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Bảng 3.2. Khối lượng, tiến độ công việc cải tạo, PHMT toàn bộ quá trình khai thác . 25 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước thải của Cơ sở ........................ 29 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí vùng làm việc tại Cơ sở 31 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh tại Cơ sở .... 33 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông 

thường và đất san lấp đi kèm tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở:Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị                                                 Trang 5 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 41, đường Nguyễn Du, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Lê Vĩnh Thiều- Chức vụ: 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 0533 820 334. 

-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200042669 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 10/01/2001, đăng kí thay đổi lần thứ 9 ngày 

15/6/2015. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đất 

san lấp đi kèm tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Địa điểm cơ sở: Tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trịcó diện tích là 8,984ha. 

Các vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Bắc giáp với đồng ruộng xã Vĩnh Nam; 

- Phía Nam, phía Tây và phía Đông giáp với rừng cao su và hồ tiêu của khu vực. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc cho phép thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường. 

+ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt trữ lượng đá và đất làm vật liệu san lấp đi kèm trong “Báo cáo kết 

quả thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Khe Đá, xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”. 

+ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án CTPHMT của dự 

án: Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp đi kèm 

tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Cơ sở thuộc lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản có tổng mức đầu tư 14,8 tỷ 

đồng, thuộc dự án nhóm C. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

- Công suất khai thác đá: Công suất khai thác 59.920m3 đá/năm (tính theo đá 

nguyên thổ), tương đương 107.856m3/năm (tính theo đá hộc nguyên khai, đảm bảo 

sản xuất 100.000m3 sản phẩm đá xây dựng các loại). 

- Công suất đất san lấp: 69.246m3/năm (tính theo đất nguyên thổ), tương đương 

83.095m3/năm (tính theo khối nở rời). 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

* Quy trình khai thác đá và chế biến đá: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh quy trình: 

- Trình tự khai thác: Trình tự khai thác chung các công trình mỏ là từ phía Nam 

lên phía Bắc, từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong. Việc khai thác mỏ trong tầng 

đá được kết thúc trên một tầng duy nhất. 

- Hệ thống khai thác: 

Hệ thống khai thác khấu theo lớp xiên, vận tải trực tiếp trên tầng bằng ô tô tự đổ, 

sử dụng bãi thải hỗn hợp gồm cả bãi thải ngoài và bãi thải trong, thoát nước tự nhiên 

kết hợp cưỡng bức. Việc phá vỡ đất đá và cắt tầng trong tầng đất sử dụng tổ hợp máy 

đào - ô tô tự đổ - máy ủi phụ trợ. Trong tầng đá được thực hiện bằng phương pháp phá 

Bóc tầng phủ 

Khoan, đậpđá thủy lực 

Đá thô 

Bốc xúc, vận chuyển 

Phá đá quá cỡ 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, khí thải giao thông, 

tiếng ồn, độ rung 

Vận chuyển đi tiêu thụ Bụi, khí thải giao 

thông, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn, 

độ rung 

Mở vỉa 

Đất đá thải 

Nghiền sàng 

Đá thành phẩm 

Bụi, tiếng ồn  
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đá bằng máy đập thủy lực, xúc bốc bằng máy xúc thủy lực, vận chuyển bằng ô tô tự 

đổ. 

Bảng 1.1. Các thông số của hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu ĐVT Giá trị 

1 Chiều cao tầng công tác HCT m  

 a) Trong tầng đất phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá bazan cứng chắc: 

HCTP max 

HCT max 
m 

8,45 

9 

2 Chiều cao tầng kết thúc HKT m  

 a) Trong tầng đất phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá bazan cứng chắc: 

HKTP max 

HKT max 
m 

8,45 

9 

3 Góc nghiêng sườn tầng công tác α độ  

 a) Trong tầng đất phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá bazan cứng chắc: 

αp max 

αđmax 
độ 

60o 

75o 

4 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αo độ  

 a) Trong tầng đất phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá bazan cứng chắc: 

αop max 

αo max 

 

độ 

60o 

75o 

5 Chiều rộng tối thiểu mặt tầng công tác Bmin m 20 

6 Chiều rộng dải khấu Amax m 1,2  

7 Chiều rộng đai an toàn bờ mỏ kết thúc b0 m 2 

8 Góc nghiêng bờ công tác Φmax độ  

 a) Trong tầng đất phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá bazan cứng chắc: 

Φmaxp 

Φmaxđ 
độ 

 

22034’ 

9 Góc nghiêng bờ kết thúc ΦKTmax độ 630 53’ 

- Mở vỉa mỏ đá bazan khe đá: 

Mở vỉa bằng hào cố định, khai thác theo lớp xiên, phá đá bằng phương pháp 

khoan nổ mìn, bốc xúc bằng máy xúc thủy lực, vận chuyển trực tiếp trên tầng bằng ô 

tô tự đổ. Đất san lấp và đá bazan sau khi khai thác sẽ được vận chuyển đến bãi nghiền 

sàng; riêng đất, đá thải bỏ được vận chuyển đến bãi thải tạm của Cơ sở là mặt bằng 

mỏ khai thác cũ của Công ty để phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường sau 

này của Cơ sở. Bãi thải tạm và bãi nghiền sàng nằm cách Cở sở khoảng 400m về phía 

Tây. 

Công tác mở vỉa tại mỏ: Mở vỉa tại mỏ bao gồm đào hào mở vỉa đồng thời là hào 

cơ bản (đây là đường cố định nối khu vực khai thác đá đầu tiên và đường ô tô hiện có 

tại khu vực mỏ để vận chuyển các sản phẩm mỏ). Tại mỏ đá này, hào cơ bản là hào cố 

định. 
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Hào cơ bản có các thông số chủ yếu sau: 

 Chiều rộng đáy hào:   8,00m; 

 Góc nghiêng sườn hào:     60o; 

 Độ dốc dọc đáy hào:   5%; 

 Chiều dài tổng cộng:   300m. 

 Tổng khối lượng đào hào cơ bản gồm: 

  + Đào xúc và vận chuyển đất cấp 3:  26.255m3; 

  + Đào đá bazan:       5.613m3. 

- Bóc tầng phủ: 

Lớp đất phủ của mỏ duy trì ở độ sâu trung bình khoảng 8,5m với thành phần chủ 

yếu là đất đỏ bazan, đá sỏi và sinh khối thực vật. Khối lượng đất bóc của toàn khu mỏ 

931.393m3. Khối lượng đất bóc sẽ được sử dụng cho đắp tuyến đường nội bộ mỏ, làm 

móng các công trình xây dựng cơ bản khác,.... 

- Bốc xúc, vận chuyển: 

+ Phương thức vận chuyển trong mỏ được lựa chọn là vận chuyển bằng ô tô tự 

đổ, đai vận tải bố trí trực tiếp trên mặt tầng khai thác. Đất tầng phủ, đất đá thải và đá 

nổ mìn được bốc xúc lên phương tiện vận tải bằng máy xúc thủy lực, có máy ủi phụ 

trợ. 

+ Khối lượng vận chuyển: Đất phủ đất C3 và đất đá thải trong quá trình khai thác 

mỏ: 136.970m3. 

- Chế biến khoáng sản: 

Đá bazan khai thác từ mỏ được chế biến thành đá hộc và các loại đá dăm: 

+ Chế biến đá hộc: Đập đá bằng búa đập thủy lực. Dùng đầu đập thủy lực gắn 

vào bộ phận thủy lực của máy đào thủy lực có công suất phù hợp. 

+ Chế biến đá dăm nghiền các loại: Sử dụng máy nghiền sàng liên hợp, trong đó 

phần nghiền gồm 01 nghiền hàm sơ cấp và 02 nghiền hàm thứ cấp. Phần sàng được 

lắp phù hợp với sản phẩm đầu ra yêu cầu. 

Dây chuyền sản suất đá này là loại dây chuyền có quy trình tự động hoá cao, cỡ 

hạt nguyên liệu ra có thể điều chỉnh to nhỏ, tỷ lệ nghiền cao, tiết kiệm năng lượng, sản 

lượng lớn, cỡ hạt nguyên liệu ra đều, hình thức hạt đẹp, thích hợp với các công trình 

xây dựng cơ bản. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Trữ lượng mỏ: 

+ Tổng trữ lượng đá bazan: Cấp trữ lượng 121 + 122 = 407.420 (trong đó: cấp 

121 là 248.100m3 và cấp 122 là 159.320m3). 
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+ Tổng trữ lượng đất phủ: 995.248m3, trong đó 504.818m3 đất đủ tiêu chuẩn làm 

đất san lấp công trình xây dựng. 

- Đối với đá bazan: Công suất khai thác 59.920m3đá/năm (tính theo đá nguyên 

thổ), tương đương 107.856m3/năm (tính theo đá hộc nguyên khai), sau chế biến thu 

hồi 100.000m3 sản phẩm đá xây dựng các loại. 

- Đối với đất san lấp thu hồi: Trữ lượng đất san lấp thu hồi 69.246m3/năm (tính 

theo đất nguyên thổ), tương đương 83.095m3/năm (tính theo khối nở rời). 

Bảng 1.2. Cơ cấu sản phẩm mỏ bán ra trong thị trường 

TT Tên loại sản phẩm Khối lượng (m3/năm) 

I Sản phẩm đá 59.920 

1 Đá hộc 278 

2 Đá dăm 40 x 60 1.162 

3 Đá dăm 20 x 40 16.331 

4 Đá dăm 10 x 20 5.215 

5 Đá cấp phối Dmax37,5 7.749 

6 Đá cấp phối Dmax25 29.185 

II Đất san lấp 69.246 

Sản phẩm đầu ra của Cơ sở là các loại đá đạt tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng 

thông thường gồm: đá hộc, đá dăm các loại, đá cấp phối và đất san lấp. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu 

Nguyên liệu đầu vào của Cơ sở là đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường với 

sản lượng khai thác tính theo đá khai thác 59.920 m3đá/năm (tính theo đá nguyên thổ), 

tương đương 107.856m3/năm (tính theo đá hộc nguyên khai), sau chế biến thu hồi 

100.000m3 sản phẩm đá xây dựng các loại. 

Theo kết quả thăm dò đã được phê duyệt, chất lượng đá bazan làm vật liệu xây 

dựng thông thường của mỏ có đặc trưng hóa lý như sau: 
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Bảng 1.3. Thành phần hóa học đá bazan 

Chỉ tiêu phân tích Lớn nhất Nhỏ nhất Trung bình 

SiO2 (%) 53,72 50,80 52,26 

Al2O3 (%) 14,60 14,46 14,53 

Fe2O3 (%) 10,96 10,74 10,85 

CaO (%) 9,14 8,22 8,68 

MgO (%) 1,76 1,09 1,42 

Bảng 1.4. Tính chất cơ lý đá Bazan 

TT Chỉ tiêu phân tích 
Lớn 

nhất 

Nhỏ 

nhất 

Trung 

bình 

1 Hàm lượng hạt thoi dẹt (%) 4,10 0,3 0,98 

2 Khối lượng riêng (g/cm3) 2,724 2,705 1,851 

3 Khối lượng thể tích (g/cm3) 2,714 2,7035 1,846 

4 Độ hút nước (%) 0,18 0,02 0,07 

5 Khối lượng thể tích xốp (g/cm3) 1,179 1,112 0,773 

6 Độ ẩm (%) 0,07 0,02 0,02 

7 Hàm lượng bùn, bụi, sét (%) 0,33 0,027 0,13 

8 Hàm lượng hạt mềm yếu phong hóa (%) 0,32 0.10 0,13 

Kết quả phân tích mẫu cơ lý do Trung tâm thí nghiệm Vật liệu Xây dựng LAS-XD 757 

thực hiện. 

4.2. Nhu cầu nhiên liệu, điện, nước 

Căn cứ nhu cầu hàng năm về sản lượng mỏ là 59.920m3đá/năm (tính theo đá 

nguyên thổ), tương đương 107.856m3/năm (tính theo đá hộc nguyên khai) sau chế 

biến thu hồi 100.000 m3 sản phẩm đá xây dựng các loại, để tính toán các nhu cầu về 

vật tư, nguyên nhiên liệu như sau: 

Bảng1.5. Tổng hợp nhiên vật liệu, điện nước 

STT DANH MỤC VẬT TƯ ĐVT/NĂM SỐ LƯỢNG 

I Vật liệu   

1 Đá mài d=300 viên 300 

2 Dây điện chính m 600 

3 Dây điện con m 1.000 

8 Ống hơi cao su m 200 

9 Dây đai an toàn m 120 
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STT DANH MỤC VẬT TƯ ĐVT/NĂM SỐ LƯỢNG 

10 Cầu giao điện cái 02 

11 Khoá an toàn cái 8 

12 Cần khoan D24 m 240 

13 Mũi khoan D36-42 cái 1.198 

14 Bộ đồng hồ điện bộ 01 

15 Bộ đồ nghề SC cơ điện bộ 01 

II Nhiên liệu   

1 Dầu diesel lit 173.056 

2 Dầu bôi trơn kg 7.093 

3 Mỡ kg 1.951 

4 Điện Kwh 403.438 

5 Nước m3 1325 
 
Nguồn cung cấp điện nước: 

+ Nguồn cung cấp điện: Công ty hợp đồng với Công ty Điện lực Quảng Trị - 

Điện Lực Vĩnh Linh để đấu nối. 

+ Nguồn cung cấp nước: 

Đối với sinh hoạt: Trong khu vực Cơ sở có 01 giếng nước ngầm phục vụ cho 

hoạt động sinh hoạt của người dân. Với nhu cầu sử dụng khoảng 3,7m3/ngày. 

Đối với nước sản xuất: Được lấy từ nước mặt của Khe Đá sử dụng để phun ẩm 

giảm thiểu bụi tại buồng xay đá với khối lượng khoảng 5 m3/ngày/đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 

5.1. Hiện trạng hoạt động của Cơ sở và các hạng mục công trình đã đầu tư 

a. Hiện trạng hoạt động của Cơ sở 

Cơ sở “Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp 

đi kèm tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” được xây 

dựng và đi vào hoạt động từ tháng 6/2018, các hoạt động sản xuất tại Cơ sở bao gồm 

khai thác đá bazan với công suất khai thác 59.920 m3 đá/năm và khai thác đất san lấp 

69.246 m3/năm. 

- Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở:  

+ Đối với nước thải: Nước thải sinh hoạt của 46 CBCNV sử dụng hệ thống nhà 

vệ sinh tự hoại 3 ngăn với thể tích 15m3. Đối với nước mưa chảy tràn sẽ được hội tụ 

tại moong khai thác. Bố trí một hố thu nước trong moong khai thác. Hố thu nước vừa 

có tác dụng thu toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực vừa có tác dụng lắng bớt 
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một phần các chất rắn lơ lững trong nước. Lượng nước mưa chảy tràn vào moong có 

hàm lượng chất rắn lơ lững cao. Tuy nhiên, lượng chất rắn lơ lửng này chủ yếu là các 

hạt đất và đá có kích thước lớn nên sẽ lắng trực tiếp tại hố thu nước trong moong khai 

thác. Nước sau khi thu vào hố thu và lắng cặn sẽ được máy bơm để bơm tiêu thoát 

nước ra khe Đá phía Tây khu mỏ. 

+ Đối với bụi từ khu vực khai thác và chế biến: Bố trí bồn chứa nước 5m3(bơmtừ 

Khe Đá) bơm phun liên tục cho các khâu đập, sàng, nghiền, băng tải thành phẩm 

trong quá trình hoạt động. Lắp vòi phun nước tại mũi khoan để giảm thiểu bụi trong 

quá trình khoan đá (nước được phun liên tục trong thời gian khoan đá).Phun nước 

giảm bụi tại khu vực bãi chứa thành phẩm để giảm thiểu bụi do các phương tiện giao 

thông cuốn lên với tần suất phun nước khoảng 2-4 lần/ngày. 

+ Đối với công tác thu gom chất thải rắn và CTNH: Các CTR thông thường, 

CTR sản xuất được công nhân thu gom và hợp đồng với Trung tâm môi trường - Công 

trình đô thị Vĩnh Linh đưa đi xử lý. CTNH tại Cơ sở được hợp đồng với Công ty cổ 

phần Cơ - điện - môi trường Lilama đưa đi xử lý. 

+ Thực hiện các chương trình Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ 06 

tháng/lần đối với môi trường không khí vùng làm việc, nước thải. Báo cáo kết quả 

quan trắc về Sở Tài nguyên và môi trường theo quy định.  

b. Các hạng mục công trình đã đầu tư 

Bảng 1.6. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình 

STT Cơ cấu sử dụng đất Diện tích (ha) 

1 Khu vực khai thác đá 8,984 

2 Khu vực bãi thải tạm thời (mỏ cũ đã khai thác hết đá) 2,5816 

3 Nhà văn phòng 0,012 

4 Nhà ăn ca 0,005 

5 Bãi nghiền sàng, kho chứa thành phẩm 0,960 

Tổng diện tích sử dụng 12,5426 
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5.2. Tổ chức quản lý và hoạt động của Cơ sở 

* Sơ đồ tổ chức sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

* Chế độ làm việc và bố trí nhân lực: 

- Thời gian làm việc: Số ngày làm việc 264 ngày/năm, số giờ làm việc 8h. 

- Số lượng CBCNV giai đoạn hoạt động 46 người. 

- Thời gian đi vào hoạt động chính thức: 6/2018. 

- Tuổi thọ mỏ: 10 năm. 

  

Giám đốc 

Phòng kế toán 
Phòng giám đốc kỹ thuật 

mỏ kiêm chỉ huy 
Phòng tổng hợp 

Tổ lái máy cơ giới Tổ máykhoan Tổ vận chuyển, nghiền 

sàng và sửa chữa cơ khí 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp 

đi kèm tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” đi vào hoạt 

động từ tháng 6/2018 phù hợp với các quy như sau: 

+ Vị trí mỏ phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 tại quyết định số 3330/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.  

- Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc cho phép thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 

- Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

việc phê duyệt trữ lượng đá và đất làm vật liệu san lấp đi kèm trong “Báo cáo kết quả 

thăm dò đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Khe Đá, xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”; 

- Công văn số 1698/ĐCKS-KS ngày 09/8/2013 của Tổng cục Địa chất Khoáng 

sản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc thăm dò, khai thác đá bazan làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại khu vực khe Đá, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị; 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện tại, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực chưa 

được ban hành nên chưa có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của Cơ sở đối với khả năng 

chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. Đồng thời các chất thải của Cơ sở đã được 

thu gom và xử lý, tham khảo số liệu quan trắc môi trường hàng năm tại khu vực Cơ sở 

cho thấy, kết quả quan trắc môi trường nước, không khí khu vực nằm trong giới hạn 

cho phép  theo quy định, chưa bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất của Cơ sở. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn qua mỏ đá trong quá trình khai thác sẽ cuốn theo một lượng 

đất đá, cát, bụi, ... làm tăng độ đục nguồn tiếp nhận. Lưu lượng nước mưa chảy tràn 

trên toàn bộ diện tích dự án trong giai đoạn này được tính toán theo TCVN 7957:2008 

- Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế. Công thức: Q 

= q × C × F. 

Trong đó: 

Q - là lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực tính toán. 

F - là diện tích các khu vực dự án là 89.840m2. 

q: cường độ mưa lớn nhất ngày; lượng mưa ngày lớn nhất trong vòng 35 năm 

(1985 - 2020) có giá trị là 529mm (tại thời điểm ngày 17/10/2020) [4]; 

C: là hệ số dòng chảy, C = 0,3 (tương ứng với mặt đất, cây cỏ); 

Vậy, lượng mưa chảy tràn theo ngày mưa lớn nhất là: 89.840 m2* 

0,3*0,529m/ngày=14.257m3/ngày. 

Đánh giá tác động: Nước mưa chảy tràn thường chứa nồng độ chất rắn lơ lửng 

cao vượt giới hạn cho phép do trên khai trường có nhiều loại vật liệu như đất đá, cát, 

rác rơi vãi,... Đặc biệt, hoạt động khai thác chế biến đá tạo ra nhiều vật liệu nhỏ, mịn 

dễ cuốn trôi theo dòng nước. Tuy nhiên, do hoạt động khai thác chỉ tiến hành vào mùa 

khô (264 ngày/năm) nên mức độ ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thực tế là nhỏ. 

Đồng thời, trong giai đoạn này hình thành các moong khai thác nên nước mưa chảy 

tràn ở các khu vực xung quanh sẽ chảy vào moong. Vì vậy, tác động của nước mưa 

chảy tràn đối với môi trường xung quanh sẽ được giảm thiểu. Nước mưa chảy tràn sau 

khi chảy vào moong khai thác sẽ được lắng tự nhiên và bơm trực tiếp ra môi trường 

tiếp nhận mà không cần phải qua xử lý. 

Biện pháp giảm thiểu: 

- Nước mưa trong khu vực khai thác bao gồm các nguồn: nước mưa rơi trực tiếp, 

nước mưa chảy tràn trên mặt đất. Nước mưa chảy tràn sẽ được hội tụ tại moong khai 

thác. Các moong khai thác có hình lòng chảo, nên khi nước mưa rơi xuống trên lưu 

vực của moong khai thác sẽ tự chảy xuống phía dưới theo độ nghiêng của bờ moong. 

- Bố trí một hố thu nước trong moong khai thác. Hố thu nước vừa có tác dụng 
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thu toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực vừa có tác dụng lắng bớt một phần các 

chất rắn lơ lững trong nước. Lượng nước mưa chảy tràn vào moong có hàm lượng 

chất rắn lơ lững cao. Tuy nhiên, lượng chất rắn lơ lửng này chủ yếu là các hạt đất và 

đá có kích thước lớn nên sẽ lắng trực tiếp tại hố thu nước trong moong khai thác. 

Nước sau khi thu vào hố thu và lắng cặn sẽ được máy bơm để bơm tiêu thoát nước ra 

khe Đá phía Tây khu mỏ.Chọn 2 máy bơm điện thả chìm có lưu lượng mỗi máy bơm 

200m3/giờ. Bơm được sử dụng vào mùa mưa, mùa khô được bảo quản trong kho. 

- Ngoài ra tiến hành định kỳ nạo vét đoạn suối chảy gần mỏ để đảm bảo dẫn 

nước nhanh. 

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại 

các gara sửa chữa không làm phát sinh dầu mỡ thải trong khu vực khai thác. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Công trình thu gom nước thải: Sử dụng ống nhựa PVC D114 để thu gom nước 

thải sinh hoạt của 46 CBCNV về hầm vệ sinh tự hoại 3 ngăn.   

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau khi xử lý đạt cột B của QCVN 

14:2008/BTNMT, sau đó qua hố thấm và thấm vào đất. 

(Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải tuân theo ở phụ lục). 

1.3. Xử lý nước thải 

Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn. 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 bể tự hoại như sau: 

Hình 1. Mô hình hầm tự hoại 

Tính toán kích thước của bể tự hoại: 

Dung tích bể tự hoại được xác định theo công thức sau: 

W = Wn + Wc. Trong đó: 

 Wn: Thể tích phần nước của bể; (m3) 

 Wc: Thể tích phần phân huỷ cặn của bể; (m3) 

+ Trị số Wn có thể lấy bằng 1 đến 3 lần lưu lượng nước thải trong một ngày đêm 
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tùy thuộc yêu cầu vệ sinh, ở đây chọn: Wn = 2Qn = 2×4,6 m3/ngày đêm = 9,2m3. 

+ Trị số Wc được xác định theo công thức sau: 

Wc = [a×T×(100 - W1)×b×c]×N/[(100 - W2)×1.000] (m3). Trong đó: 

a: Lượng cặn của một người thải ra một ngày (0,5- 0,8 lít/người.ng.đ). 

T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn, chọn: T= 365 ngày. 

W1, W2: độ ẩm của cặn tươi và cặn khi lên men, (%). Chọn: W1=95%, W2=90%. 

b: Hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) và lấy bằng 0,7. 

c: Hệ số để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%) và lấy bằng 1,2. 

N: Số người mà bể phục vụ 46 người. 

=> Wc = [0,8×365×(100 - 95)×0,7×1,2×46]/[(100 - 90)×1.000] = 5,64 m3 

Tổng thể tích bể tự hoại là 9,2 m3 + 5,64 m3 = 14,84 m3. Hiện tại, Chủ cơ sở đã 

xây dựng hoàn thiện hầm tự hoại có thể tích 15 m3, đặt tại vị trí lán trại của công nhân 

đảm bảo xử lý lượng nước thải phát sinh. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết 

bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối 

Để giảm thiểu tác động của bụi khu vực trạm nghiền, Chủ cơ sở đã lắm đặt hệ 

thống giàn phun nước tại vị trí các máy nghiền, sàng, đập phá đá, … 

Bố trí bồn chứa nước 5m3(bơmtừ Khe Đá) bơm phun liên tục cho các khâu đập, 

sàng, nghiền, băng tải thành phẩm trong quá trình hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống phun nước được lắp đặt đồng bộ với hệ thống sản xuất, hiện đang vận 

hành tốt. 

Đá nguyên khai 

Đập hàm sơ cấp 

Đập hàm thứ cấp 

Băng tải 

Sàng, nghiền côn 

Bồn chứa nước 

Thành phẩm 

Bơm 
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2.2. Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

* Tại khu vực khai thác: 

- Lắp vòi phun nước tại mũi khoan để giảm thiểu bụi trong quá trình khoan đá 

(nước được phun liên tục trong thời gian khoan đá). 

- Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn đường vận chuyển từ khu khai thác 

đến khu chế biến dài khoảng 200 m (tần suất phun nước khoảng 2-4 lần/ngày). 

- Trang bị đầy đủ tất cả các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân gồm: 

khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động, găng tay, kính đeo mắt,...mỗi năm 01 bộ. Định 

kỳ thay các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

* Tại khu vực chế biến: 

- Phun nước giảm bụi tại khu vực bãi chứa thành phẩm để giảm thiểu bụi do các 

phương tiện giao thông cuốn lên với tần suất phun nước khoảng 2-4 lần/ngày. 

- Bảo vệ, không chặt phá cây xanh sẵn có xung quanh khu vực mỏ. Đồng thời, 

tiến hành trồng thêm cây xanh bao quanh bãi nghiền sàng; lựa chọn trồng keo lá tràm 

nhằm giảm tác động của tiếng ồn do hoạt động máy móc và có tác dụng hấp thu bụi 

phát sinh. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như: áo quần bảo hộ, khẩu 

trang chống bụi, găng tay,... cho công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Lắp vòi phun nước liên tục tại các máy nghiền, sàng đá,… 

* Trên các tuyến đường vận chuyển trong và ngoài mỏ: 

- Thường xuyên phun nước trong các tuyến đường nội, ngoại mỏ ra đến Quốc lộ 

1A trong những ngày nắng, gió. Tần suất phun nước tối thiểu 3lần/ngày. Thời gian 

phun là buổi sáng (9h), buổi trưa (13h), buổi chiều (5h). 

- Sử dụng xe bồn phun nước giữ ẩm tuyến đường từ mỏ đá đến Quốc lộ 1A;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. 

Tần suất phun 2-4 lần/ngày. 

- Sử dụng bạt che kín các thùng xe khi vận chuyển đá (đá dăm, mạt đá, …) bán 

ra thị trường, 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 Quốc 

lộ 1A và các điểm đông dân cư theo quy định. 

- 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 Cơ sở với các tuyến vận chuyển chính. 
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- Các phương tiện chuyên chở đều được kiểm tra chất lượng và có giấy phép 

hoạt động của Cơ quan Đăng kiểm. 

- 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 xá, tác động của 

bụi, khí thải,... do hoạt động vận chuyển sản phầm của Công ty ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Khối lượng CTR phát sinh: 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân với khối lượng 

phát sinh khoảng 23 kg/ngày với thành phần chủ yếu là thực phẩm (vỏ rau, củ quả,..), 

thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau... 

- Chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc lớp đất phủ tầng 

mặt với khối lượng 490.430m3 

*Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Bố trí các thùng chứa rác tại khu vực lán trại để thu gom rác. Rác thu gom 

được đã hợp đồng với Trung tâm Môi trường - Công trình đô thị huyện Vĩnh Linh vận 

chuyển đi xử lý với tần suất 2 lần/tuần.(Hợp đồng kèm theo ở phụ lục) 

+ 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. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Chất thải rắn phát sinh từ quá trình bóc lớp đất phủ tầng mặtsẽ được sử dụng 

một phần để cải tạo mỏ cũ và phần còn lại để cải tạo mỏ mới. Tổng khối lượng sử 

dụng để cải tạo 2 mỏ là 403.098m3 nên không phát sinh ra môi trường. Khối lượng sử 

dụng cải tạo như sau: 

 Đất đá thải sử dụng cải tạo mặt bằng đáy mỏ cũ được cấp theo quyết định số 

2549/QĐ-ĐCKS ngày 1 tháng 11 năm 1999 của UBND tỉnh Quảng Trị (tạm gọi là mỏ 

1), đã khai thác hết đá: 

 + Chiều dày san lấp trung bình:  m1 = 3,0m 

 + Diện tích mỏ 1 phải san lấp:   S1 = 44.526 m2 

Khối lượng đất để cải tạo mặt bằng mỏ 1:  

   Vm1   = m1 x S1 = 133.578 m3 
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Cải tạo mặt bằng mỏ Khe Đá khai thác giai đoạn 1 - gọi là mỏ 2  

+ Chiều dày san lấp trung bình là:  m2 = 3,0m 

Khối lượng đất để cải tạo mặt bằng mỏ 2:  

  Vm2= m2 x S2 = 3,0m x 89,840 m2= 269.520 m3 

Tổng khối lượng đất đá thải để cải tạo mặt bằng 2 mỏ đá của Công ty: 

   VCT =  Vm1 + Vm2 

   VCT =  133.578m3 + 269.520m3= 403.098m3 

Ngoài ra, trong quá trình khai thác, Công ty tính toán thiết kế xác định diện tích 

cần bốc xúc; diện tích cần san lấp mặt bằng; quy hoạch vị trí, diện tích, chiều cao bãi 

chứa đá hợp lý, không đổ tràn lan gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

* Khối lượng CTNH phát sinh: 

Hoạt động của Cơ sở làm phát sinh các chất thải nguy hại gồm: Dầu mỡ, giẻ lau 

dính dầu,... phát sinh từ các công đoạn sửa chữa máy móc thiết bị. Việc sửa chữa lớn 

thực hiện tại các Gara dịch vụ và không phát sinh chất thải tại khu vực. Đối với những 

sửa chữa nhỏ, khối lượng phát sinh khoảng 5- 8kg/tháng.  

* Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Chủ cơ sở đã Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - điện - Môi trường Lilama 

Quảng Ngãi để vận chuyển và đưa đi xử lý, tần suất 01 lần/năm.(Hợp đồng kèm theo) 

- Kho chứa CTNH bố trí tại khu vực trạm nghiền sàng, bên ngoài kho chứa 

CTNH bố trí 01 biển báo khu vực nguy hiểm không cho người ngoài ra vào khu vực. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Đặt lớp vật liệu chống rung, chống ồn đối với máy móc, thiết bị có khả năng 

gây ra rung động (máy nén, các thiết bị nghiền, sàng). 

- 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, rung động, không sử dụng các thiết bị và dụng cụ sản xuất cũ có 

tiếng ồn lớn. 

- Công nhân khoan, nghiền, sàng đá được trang bị đầy đủ các dụng cụ chống ồn 

như: bao tai, nút bịt tai. 

- Không chặt phá vùng đệm cây xanh xung quanh mỏ đá. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

Các biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy nổ đang áp dụng tại Cơ sở: 
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- 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; các biển báo nguy hiểm. 

- Các chất dễ cháy như xăng, dầu được lưu giữ ở những nơi cách ly riêng biệt. 

- 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. 

Hiện nay, các biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ tại cơ sở đang áp dụng có 

hiệu quả, do đó Chủ cơ sở sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp này. 

b. Phòng ngừa chập, cháy điện 

Lắp đặt các thiết bị điện và hệ thống điện đúng quy định và đúng kỹ thuật. 

Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện.  

- Vận hành thiết bị điện đúng quy trình, đúng thao tác; sử dụng dụng cụ an toàn 

và bảo vệ khi làm việc. 

- Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về 

an toàn điện cho cán bộ công nhân viên. 

c. Phòng chống sét 

Lắp đặt hệ thống chống sét tại khu vực kho chứa VLNCN. Hệ thống chống sét 

được thiết kế theo yêu cầu chống sét đánh thẳng, bố trí các kim thu sét tại các vị trí 

cao nhất của công trình. 

d. Phòng chống thiên tai 

- Xây dựng quy trình làm việc an toàn, tránh khai thác vào những ngày mưa bão; 

đồng thời, có kế hoạch bảo vệ máy móc và phương tiện khai thác an toàn; 

- Cần phân khu vực khoan, khai thác để hạn chế công nhân tại các công đoạn 

khác ra vào; 

- Thành lập đội phòng chống bão lụt, đội ứng cứu tại chỗ. 

- Xây dựng phương án phòng chống bão lụt trước mùa bão. 

- Thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương để cập 

nhật thông tin, học tập và trao đổi kinh nghiệm phòng chống lụt bão. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

* Giảm thiểu các tác động do sạt lở, trôi trượt đất: 

Để giảm thiểu các tác động do sạt lở đất, đá Công ty áp dụng các biện pháp sau 

tại khu vực khai thác: 

- Khai thác đúng phương án thiết kế mỏ, phá đá phải tuân thủ nghiêm ngặt các 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở: Khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông 

thường và đất san lấp đi kèm tại Khe Đá thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở:Công ty Cổ phần Khoáng sản Quảng Trị                                                 Trang 22 

quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

- Ngừng hoạt động khai thác khi có mưa lớn. 

* Giảm thiểu tác động giao thông: 

- Phương tiện vận chuyển chở đúng tải trọng xe, không chở quá tải làm hư hại 

đường và rơi vãi trên đường đi, gây tai nạn giao thông. 

- Bố trí bãi để xe, phân luồng giao thông, quy định về tải trọng, tốc độ vận 

chuyển. 

- Không tập trung ồ ạt cùng một lúc các loại xe vận chuyển. 

- Đặt các biển báo để người và phương tiện khi tham gia giao thông biết và tránh 

những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 

- Các loại xe tải tham gia vận chuyển phải có giấy đăng kiểm và chấp hành 

nghiêm luật giao thông đường bộ. 

- Trong quá trình vận chuyển làm hư hỏng, xuống cấp tuyến đường Chủ cơ sở đã 

phối hợp với địa phương để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

* 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 

đãáp 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.  

 - Đóng góp vào ngân sách nhà nước qua việc nộp đầy đủ các loại thuế tài 

nguyên, thuế bảo vệ môi trường. 

 - Thường xuyên sửa chữa tuyến đường ra vào khu vực mỏ. 

 - Quản lý công nhân lưu trú tại mỏ, 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, Cơ sở đã 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,… 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Đối với bãi chế biến, bãi nghiền sàng và kho chứa thành phẩm: Hiện sử dụng lại 

khu vực chế biến và mặt bằng mỏ khai thác cũ của Công ty nằm cách khu vực Dự án 

khoảng 400m về phía Tây, với diện tích 9.840m2 để phục vụ cho công tác đổ thải và 
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chế biến. Nay, Công ty tăng khu vực này lên 2,5 ha, phần diện tích này là Mỏ khai 

thác cũ của Công ty có thời gian sử dụng đất từ năm 2009-2017, đến nay Công ty đã 

khai thác xong và đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường (Quyết định số 

1784/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc đóng cửa mỏ khu vực khai 

thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Vĩnh Hòa và thị trấn Hồ Xá, huyện 

Vĩnh Linh). 

Đối với công tác khai thác: Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

phê duyệt, quá trình khai thác ngoài sử dụng máy khoan thủy lực thì còn sử dụng 

phương pháp nổ mìn để khai thác đá. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác đá của Cơ sở 

không sử dụng phương pháp nổ mìn để khai thác mà chỉ sử dụng máy khoan thủy lực 

để khai thác đá. 

Bảng 3.1. Tổng hợp nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Nội dung 
ĐTM đã được phê 

duyệt 

Những nội dung 

thay đổi 

Đánh giá các tác động 

tích cực/tiêu cực 

1 Đối với bãi 

chế biến, 

bãi nghiền 

sàng và 

kho chứa 

thành phẩm 

- Khu vực bãi chế 

biến (mỏ cũ đã khai 

thác hết đá) diện tích 

2,5816 ha. 

- Bãi nghiền sàng, 

kho chứa thành 

phẩm: 0,948 ha (tại 

khu vực khai thác) 

Di chuyển bãi 

nghiền sàng, kho 

chứa thành phẩm 

và khu vực bãi 

thải tạm sang mỏ 

cũ đã khai thác 

hết đá có diện 

tích: 2,5816 ha. 

Khu vực mỏ cũ đã khai 

thác cách xa khu dân cư 

nên ít ảnh hưởng đến khu 

dân cư trong quá trình 

chế biến của Cơ sở 

2 Phương 

thức khai 

thác 

Phương thức khai 

thác tầng đá được 

thực hiện bằng 

phương pháp khoan 

nổ mìn, phá đá bằng 

máy đập thủy lực 

Chỉ khai thác 

bằng hình thức 

phá đá bằng máy 

đập thủy lực. 

Việc không sử dụng mìn 

trong quá trình khai thác 

sẽ hạn chế tác động đến 

môi trường, tránh ảnh 

hưởng đến đời sống, tính 

mạng và sinh hoạt của 

người dân cũng như cán 

bộ công nhân viên trong 

quá trình khai thác. 
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9.Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

9.1. Kế hoạch thực hiện phương án CTPHMT của Cơ sở 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế về khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình của khu vực, 

Công ty lựa chọn phương án CTPHMT là lấp lại moong khai thác ở giới hạn an toàn 

bằng lớp đất phủ và đất san lấp không đạt tiêu chuẩn được thải ra trong quá trình khai 

thác; sau đó tiến hành trồng cây tái tạo lại môi trường sinh thái. Công tác san lấp 

moong khai thác sẽ được thực hiện định kì hàng năm, kể từ năm thứ 2 trở đi. Riêng 

công tác trồng và chăm sóc cây xanh được thực hiện sau khi quá trình khai thác kết 

thúc để phù hợp với tình hình thực tế của loại hình khai thác, góp phần làm tăng được 

giá trị về kinh tế cho địa phương. Trong đó: 

+ Cải tạo khu vực moong khai thác (8,984ha): San lấp theo từng năm và tiến 

hành trồng cây sau khi quá trình khai thác kết thúc. Hướng cải tạo được tiến hành theo 

hướng khai thác từ vị trí mở vỉa khoảnh, tầng được mở theo hướng Tây Nam phần 

trũng của diện tích khai thác. Các tuyến được nối tiếp nhau cho đến khi kết thúc khai 

thác mỏ. 

+ Đối với khu vực nghiền sàng và kho chứa thành phẩm (2,5816 ha) cách vị trí 

Cơ sở khoảng 400m về phía Tây: tiến hành tháo dỡ các công trình, san gạt và hoàn trả 

lại mặt bằng. 

+ Đối với bãi thải: Cơ sở sử dụng bãi thải trong, mỏ khai thác được chia thành 

các khoảnh để khai thác theo từng năm. Do đó, việc cải tạo sẽ được tiến hành cuốn 

chiếu từng năm tại khai trường.  

+ Đối với nhà văn phòng, ăn trưa, nhà nghỉ cho công nhân: Công ty thực hiện 

thuê lại nhà văn hóa của xã để phục vụ cho Cơ sở, do đó, sau quá trình khai thác, toàn 

bộ khu vực này được hoàn trả lại cho địa phương. 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dọc theo ranh giới mỏ với chiều dài 

khoảng 1.280m bằng rãnh đất đào sâu 0,3m, rộng 0,5m. Như vậy, khối lượng đất cần 

đào: 1.280 x 0,3 x 0,5= 192m3. 

9.2. Tiến độ thực hiện phương án CTPHMT của Cơ sở 

- Đối với khu vực mỏ khai thác: Phương án khai thác của Công ty đã được lựa 

chọn là khai thác cuốn chiếu, khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó. Do đó, công tác san 

gạt, hoàn thổ sẽ được thực hiện song song với quá trình khai thác. 

Khu vực mỏ được chia làm 7 khoảnh khai thác, qua đó công tác cải tạo phục hồi 

môi trường cần đạt được theo thời gian khai thác mỏ là 7 nămnhư sau: 

+ Năm 1: xây dựng cơ bản + khai thác khoảnh 1. 
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+ Năm 2: khai thác khoảnh 2 + lấp khoảnh 1. 

+ Năm 3: khai thác khoảnh 3 + lấp khoảnh 2. 

+ Năm 4: khai thác khoảnh 4 + lấp khoảnh 3. 

+ Năm 5: khai thác khoảnh 5 + lấp khoảnh 4. 

+ Năm 6: khai thác khoảnh 6 + lấp khoảnh 5. 

+ Năm 7: khai thác khoảnh 7 + lấp khoảnh 6 +7. 

- Các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường được tiến hành sau khi kết thúc quá 

trình khai thác và tuân thủ theo kế hoạch chi tiết ở các phần trên. Cụ thể: 

+ Sau khi kết thúc quá trình khai, Công ty sẽ tiến hành công tác san gạt mặt bằng 

tại moong khai thác. 

+ Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, sẽ được thực hiện 

kể từ khi kết thúc khai thác đóng cửa mỏ (năm cuối). 

9.3. Kết quả và phương án bồi hoàn đa dạng sinh học  

Lấp lại moong khai thác ở giới hạn an toàn bằng lớp đất phủ và đất san lấp 

không đạt tiêu chuẩn được thải ra trong quá trình khai thácnhằm giảm chiều sâu; sau 

đó tiến hành trồng cây tái tạo lại môi trường sinh thái. Công tác san lấp moong khai 

thác sẽ được thực hiện định kì hàng năm, kể từ năm thứ 2 trở đi. Riêng công tác trồng 

và chăm sóc cây xanh được thực hiện sau khi quá trình khai thác kết thúc để phù hợp 

với tình hình thực tế của loại hình khai thác, góp phần làm tăng được giá trị về kinh tế 

cho địa phương. 

Bảng 3.2.Khối lượng, tiến độ cải tạo, PHMT toàn bộ quá trình khai thác 

TT Tên công trình Diện tích (m2) Thời gian thực hiện 

I Khu vực khai thác    

1 - San gạt moong khai thác  
Thực hiện đồng thời trong 

quá trình khai thác 

2 

- Đào hố và trồng cây xanh tại 

moong khai thác 

- Chăm sóc cây xanh và trồng 

dặm cây chết 

 

Sau khi hoàn thành khai 

thác 

II Khu vự phụ trợ và sân công tác    

1 

Tháo dỡ các công trình, san gạt 

và hoàn trả lại mặt bằng khu vực 

nghiền sàng và kho chứa thành 

phẩm  

25.816  
Sau khi hoàn thành khai 

thác 

2 
Xây dựng hệ thống thoát nước 

mưa 
380 

Sau khi hoàn thành khai 

thác 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của 46công nhân. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng: 4,6 m3/ng.đ, cơ 

sở làm việc 08 tiếng/ngày. 

- Dòng nước thải: Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đạt cột B của 

QCVN 14:2008/BTNMT, được thấm qua hố thấm và thoát ra môi trường. 

-Chất lượng nước thải đề nghị cấp phép xả thải: Chất lượng nước thải được xử lý 

đạt Quy chuẩn cho phép trước khi xả thải – theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B 

(trong đó Cmax= C×Kvới K=1,2). 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Cột B, K=1,2 

1 pH - 5,5 - 9 

2 BOD5 (20 0C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform MPN/100 ml 5.000 

* Ghi chú:  

- Quy chuẩn 14:2008/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt;  

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán 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 (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ). 

- K=1,2: áp dụng cho cơ sở sản xuất kinh doanh có dưới 500 người; 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh 

hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn, nước sau xử lý qua hố thấm và thấm thấm 
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vào đất, định kỳ 2 năm/lần thuê đơn vị thu gom trên địa bàn hút và đưa đi xử lý. 

* 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.Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với nước thải sản 

xuất. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy móc trong khu vực sản xuất. Tuy 

nhiên, nguồn phát sinh nhỏ và không thường xuyên. Do đó, Cơ sở không đề nghị cấp 

phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động khoan, hoạt động của máy móc thiết bị chế biến 

(nghiền, sàng, đập phá đá) và từ các phương tiện vận chuyển, bóc xúc trong quá trình 

hoạt động. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn và độ rung sau khi áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu đạt QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việcvà QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. Mức độ giới hạn cho phép như sau: 

Bảng 4.3. Mức độ giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

24:2016/BYT 

QCVN 27:2010/ 

BTNMT 

1  Tiếng ồn dBA 85 - 

2  Độ rung dB - 75 

.  
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước mưa chảy tràn 

* Nước mưa chảy tràn qua khu vực khai thác: 

Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ nước mưa chảy tràn qua khu vực khai 

thác, cụ thể như sau: 

- Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc:NMBZ: Nước mưa tại moong khai thác của khu mỏ, xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Thông số quan trắc: pH, COD, BOD5, TSS. 

- Quy chuẩn so sánh: Cột B của QCVN 40:2011/BTNMT. 

Kết quả được tổng hợp như sau: 
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ chất lượng nước mưa chảy trànCơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2020 Năm 2021 QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 03/6/2020 19/11/2020 11/6/2021 09/8/2021 

1 pH - 7,3 6,8 7,4 7,5 5,5 - 9 

2 TSS mg/l 11 170 21 6,6 100 

3 BOD5 mg/l 2,8 2,6 3,4 4,3 50 

4 Dầu mỡ mg/l KPH KPH KPH KPH 10 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD). 

Nhận xét: Kết quả tại bảng 5.1cho thấy, chất lượng nước mưa chảy tràntại Cơ sở sau quá trình xử lý nằm trong giới hạn cho phép 

cột B của QCVN 40:2011/BTNMT. Riêng chỉ tiêu TSS tại ngày ngày 19/11/2020 vượt giới hạn cho phép. 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

* Môi trường không khí vùng làm việc: 

Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường không khí vùng 

làm việc tại Cơ sở, cụ thể như sau: 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần; 

- Vị trí quan trắc: 

+ KSCC1: Điểm tại khu vực nghiềng sàng đá (cách khu vực Dự án khoảng 400 

m về phía Tây), xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; 

+ KSCC2: Điểm tại moong khai thác, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh; 

- Thông số quan trắc: Độ ồn, độ rung, độ bụi, SO2, NO2, CO; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 03:2019/BYT; QCVN 26:2016/BYT; QCVN 

24:2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

Kết quả được tổng hợp như sau: 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí vùng làm việc tại Cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm 2020 Năm 2021 

QCVN 

03:2019/BYT 
03/6/2020 19/11/2020 11/6/2021 09/8/2021 

KSCC1 KSCC2 KSCC1 KSCC2 KSCC1 KSCC2 KSCC1 KSCC2 

1 Độ ồn dB (A) 76,2 76,4 72,6 69,7 77,4 78,8 72,0 68,0 85(1) 

2 Độ rung dB 65 65 <60 <60 65,6 76,5 72,0 68,0 75(2) 

3 Bụi lơ lửng µg/m3 249 283 250 277 221 200 137 163 8.000(3) 

4 SO2 µg/m3 KPH KPH 24 KPH 18 20 15 18 5.000 

5 NO2 µg/m3 19 17 16 14 22 14 22 20 5.000 

6 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH 2.439 3.028 KPH KPH 20.000 

Ghi chú: 

- QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- (1): QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

- (3): QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- KPH: Không phát hiện; (*): Giới hạn phát hiện (LOD). 

Nhận xét: Kết quả tại bảng 5.2 cho thấy, hầu hết các chỉ tiêuquan trắc chất lượng không khí và tiếng ồn, độ rung tại Cơ sở đều nằm 

trong giới hạn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành (QCVN 02:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT;  QCVN 03:2019/BYT, QCVN 

27:2010/BTNMT). 
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* Môi trường không khí xung quanh: 

Chương trình quan trắc định kỳ đối với môi trường không khí xung quanh tại Cơ 

sở, cụ thể như sau: 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Vị trí quan trắc:Điểm tại tuyến đường vận chuyển sản phẩm mỏ cách khoảng 

200 m về phía Tây (KSCC3). 

- Thông số quan trắc: Độ ồn, độ rung, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

Kết quả được tổng hợp như sau: 
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Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh tại Cơ sở 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm 2020 Năm 2021 

QCVN 05:2013/BTNMT 03/6/2020 19/11/2020 11/6/2021 09/8/2021 

KSCC3 KSCC3 KSCC3 KSCC3 

1 Độ ồn dB (A) 65,3 64,6 68,8 65,1 70(1) 

2 Độ rung dB <60 <60 56,0 65,1 75(2) 

3 Bụi lơ lửng µg/m3 253 222 264 195 300 

4 SO2 µg/m3 20 KPH 19 197 350 

5 NO2 µg/m3 18 15 23 15 200 

6 CO µg/m3 KPH KPH 2.539 KPH 30.000 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT 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; 

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

- (-): Không quy định. 

Nhận xét: Kết quả tại bảng 5.3 cho thấy, tất cả các thông số quan trắc chất lượng không khí xung quanh và tiếng ồn tại Cơ sở đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Cơ sở không có các công trình xử lý chất thải cần vận hành thử nghiệm. Do 

đó, Chủ cơ sở không đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm. 

2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ cơ sở 

2.3.1. Quan trắc định kỳ môi trường không khí 

* Quan trắc môi trường không khí  

- Vị trí: 03 vị trí 

+ 01 điểm tại khu vực nghiền, sàng đá. 

+ 01 điểm tại moong khai thác. 

+ 01 điểm tại tuyến đường vận chuyển cách mỏ khoảng 400m về phía Tây 

Nam. 

- Tần suất: 06 tháng/lần  

- Thông số giám sát: Bụi, Tiếng ồn, độ rung, CO, SO2, NO2. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

+ QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học 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 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

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

2.3.2. Quan trắc CTR 

- Vị trí: Kho lưu chứa CTR. 

- Tần suất: 06 tháng/lần  

- Thông số giám sát: thành phần, khối lượng CTR phát sinh; 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở là 50.000.000 đồng.  
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Tại Thông báo số 229/TB-STNMT ngày 22/01/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về thông báo Kết quả kiểm tra đột xuất tình hình chấp hành pháp luật 

tài nguyên và môi trường trong hoạt động khai thác đá của Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Quảng Trị trong đó nêu rõ: Nhìn chung Công ty đã lập các thủ tục, hồ 

sơ về tài nguyên và môi trường trong hoạt động khai thác mỏ đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số thiếu sót như sau: 

- Chưa lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận 

chuyển quặng nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan theo 

quy định.  

- Các thông số của hệ thống khai thác như chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng, 

góc dốc vách ta luy đường vào mỏ tương đối lớn, có nguy cơ mất an toàn; thiếu 

một số biển báo an toàn tại những vị trí cần thiết. 

- Chưa lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi 

trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 

23/6/2017. 

* Đối với nội dung phản ánh của nhân dân cho rằng:Công ty cổ phần khoáng 

sản Quảng Trị hoạt động khai thác đá ngoài diện tích theo giấy phép được cấp; có 

nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường trường; gây sạt lở đất sản xuất 

của người dân quanh khu vực, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Hòa và kết quả 

kiểm tra như sau: 

- Đối với việc khai thác đá ngoài diện tích được cấp giấy phép: Tại thời điểm 

kiểm tra, Công ty đang khai thác trong diện tích được cấp phép và diện tích được 

thuê đất. 

- Đối với việc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường và gây sạt 

lở đất sản xuất của người dân quanh khu vực:  

 + Đoạn đường vận chuyển đá từ khu mỏ ra Quốc lộ 1 A, do các xe lưu 

thông, quá trình vận chuyển có phát sinh bụi phát tán ra môi trường. Đoàn kiểm tra 

đã yêu cầu Công ty tăng cường tưới nước tại tuyến đường nội bộ và bãi chế biến, 

tập kết đá vào mùa nắng để tránh phát tán bụi ra bên ngoài trong quá trình xúc, chế 

biến và vận chuyển đá. 
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+ Tại khai trường cho thấy, các thông số của hệ thống khai thác như chiều cao 

tầng, góc dốc sườn tầng, góc dóc vách ta luy đường vào mỏ tương đối lớn, có nguy 

cơ mất an toàn. Do đó, việc phản ánh của nhân dân là có cơ sở.  

* Biện pháp khắc phục: 

- Lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận 

chuyển đá nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan theo quy 

định.  

- Thực hiện đầy đủ các nội dung công tác cải tạo phục hồi môi trường tại khu 

vực mỏ đã khai thác; lập hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo 

vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-

UBND ngày 23/6/2017. 

- Đối với khu vực mỏ đã hết thời hạn thuê đất, Công ty phải có trách nhiệm  

quản lý, bảo vệ và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường việc hoàn thành công tác 

đóng cửa mỏ, để trình UBND tỉnh thu hồi theo quy định.  

 - Tăng cường tưới nước tại tuyến đường nội bộ và bãi chế biến, tập kết đá 

vào mùa nắng để tránh phát tán bụi ra bên ngoài trong quá trình xúc, chế biến và 

vận chuyển đá; có phương án bảo đảm an toàn, tránh gây sạt lở ảnh hưởng đến đất 

sản xuất của nhân dân trong khu vực. 

- Khẩn trương cải tạo các thông số của hệ thống khai thác, mái ta luy đường 

vào mỏ như chiều cao, góc dốc sườn tầng tránh gây ảnh hưởng đến đất sản xuất của 

nhân dân trong khu vực; đồng thời cắm các biển báo hiệu tại những vị trí cần thiết 

để đảm bảo an toàn. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan 

trong quá trình hoạt động. 

(Thông báo số 229/TB-STNMT  ngày 22/01/2020 đính kèm tại phụ lục) 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết 

thực hiện như sau:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết trong quá trình vận hành các công trình xử lý chất thải, nếu gặp 

phải các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, khí thải sẽ tiến hành ngừng các 

hoạt động xả thải và khắp phục các công trình. Chỉ xả thải chất thải ra môi trường 

khi các thông số trong nước thải, khí thải đảm bảo theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật. 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thảu nguy hại 

- Các giấy phép môi trường của Cơ sở. 


































































