giác, kích 

thước 0,7x0,7x0,7 (m) 

cái 30,00 14.837 7.913   1,14   14.837 9.021 23.858 715.735 

IV  Cải tạo tuyến đường vào 

mỏ 
m3 8,93          1.551.657 7.846.152 

1 AB.54141 

Vận chuyển đá bằng ôtô tự 

đổ cự ly <=2 km bằng ôtô 

13 tấn 

100m3 8,93   657.141   0,9   591.427 591.427 5.281.442 

2 AB.62122 

San đầm đất mặt bằng 

bằng máy đầm 16 tấn, độ 

chặt yêu cầu K=0,90 

100m3 8,93  29.104 316.922   0,83   287.202 287.202 2.564.710 

V  Tổng chi phí 

(I+II+III+IV) 
            2.437.491.926 

V 

Quyết định 

số 79/QĐ-

BXD  của 

Bộ XD 

Chi phí giám sát trong 

quá trình cải tạo 

(2,566%IV) 

            62.546.043 

VI 

Thông tư 

38/2015/TT

-BTNMT 

Chi phí duy tu, bảo trì 

công trình (10%IV) 
            243.749.193 

VII  Tổng chi phí trực tiếp 

(IV+V+VI) 
            2.743.787.162 

VIII 

Thông tư số 

06/2016/TT

-BXD 

Hướng dẫn 

xác định và 

quản lý chi 

phí đầu tư 

xây dựng 

Chi phí trực tiếp khác 

(1,5%VII) 
            41.156.807 

IX 
Công trực tiếp chi phí 

(VII+VIII) 
            2.784.943.969 

X Chi phí chung (5%IX)             139.247.198 

XI Giá dự toán (IX+X)             2.924.191.168 

XII 
Thu nhập chịu thuế tính 

trước 5,5%(XI) 
            160.830.514 

XIII Tổng (XI+XII)             3.085.021.682 

XIV 
Chi phí nhà tạm 

(1%XIII) 
            30.850.217 

XV  
Tổng chi phí phục hồi môi 

trường làm tròn 

(XIII+XIV) 

            2.120.000.000 

(làm tròn) 
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4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

 Tính toán khoản tiền ký quỹ 

Việc tính toán khoản tiền ký quỹ của Dự án được thực hiện theo quy định tại 

điều 12, Chương 3 của Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản, Chủ dự án phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường như sau: 

- Tổng số tiền ký quỹ bằng tổng chi phí các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường. 

- Số tiền ký quỹ hàng năm được tính bằng tổng số tiền ký quỹ trừ đi số tiền ký 

quỹ lần đầu, chia đều cho các năm theo dự án đầu tư hoặc Giấy phép khai thác khoáng 

sản (số tiền ký quỹ từng lần đều phải tính thêm yếu tố trượt giá). 

- Thời điểm ký quỹ theo giấy phép khai thác. 

- Phương thức ký quỹ: Theo quy định, Giấy phép khai thác khoáng sản có thời 

hạn từ có thời hạn từ 20 năm trở lên thì mức ký quỹ lần đầu bằng 15% tổng số tiền 

ký quỹ. Như vậy, số tiền Chủ dự án phải ký quỹ lần đầu là:  

2.120.000.000 đồng × 15% ≈  318.000.000 đồng 

Số tiền ký quỹ còn lại những lần sau (29 năm còn lại) Chủ dự án sẽ ký quỹ là: 

(2.120.000.000 đồng - 318.000.000 đồng)/29  =  62.137.931 đồng/năm. 

Sau khi kết thúc thời hạn giao đất thực hiện dự án và thực hiện đầy đủ công tác 

cải tạo phục hồi môi trường, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, Công ty sẽ được 

nhận lại toàn bộ số tiền này theo quy định. 

 Thời điểm ký quỹ 

- Theo khoản 1, điều 14, Chương 3 của Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT, Chủ 

dự án sẽ thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

- Ký quỹ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm ký quỹ. 

4.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ 

Chủ đầu tư sẽ thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường tại Quỹ BVMT Quảng Trị. 
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CHƯƠNG 5 

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 
 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để đảm bảo quá trình xây dựng các hạng mục công trình cũng như giai đoạn 

hoạt động của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, KT-XH 

của địa phương, mặt khác, nhằm đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong suốt thời gian hoạt động của Dự án. Chủ dự án 

xây dựng chương trình quản lý môi trường như sau:
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Bảng 61. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường 

Các giai 

đoạn của dự 

án 

Các hoạt 

động của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 
Các công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(1.000 đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm 

tổ chức 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám 

sát 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị, 

thi công 

GPMB, phát 

quang thảm 

thực vật 

- Chất thải rắn 

từ sinh khối 

thực vật 

- Cho người dân địa phương thu gom và 

làm củi đốt. 

- Phần nhỏ không tận dụng được sẽ thu 

gom để đốt giảm sinh khối 

- 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Đơn vị 

thi công 

và Chủ 

dự án 

Chủ dự 

án 

San ủi, bốc 

lớp đất hữu 

cơ phong hóa 

- Bụi và khí 

thải phát sinh 

từ san lấp mặt 

bằng 

- Bố trí máy móc hoạt động hợp lý 

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt 

che phủ và không chở quá tải. 

- 

Cháy nổ do 

bom mìn còn 

sót lại trong 

chiến tranh 

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh để 

tổ chức rà phá bom mìn trước khi san gạt 

mặt bằng. 

- 

GPMB 
Thu hồi đất của 

người dân 

- Đền bù, GPMB cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng theo quy định của pháp luật 

Theo quy định 

của pháp luật 

Đào hào, mở 

vỉa, xây dựng 

lán trại, văn 

phòng, đường 

giao thông 

- Bụi và khí thải 

phát sinh từ các 

phương tiện vận 

tải, máy móc thi 

công  

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường 

vận chuyển qua khu dân cư tối thiểu 03 

lần/ngày. 

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt 

che phủ và không chở quá tải. 

1.000/ngày 

Sinh hoạt của 

công nhân; từ 

Nước thải sinh 

hoạt 

- Xây dựng nhà vệ sinh tự hoại ba ngăn, thể 

tích 15m3. 
30.000    
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quá trình đào, 

mở vỉa mỏ 

Chất thải rắn 

xây dựng, chất 

thải rắn sinh 

hoạt, CTNH. 

- Chất thải rắn xây dựng tái sử dụng cho 

các mục đích khác nhau như: san lấp mặt 

bằng, làm đường giao thông hoặc bán phế 

liệu. 

- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vào 01 

thùng rác loại 60L bố trí ở khu vực lán trại. 

- 01 Thùng đựng CTNH loại 60L;  

 

 

 

 

600 (thùng rác) 

 

800 (thùng 

chứa CTNH) 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Đơn vị 

thi công 

và Chủ 

dự án 

Chủ dự 

án 

Hoạt động 

của máy móc, 

thiết bị 

Tiếng ồn, độ 

rung 

- Máy móc thiết bị được cân chỉnh và đúng 

yêu cầu kỹ thuật 

- Không thi công, hoạt động trong giờ cao 

điểm từ 18h - 6h. 

- 

Tai nạn giao 

thông 

- Lắp đặt biển báo, cảnh báo công trường 

đang thi công xây dựng: 01 biển tại khu 

vực dự án; 01 biển tại vị trí giao nhau giữa 

tuyến đường liên xã và tuyến đường dân 

sinh vào khu vực dự án 

- Sửa chữa tuyến đường vào khu mỏ 

0,85km. 

148/ biển. 

Hệ sinh thái 

- Không xâm phạm đến phần diện tích bên 

ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng. 

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, 

các chất thải khác tránh hiện tượng nước 

mưa cuốn trôi xuống khe nước,... 

- 

 

 

 

Khai thác, 

bốc xúc, vận 

chuyển đất, 

đá, chế biến 

Bụi, khí thải từ 

quá trình khai 

thác, đào, bốc 

và vận chuyển 

- Phun nước thường xuyên khi khoan đá 

- Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn 

đường vận chuyển nội mỏ (04 lần/ngày); 

ngoại mỏ (04 lần/ngày); 

 

 

- 1.000/ngày 

(phun ẩm) 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Đơn vị 

thi công 

và Chủ 

dự án 

Chủ dự 

án 
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Vận hành và 

cải tạo, phục 

hồi môi 

trường 

đá san lấp 

công trình 

đất, đá, chế 

biến đá 

- Lắp đặt giàn phun sương dập bụi tại máy 

nghiền sàng 

- Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo 

hộ lao động cho công nhân (02 bộ/công 

nhân/năm) 

- Che phủ vải bạt đối với các xe vận 

chuyển. 

- Kiểm soát tải trọng các xe vận chuyển đất 

tối đa theo quy định cho phép. 

 

 

- 10.000 (giàn 

phun sương) 

 

1.000/bộ (bảo 

hộ lao động) 

 

Hoạt động 

sinh hoạt, làm 

việc của công 

nhân 

- Nước thải 

sinh hoạt 

- Nước mưa 

chảy tràn 

- Sử dụng nhà vệ sinh tự hoại 3 ngăn. 

- Đào các rảnh thoát nước mưa trên mặt 

tầng, sườn tầng, đáy moong và bãi chế biến 

theo hình thức cuốn chiếu để thu gom nước 

mưa  

- Đào 02 bể lắng tại khu vực khai thác, kích 

thước mỗi bể 10×10×4m 

- Đào 02 bể lắng tại bãi chế biến, kích thước 

mỗi bể 4×3×2,5m 

- Đã xây dựng 

 

 

 

- 5.000 (bể lắng 

moong khai 

thác) 

- 2.000 (bể lắng 

bãi chế biến) 

-   

- Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Đất đá từ tầng 

phủ. 

- Chất thải 

nguy hại: 

thùng dựng 

CTNH, thùng 

phuy dựng dầu; 

dầu, mỡ thừa,... 

- Trang bị 02 thùng rác 60L 

- Sử dụng đất tầng phủ để dự trữ cho công 

tác hoàn thổ; phần đất đá thải trong khai 

thác được tận dụng san lấp mặt bằng, gia 

cố đường giao thông vào mỏ.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào 

thùng chứa và Hợp đồng với Trung tâm 

Môi trường và Đô thị huyện Đakrông thu 

gom xử lý. 

- 1.200 (thùng 

rác) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 
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- CTNH: Thu gom vào thùng chứa, thuê 

đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý 

CTNH đúng theo quy định  

- 800 (thùng 

chứa CTNH) 

Hoạt động 

khai thác 

Sạt lở, trôi 

trượt đất 

- Tổ chức bốc xúc đất tầng phủ theo hình 

thức cuốn chiều, quản lý tại bãi dự trữ, 

tránh bị trôi khi trời mưa. 

- Ngừng hoạt động khai thác, bốc xúc đất 

khi có mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

- Tạo hào xung quanh khu vực khai thác 

nhằm chống nước mưa bên ngoài đổ vào, 

xói lở đất đá trôi theo mưa. 

- Lắp 17 biển cảnh báo nguy hiểm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148/biển 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 

Tác động đến 

môi trường 

đất, hệ sinh 

thái 

- Khai thác đúng thiết kế mỏ đã được phê 

duyệt. 

- Không chặt phá bừa bãi thảm thực vật tại 

các khu vực không sử dụng đất cho mục 

đích khai thác 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành lấp 

đáy mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường (trồng 

và chăm sóc cây) và giao đất lại cho địa 

phương quản lý. 

- 

 

 

2.120.000.000 

(Chi phí 

CTPHMT) 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

Hoạt động 

khai thác 
Tiếng ồn, rung 

- Lắp đặt bệ móng chống rung, chống ồn 

đối với máy móc, thiết bị. 

- Sử dụng kíp nổ vi sai để giảm mức ồn do 

nổ mìn. 

- Nổ mìn theo đúng lịch trình, thông báo 

trước khi nổ mìn. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân. 

- 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 
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Hoạt động 

khai thác 

 

 

 

 

 

 

Sự cố cháy nổ 

- Xây dựng kho chứa vật liệu nổ công 

nghiệp. 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều 

kiện về phòng cháy chữa cháy do Công an 

quy định. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy 

nổ và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy; có biển báo nguy hiểm. 

- Không hút thuốc, không mang bật lửa, 

diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa khi ra 

vào kho chứa vật liệu nổ. 

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, 

xây dựng nội quy, quy định phù hợp. 

- Phối hợp với Chính quyền địa phương 

trong phòng chống cháy rừng. 

 

Hoạt động 

khai thác 

An toàn lao 

động 

- Thực hiện khoảng cách an toàn khi nổ 

mìn; phân công người trực nổ mìn; sử dụng 

các vật liệu nổ mìn được cấp phép; cá nhân 

thực hiện nổ mìn phải được đào tạo và có 

chuyên môn cao. 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động 

cho CBCNV như nút tai chống ồn, găng 

tay, mũ, giày...vv. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao 

thông đường bộ. 

- Làm hàng rào bằng dây kẽm gai bao 

quanh mỏ và  khu vực bể lắng  

- 

Suốt quá 

trình thi 

công xây 

dựng 

Chủ dự 

án 

Chủ dự 

án 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Chủ dự án sẽ xây dựng chương trình giám sát chất lượng môi trường và được 

áp dụng trong suốt quá trình vận hành của Dự án. 

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát, Chủ dự án sẽ thường 

xuyên báo cáo tiến độ, nội dung và kết quả của hoạt động giám sát lên Sở Tài nguyên 

và Môi trường Quảng Trị, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đakrông. Qua đó 

có thể theo dõi, kiểm soát nguồn thải nhằm đảm bảo trong quá trình thi công và vận 

hành của Dự án không gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 

hội và đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm mà Chủ 

Dự án thực hiện. 

5.2.1. Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn và độ rung 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí 

+ 01 điểm tại moong khai thác của khu mỏ. 

+ 01 điểm tại bãi chế biến. 

+ 01 điểm trên đường vào khu mỏ đoạn đi qua thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp.  

- Thông số giám sát: Bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, Tiếng ồn và Độ rung. 

- Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 06 tháng/lần và giám sát đột 

xuất khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 

02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT; QCVN 27:2010/BTNMT; QCVN 

26:2010/BTNMT. 

5.2.2. Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khe Tà Bung. 

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, BOB5, COD, Fe, Cu, Zn, Dầu mỡ, Coliform. 

-  Thời gian và tần suất giám sát: Tần suất giám sát 06 tháng/lần và giám sát 

đột xuất khi có sự cố môi trường hoặc có yêu cầu của chính quyền địa phương. 

- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn so sánh:  QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

5.2.3. Giám sát hoạt động thu gom chất thải rắn, CTNH 

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và hoạt động thu gom, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất tại khu vực mỏ; các hoạt động thu gom, lưu 

giữ tạm thời và hợp đồng xử lý CTNH. 

- Vị trí giám sát: tại khu vực chứa CTR của Dự án. 
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5.2.4. Giám sát sạt lở 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực mỏ khai thác. 

- Phương pháp giám sát: Đóng cọc định vị ranh giới khu vực giám sát, quan sát 

trực quan. Để kịp thời đưa ra những giải pháp khắc phục hợp lý và báo cáo lên cấp 

trên nếu các sự cố vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 
 

1. Kết luận 

Dự án “Khai thác mỏ đá làm VLXD thông thường tại thôn Xa Vi, xã Hướng 

Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” được thực hiện tại sẽ góp phần khai thác hợp 

lý nguồn tài nguyên khoáng sản, cung cấp nguyên vật liệu cho các hoạt động xây 

dựng, phục vụ phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và tăng 

thu nhập chính đáng cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng 

năm thông qua các khoản thuế, mở mang hoạt động buôn bán, kinh doanh dịch vụ 

hàng hoá của vùng,…, Bên cạnh các tác động tích cực kể trên thì quá trình triển khai 

thực hiện Dự án sẽ phát sinh các tác động đến môi trường nhất định. 

Qua phân tích, đánh giá các tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường do 

hoạt động của Dự án, Chủ dự án đưa ra những kết luận sau: 

- Các tác động liên quan đến chất thải: 

+ Giai đoạn GPMB: Sinh khối thực vật; bụi, khí thải và tiếng ồn từ phương tiện 

máy móc san ủi mặt bằng. 

+ Giai đoạn thi công: Làm phát sinh bụi và khí thải, nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn. Tuy nhiên, do nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm không lớn, khu vực 

thoáng đãng nên hoàn toàn khống chế được nếu Chủ dự án và Đơn vị thi công áp 

dụng tốt các biện pháp giảm thiểu tác động mà báo cáo ĐTM đã đề xuất. 

+ Khi Dự án đi vào hoạt động: Các tác động đáng chú ý là việc phát sinh chất 

thải rắn, bụi và khí thải từ hoạt động khai thác đá, xay, nghiền và vận chuyển nếu 

không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. Tác động 

do quá trình đổ thải phát sinh bụi, đất đá bồi lấp các thủy vực lân cận vào mùa mưa 

lũ. 

- Các tác động không liên quan đến chất thải như: tác động tiếng ồn, độ rung từ 

nổ mìn và các vấn đề xã hội, hư hỏng đường giao thông, tai nạn giao thông, tai nạn 

lao động… 

- Các sự cố được đề cập đến là sự cố sạt lở đất, đá; sự cố cháy nổ do sử dụng 

thuốc nổ, điện. Các sự cố này rất dễ xảy ra nếu không có các biện pháp quản lý thích 

hợp. 

- Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng như quy mô tác động 

do các hoạt động của Dự án đến môi trường không khí, nước, đất và môi trường sinh 

thái,... 

- Báo cáo đã trình bày đầy đủ các sự cố có thể xảy ra, phân tích và đánh giá về 

nguy cơ xảy ra các sự cố, mức độ nghiêm trọng của các sự cố. 
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- Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể 

xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp 

phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự 

án có thể chủ động áp dụng. 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các giải pháp xử 

lý theo công nghệ, Chủ dự án cũng sẽ tiến hành kết hợp với công tác quản lý, giám 

sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này. 

2. Kiến nghị  

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp về hiệu quả hoạt động của Dự án, các 

tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra, các biện pháp kiểm soát, 

giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường, Chủ dự án là Công ty TNHH Tuấn 

Kiệt kiến nghị với các cơ quan, ban ngành liên quan, chính quyền địa phương tạo 

điều kiện cho Công ty hoàn thành thủ tục liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác 

BVMT. 

Vậy Công ty kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thẩm 

định và trình UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai 

thực hiện. 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Chủ dự án sẽ 

cam kết thực hiện như sau: 

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện và hoàn thành 

trong giai đoạn xây dựng của Dự án. Tuân thủ thực hiện các biện pháp khống chế, 

giảm thiểu,... như trong báo cáo ĐTM này. 

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

- Chủ dự án cam kết sẽ thực hiện ký quỹ, CTPHMT đúng như Chương IV báo 

cáo ĐTM đã trình bày. 

- Các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong giai đoạn 

từ khi Dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc Dự án. 

- Chủ dự án sẽ khắc phục và sửa chữa tuyến đường nếu quá trình vận chuyển 

đất, đá làm hư hỏng. Gia cố các tuyến đường vào mỏ đã xuống cấp, đảm bảo đi lại; 

thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí trong khai thác khoáng sản theo quy định; thực 

hiện công tác an sinh xã hội. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm soát, quan trắc và giám sát môi 

trường (như nước thải, không khí, bụi, tiếng ồn,...), như trong báo cáo ĐTM đã hướng 
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dẫn và có chế độ báo cáo lên cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường tại địa phương 

theo đúng quy định. 

- Công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trong quá trình thi 

công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến 

tài sản, tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi 

trường trong khu vực.  
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PHỤ LỤC I 

 

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

- Các phiếu kết quả phân tích môi trường. 

- Các sơ đồ, bản vẽ liên quan đến dự án. 

- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng. 

 

 

 


