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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú được Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3200146354, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 02 năm 2002, đăng ký thay đổi lần 

thứ 4 ngày 29 tháng 02 năm 2016, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 

17 tháng 05 năm 2018. Công ty là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực khai thác, kinh doanh cát sỏi lòng sông. Trong những năm qua nhờ chính 

sách của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của các ngành các cấp, Công ty 

TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú đã không ngừng phấn đấu để phát 

triển ngày càng lớn mạnh, phát huy có hiệu quả lĩnh vực kinh doanh của mình 

giải quyết công ăn, việc làm cho lao động ở địa phương, góp phần tăng thu ngân 

sách cho tỉnh Quảng Trị. 

Mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

đã được Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú thăm dò và được 

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 910/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2018 với trữ lượng cấp 122 là 525.226 m3 cát, sỏi. Các chỉ tiêu cơ lý 

đều đạt chất lượng làm vật liệu xây dựng thông thường theo tiêu chuẩn TCVN 

7570 - 2006.  

Hiện nay, nhu cầu về cát, sỏi làm vật liệu xây dựng phục vụ cho các công 

trình giao thông, công nghiệp và dân dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các 

khu vực lân cận là tương đối lớn. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng vật liệu xây 

dựng nói trên và để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên giúp tạo 

việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp một phần kinh phí vào ngân 

sách của địa phương, căn cứ báo cáo kết quả thăm dò, Luật Khoáng sản năm 

2010 và các quy định hiện hành, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 

Hoàng Phú lập thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm VLXD thông thường tại 

mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

trình UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét và cấp phép theo quy định 

của pháp luật. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

3437/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, với diện tích khai 

thác là 9,77ha. 

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng đến tuyến 

luồng thủy nội địa trên đoạn sông nên Chủ dự án xin điều chỉnh quy mô dự án 

với diện tích 1,58ha, Dự án điều chỉnh được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 5/11/2021.  
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Dự án thuộc mục thứ tự số III.9 (dự án khai thác khoáng sản), nhóm II, 

phụ lục IV, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ nên 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Do vậy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú đã lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án với sự tư vấn của Công ty 

Cổ phần phát triển Công nghệ môi trường Miền Trung. Báo cáo ĐTM của Dự 

án được trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND Tỉnh ra quyết 

định phê duyệt. 

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

UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan phê duyệt Chủ trương đầu tư của Dự án; 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 03/02/2011 của Thủ tướng chính phủ về 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; 

 + Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Tập trung sản xuất các sản 

phẩm như xi măng, đá xây dựng, các phụ gia xi măng, gạch xây dựng, các loại 

tấm lợp;  

 + Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản: Khai thác sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản như silicat, titan, than bùn, quặng 

vàng, nước khoáng, đất cấp phối. Gắn khai thác khoáng sản với chế biến ra 

những thực phẩm hàng hóa, hạn chế bán nguyên liệu thô; khai thác đi đôi với 

bảo vệ, tái tạo, phục hồi môi trường vùng mỏ. 

- 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. Trong đó, đối với công nghiệp khai thác, chế biến 

khoáng sản: 

 + Mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2011 - 

2015 đạt 16,1%/năm; giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,5%/năm. 

+ Phát triển ngành đáp ứng nhu cầu cho các ngành, sản phẩm chế biến trên 

địa bàn tỉnh như: sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, phân bón, que hàn… 

+ Đa dạng hóa quy mô khai thác và chế biến khoáng sản với quy mô và 

công nghệ thích hợp theo hướng tiết kiệm, hiệu quả sử dụng các nguồn tài 

nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái, có sự kiểm soát chặt chẽ của 

các cơ quan quản lý nhà nước. 
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- 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 Giao thông đường bộ năm 2008; 

- Luật Khoáng sản năm 2010; 

- Luật Tài nguyên nước năm 2012; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; 

- Luật Xây dựng năm 2014; 

- Luật Khí tượng Thuỷ văn năm 2015; 

- Luật Lâm nghiệp 2017; 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- 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 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; 

- Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định 

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

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ/CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 9 

- 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 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận 

tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, 

xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, 

siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi 

tham gia giao thông trên đường bộ; 

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và 

mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép 

hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục 

đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Thông tư 08/2017/TT-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn quản lý và sử dụng tiền kỹ quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường bổ sung một số điều của thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 

26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng 

sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- 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; 

- 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 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; 
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- Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

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. 

- Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về việc 

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

- Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh công bố 

Đơn giá nhân công xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về Công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2.1.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

- TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu 

cầu thiết kế; 

- TCVN 5326:2008 - Tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên; 

- TCXDVN 9385:2012 - Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng - 

Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo vệ môi trường; 

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

khai thác mỏ lộ thiên; 

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

sinh hoạt; 

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

độc hại trong không khí xung quanh; 

- QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất 

thải nguy hại; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất vô cơ; 

- 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 ngầm; 
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- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp; 

- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình 

hạ tầng kỹ thuật Công trình thoát nước; 

- 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 tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- 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; 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến Dự án 

- Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh về việc 

quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không 

kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát, 

sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba 

Lòng (khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

- Quyết định số 3437/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng 

sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng 

(Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 5/11/2021 của UBND tỉnh về chấp 

thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;  

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập 

- Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng 

sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng 

(Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục công trình của Dự án 

3. Tổ chức thực hiện ĐTM 

Để thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án, Công ty TNHH Thương mại và 

Xây dựng Hoàng Phú chủ trì và phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Công 

nghệ môi trường Miền Trung thực hiện. 

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau: 
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+ Nghiên cứu các văn bản pháp lý và tài liệu kỹ thuật liên quan đến Dự 

án. 

+ Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ cho lập báo cáo ĐTM. 

+ Khảo sát hiện trạng môi trường tự nhiên, KT-XH vùng Dự án. 

+ Tổ chức đo đạc, lấy mẫu phân tích các số liệu về môi trường nền. 

+ Khảo sát và đánh giá tác động của Dự án đến môi trường KT-XH và đề 

xuất các biện pháp giảm thiểu. 

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý. 

- Tham vấn ý kiến của cộng đồng: 

+ Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử; 

+ Ý kiến của UBND xã Ba Lòng. 

+ Ý kiến của các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp và đại diện cộng đồng 

dân cư liên quan đến việc triển khai Dự án. 

- Tổ chức viết báo cáo ĐTM. 

- Tổng hợp, hoàn thành báo cáo trình Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng 

Trị thẩm định. Báo cáo ĐTM sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương cũng như 

các cơ quan quản lý liên quan có cơ sở theo dõi, giám sát sự tuân thủ thực hiện 

của Chủ dự án đối với công tác BVMT đã đề ra. 

Một số thông tin về Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM của Dự án: 

*THÔNG TIN CƠ QUAN TƯ VẤN 

 Tên tổ chức: Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ môi trường Miền 

Trung  

Địa chỉ: Số 17, Lê Đại Hành, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị. 

 Email: congnghemoitruongmientrung@gmail.com 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3200630371 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 14/9/2016. 

Người đại diện: Lê Phước Huy - Chức vụ: Giám đốc Công ty. 

Điện thoại: 0906881306 / 01232829484. 
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Bảng 1.0. Danh sách những người trực tiếp tham gia thực hiện lập báo cáo ĐTM 

STT Họ và tên 
Học hàm, học vị, 

chuyên ngành 
Nhiệm vụ Chữ ký 
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1 Trần Đức Lũy Giám đốc 

Cung cấp thông tin về Dự án, 

hiện trạng cơ sở, phối hợp 

tham vấn cộng đồng 
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1 Lê Phước Huy Kỹ sư môi trường 

Giám đốc, Điều hành chung. 

Chủ trì thực hiện tham vấn ý 

kiến cộng đồng; Tổng hợp, 

viết báo cáo 

 

2 Lê Văn An 
Cử nhân khoa học 

môi trường 

Điều tra các thông tin hiện 

trạng, tham vấn cộng đồng; 

đánh giá các tác động không 

liên quan đến chất thải, các 

sự cố trong giai đoạn thi 

công và giai đoạn vận hành 

 

3 
Lê Thị Kim 

Tuyến 
Kỹ sư môi trường 

Điều tra các thông tin hiện 

trạng, thực hiện thiết kế 

HTXL môi trường 

 

4 
Cáp Xuân 

Quyết 
Cử nhân Kế toán 

Phântích, tính toán yếu tố 

kinh tế của dự án 

 

5 
Trần Minh 

Quân 

Kỹ sư quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Đề xuất xử lý nước thải, 

thực hiện thiết kế HTXL 

nước thải 

 

6 
Phan Minh 

Tâm 

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Thực hiện một phần báo cáo 

thuyết minh quy mô dự án, 

các sơ đồ, bản vẽ liên quan 

về HTXL môi trường. Bốc 

khối lượng, tính toán khối 

lượng nguyên vật liệu sử 

dụng để thi công dự án 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

* Các phương pháp đánh giá tác động môi trường:  

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

trường trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp 

này được áp dụng tại chương 3. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng hệ số phát thải của WHO để tính 

toán các tác động của Dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng tại 

chương 3. 

* Phương pháp khác: 

- Phương pháp thu thập, thống kê, phân tích thông tin: Phương pháp này 

nhằm tiến hành thu thập và phân tích các thông tin liên quan điều kiện tự nhiên, 

khí tượng thuỷ văn, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội khu vực Dự án. 

Phương pháp này được áp dụng tại chương 1,2. 

- 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. Phương pháp này được áp dụng tại chương 2. 

- Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm: Tiến hành điều tra, khảo sát môi trường tiếp nhận nước 

thải, khí thải,… và xác định vị trí các điểm đo, lấy mẫu phục vụ cho việc phân 

tích và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực Dự án; Phương pháp 

này được áp dụng tại chương 2. Khảo sát đo vẽ tình hình sạt lở hai bên bờ sông 

khu vực Dự án, từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp CTPHMT, phương pháp 

này áp dụng tại Chương 4. 

- 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 và các đoàn thể, tổ chức xã hội, 

người dân xã Ba Lòng liên quan đến Dự án. Phương pháp này được áp dụng tại 

chương 6. 

- 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 và đề xuất các biện pháp xử lý, giảm thiểu phù 

hợp. Phương pháp này được áp dụng tại chương 3. 
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- Phương pháp chồng ghép bản đồ: Được sử dụng để xây dựng bản đồ vị trí, 

chồng ghép bản đồ mặt bằng dự án với bản đồ địa hình khu vực. Từ đó xác định 

vị trí, mối quan hệ giữa dự án và các đối tượng xung quanh được trình bày ở 

Chương 1 và đánh giá mức độ tác động của dự án đến các đối tượng xung quanh 

tại Chương 3; Sử dụng lớp bản đồ cải tạo phục hồi môi trường để chồng ghép 

lên bản đồ kết thúc khai thác hàng năm để thể hiện khối lượng, vị trí công tác cải 

tạo phục hồi môi trường cho Dự án, nội dung này thể hiện ở Chương 4. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án:  

- Thông tin chung:  

+ Tên dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, 

huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

+ Địa điểm thực hiện: xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 

+ Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú 

- Phạm vi, quy mô, công suất:  

+ Phạm vi, quy mô: Dự án có diện tích 1,58ha, nằm trong phạm vi sông 

Thạch Hãn, thuộc địa phận xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

+ Công suất: 10.000 m3 cát, sỏi/năm. 

- Công nghệ sản xuất: Khai thác cát sỏi lòng sông bằng tàu cuốc có hệ 

thống nghiền sàng kết hợp bơm hút lên tàu thuyền vận chuyển về bãi tập kết. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

+ Các hạng mục công trình: Khu mỏ khai thác (1,58ha); Bãi tập kết 

(0,226ha) thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ xã Hải Lệ; Lán trại công nhân và văn 

phòng nằm trong bãi tập kết (50 m2); Khu vực nghĩ ca của công nhân khai thác: 

bố trí trên tàu cuốc. 

+ Hoạt động của Dự án: Khai thác cát sỏi lòng sông. 

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

đến môi trường: 

TT Hoạt động 

Tác động liên 

quan đến chất 

thải 

Tác động không 

liên quan đến chất 

thải 

Sự cố môi trường 

1 
Khai thác, bốc xúc 

sàng, vận chuyển. 

Bụi, khí thải Tiếng ồn; 

Thay đổi chế độ 

dòng chảy; 

Hệ sinh thái, cảnh 

quan. 

- Ngập lụt, đuối 

nước. 

- Tai nạn lao động, 

tai nạn giao thông. 

- Cháy nổ 

Nước thải sản 

xuất; 

Nước mưa chảy 

tràn qua bãi 
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chứa nguyên vật 

liệu 

Sạt lở bờ sông. 

Chất thải rắn 

sản xuất 

2 
Hoạt động bảo trì, bão 

dưỡng máy móc 
CTNH Tiếng ồn 

3 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 14 CBCNV với lưu lượng tối đa khoảng 1,12 

m3/ngày; 

+ Nước thải từ quá trình khai thác: Quá trình khai thác khuấy đảo làm đục 

nguồn nước mặt sông Thạch Hãn, lượng này rất khó định lượng chính xác, hiện 

nay chưa có tiêu chuẩn sử dụng nước cụ thể của loại hình bơm hút cát sỏi lòng 

sông. Tuy nhiên, trên cơ sở thực tế và công suất, đặc tính của loại máy bơm hút 

mà Dự án sử dụng, tỷ lệ dung dịch cát/nước là 30/70. Như vậy, để bơm hút cát, 

sạn được lượng tối đa 52 m3/ngày (10.000m3/192ngày), tương ứng với lượng 

nước cần là để pha loãng là 121,3m3/ngày, đây có thể xem là nước thải của hoạt 

động khai thác. Nước thải chủ yếu chứa hàm lượng chất rắn lơ lững (TSS) cao 

do khuấy đảo lớp cát, sỏi, ngay tại khu vực đang khai thác TSS thường có hàm 

lượng cao, tuy nhiên theo dòng chảy và thời gian sa lắng thì hàm lượng TSS 

giảm dần. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình khai thác gây tác động lên 

nước sông Thạch Hãn và hạ lưu khu vực nếu không có biện pháp giảm thiểu 

thích hợp. 

+ Nước mưa chảy tràn: Chủ yếu phát sinh từ khu vực bãi tập kết có diện 

tích 2.260m2, nước mưa chảy tràn qua bãi chứa nguyên vật liệu cuốn theo hàm 

lượng chất rắn lơ lững, nếu không có giải pháp xử lý phù hợp cũng có nguy cơ 

phát tán gây ô nhiễm khu vực xung quanh. 

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

khí thải: 

+ Bụi từ hoạt động khai thác, bốc xúc, sàng: do khoáng sản lòng sông nên 

độ ẩm cao, bụi phát sinh khu vực này xem như không đáng kể; 

+ Khí thải từ quá trình vận chuyển khoáng sản từ mỏ về khu tập kết (bằng 

thuyền cự ly 15km).  
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+ Bụi khí thải từ quá trình bốc xúc cát sạn từ bãi tập kết: nếu không có 

biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây tác động đến con người và môi trường xung 

quanh.  

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

+ CTR từ quá trình khai thác: chủ yếu bùn cát không sử dụng được, tuy 

nhiên theo đánh giá trữ lượng thì bùn cát chiếm tỷ lệ rất thấp, dễ hòa vào nguồn 

nước mặt và bám dính lẫn vào cát, sỏi; 

+ Đối với đá quá cở: một phần được tận dụng để gia cố bờ sông, làm đê 

quai tạm, phần nhỏ còn lại Chủ dự án sẽ đưa vào công đoạn nghiền tạo thành đá 

xây dựng. 

Nhìn chung, CTR công nghiệp thông thường phát sinh rất ít do cát, sỏi 

đều được sử dụng; chủ yếu một phần nhỏ phát sinh do rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển. 

Ngoài ra, còn có một lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ 14 CBCNV, 

khoảng 07kg/ngày, phân tán ở khu vực mỏ và khu vực bãi tập kết. 

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

các hộp đựng dầu,…lượng phát sinh khoảng 05 kg/tháng. 

- Quy mô, tính chất của chất thải khác: 

+ Tiếng ồn, độ rung từ máy móc thiết bị khai thác, hệ thống sàng: 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 lai vãng khu vực lân cận. 

- Các tác động khác:  

+ Sự cố sạt lở bờ sông và thay đổi dòng chảy: Quá trình khai thác cát, sỏi, 

lòng sông xuống độ sâu theo phân tầng khai thác 2,4m, kết thúc tầng khai thác là 

4,7m, từ đó có nguy cơ xói lở bờ sông do chênh lệch địa hình, đặc biệt là vào 

mùa mưa lũ, địa hình khu vực khá dốc, có một số điểm đã sạt lỡ sẵn, tốc độ 

dòng chảy mạnh. 

Tuy nhiên, hoạt động khai thác nếu đảm bảo đúng các thông số thiết kế, 

kết hợp uốn nắn, gia cố bờ sông hợp lý cũng sẽ góp phần chỉnh trị dòng chảy, 

một số điểm gấp khúc thành thẳng hơn, từ đó hạn chế phần nào xói lở bờ sông 

của khu vực khai thác.  

Ngoài ra, quá trình khai thác trên sông cũng có nguy cơ bị đuối nước; các 

sự cố cháy, nổ do sử dụng điện, nhiên liệu; các tai nạn lao động, giao thông xảy 

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

* Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

- Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: khu vực khai thác và bãi tập kết sẽ sử dụng 

nhà vệ sinh di động bằng vật liệu composite; Nước thải xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B).  

+ Đối với nước thải phát sinh từ khai thác: bố trí các con lăn bao quanh hạ 

lưu khu vực khai thác;  

+ Đối với nước mưa chảy tràn bãi chứa vật liệu: bố trí bao tải cát bao 

quanh bãi tập kết, xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa bao quanh khu 

vực kết hợp các hố ga lắng cát nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn 

lên môi trường cung quanh. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT; 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 

- Đối với xử lý bụi, khí thải:  

+ Phun ẩm dọc tuyến đường vận chuyển vào mùa hè: tối thiểu 2 lần/ngày; 

xe chở cát, sỏi được che đậy cẩn thận, bố trí công nhân thu dọn ngay khi có rơi 

vãi dọc đường; 

+ Phun ẩm khu vực bãi tập kết: tối thiểu 02 lần/ngày; 

+ Sử dụng máy móc thiết bị đảm bảo chất lượng; thường xuyên bảo trì, 

bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

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

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

hiện hành. 

- Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

+ Bố trí 02 thùng đựng rác loại 60L để thu gom rác thải sinh hoạt; con lăn 

sử dụng trong xử lý nước thải (giám hàm lượng TSS) định kỳ hợp đồng với 

Trung tâm Môi trường và Công trình đô thị TX Quảng Trị thu gom, xử lý. 

+ Tận dụng đá quá cở (cuội tảng) để gia cố bờ sông tránh sạt lở; quá trình 

khai thác, chuyên chở phải hạn chế tối đa thất thoát, rơi vãi khoáng sản. 

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

01 thùng rác chuyên dụng loại 120L 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 tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/202 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 
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+ 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; 

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

27:2010/BTNMT;  QCVN 24:2016/BYT. 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường (đối với dự án khai thác khoáng 

sản):  

+ Khai thác đúng thông số thiết kế được duyệt; Quá trình vừa khai thác 

vừa thải bỏ cuội tảng dọc hai bên mép đường bờ sông để chống xói lở. 

+ Trồng cây Rì và cỏ Ventiver dọc mép bờ sông khu vực sau khai thác 

nhằm gia cố đường bờ chống sạt lở: tổng chiều dài 02 bên bờ sông là 845m. 

+ Các khu vực còn lại là bờ vách đá và hình thái sông thẳng nên không cần 

gia cố, chỉ cần kết hợp cải tạo lòng sông đồng thời trong quá trình khai thác. 

+ Các hạng mục trên thực hiện đồng thời trong quá trình khai thác. 

+ Tháo dỡ lán trại rộng 50m2 khi kết thúc khai thác, không còn sử dụng. 

- Tổng số tiền ký quỹ: 97.481.000 đồng 

+ Số tiền Chủ dự án phải ký quỹ lần đầu là: 97.481.000 đồng × 25% = 

24.370.000 đồng 

+ Số tiền ký quỹ còn lại những lần sau (4 năm còn lại) Chủ dự án sẽ ký quỹ 

là: (97.481.000 – 24.370.000)/4~17.278.000 đồng/năm. 

 (số tiền phải nộp trong từng lần ký quỹ đều tính thêm yếu tố trượt giá). 

+ Sau khi kết thúc khai thác và thực hiện đầy đủ công tác CTPHMT, được 

cơ quan có thẩm quyền xác nhận, Công ty sẽ được nhận lại 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; Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng 

thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số 

giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ 

+  Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ BVMT Quảng Trị. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: Chủ yếu 

là công trình phòng ngừa ứng phó với sự cố sạt lở bờ sông đã nêu trên. Ngoài ra, 

sẽ áp dụng kết hợp các giải pháp sau:  

+ Ngừng hoạt động khai thác khi có mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

+ Tạo bờ xung quanh khu vực khai thác nhằm chống xói lở đất đá trôi theo 

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

a. Chương trình quản lý: 

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của Dự án: Chủ Dự án sẽ thành 

lập một đội gồm 02 người có nhiệm vụ quản lý thi công trong công trường, đồng 

thời hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định về bảo vệ môi trường 

cho toàn bộ công nhân. 

- Giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án: Sau khi Dự án đi vào hoạt động, 

Chủ dự án sẽ bố trí đội quản lý môi trường gồm 02 người để thực hiện quản lý 

các vấn đề môi trường cho Dự án. Đội có chức năng nhiệm vụ như sau: 

+ Quản lý về mọi mặt môi trường của Dự án; 

+ Quản lý việc lưu trữ, thu gom và xử lý chất thải rắn và CTNH; 

+ Quản lý các vấn đề về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; 

+ Tổ chức phối hợp quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, 

xây dựng báo cáo môi trường và định kì báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ 

môi trường, thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động các thành viên chuyên trách môi trường sẽ đưa 

ra những giải pháp và kiến nghị với Ban lãnh đạo kịp thời giải quyết các vấn đề 

môi trường phát sinh hoặc những tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của Dự 

án. 

b. Chương trình giám sát môi trường: 

 * Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực đang khai thác (cách điểm bốc xúc 

khoảng 10m về hạ lưu); di chuyển theo hướng khai thác sau mỗi đợt giám sát kế 

tiếp. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, P tổng, N tổng, dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

* Giám sát hiện tượng sạt lở đất 

- Số lượng giám sát: 06 điểm 

- Vị trí giám sát: mỗi bờ sông 03 điểm x 02 bờ: điểm tại thượng, giữa và hạ 

nguồn đoạn sông có công trình cải tạo phục hồi môi trường; cần tổng cộng 6 

cọc. 

- Phương pháp giám sát: Đóng cọc định vị mép bờ sông để theo dõi mức độ 

sạt lở do dòng chảy gây ra.  
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- Tần suất giám sát: cắm cọc hiện trạng trước khi bắt đầu khai thác (mỗi bờ 

sông khu vực khai thác cắm 03 cọc * 02 bờ = 6 cọc); theo dõi, đo vẽ định kỳ 03 

tháng/lần đối với thay đổi bề ngang bờ sông. 

 * Tần suất báo cáo giám sát  

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 66, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. “Chủ dự án đầu tư, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ báo cáo các cơ quan thẩm quyền về công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết 

ngày 31 tháng 12) trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo”; 
- Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường hoặc có kiến nghị của chính 

quyền địa phương hoặc có khiếu nại của người dân. 
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CHƯƠNG 1. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

 Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị  

1.1.2. Tên chủ dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú 

- Địa chỉ liên hệ: Cụm Công nghiệp Hải Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. 

- Giám đốc (Ông): Nguyễn Đức Lũy. 

- Điện thoại liên lạc: 0914 053 567. 

1.1.3. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian khai thác dự kiến tương ứng với tuổi thọ mỏ, được tính toán 

khoảng 05 năm. 

1.1.4. Vị trí địa lý 

 Khu vực đề nghị cấp phép khai thác nằm trong diện tích sông Thạch Hãn 

thuộc địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Để giảm thiểu khả 

năng gây sạt lở bờ sông, bảo đảm luồng tàu thuyền đi lại trên sông, ranh giới 

khu vực đề nghị cấp phép thu hẹp lại, cách mép nước bờ sông khoảng 10-15m. 

Diện tích khu vực khai thác 15.823 m2, gồm 02 khu vực, được xác định 

bởi các điểm có toạ độ thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 1.1. Tọa độ giới hạn khu vực khai thác 

Điểm góc 

Hệ toạ độ VN2000  

KTT 1060 15’, múi chiếu 30  

X (m) Y (m) 

I Khu vực I (9.813m2) 

I.1 1840.943 587.099 

I.2 1840.958 587.210 

I.3 1840.025 587.328 

I.4 1840.010 587.348 
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I.5 1840.957 587.322 

I.6 1840.922 587.229 

I7 1840.952 587.102 

II Khu vực II (6.010 m2) 

II .1 1840.880 586.928 

II .2 1840.877 586.960 

II .3 1840.876 586.984 

II .4 1840.875 586.008 

II .5 1840.872 586.127 

II .6 1840.835 586.126 

II .7 1840.853 586.926 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Khai thác khoáng sản cát, sỏi 

lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba 

Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) 

Thuộc tờ bản đồ địa chính có thể hiện nên địa hình tỷ lệ 1:10.000 xã Ba 

Lòng, tờ số 2 có số hiệu (10-842584+848584+842578). 

(Sơ đồ vị trí khu đất được bố trí ở phần phụ lục 

  Khu vực khai thác cách thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khoảng 21km 

về phía Nam, Tây nam, Cách Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thị xã Quảng Trị  

khoảng 19km về phía Tây Nam, cách UBND xã Ba Lòng khoảng 2km về phía 

Đông bắc, cách khu dân cư gần nhất của thôn Xóm Bơn thuộc xã Ba Lòng 

khoảng 600m về phía Nam. Trên diện tích khai thác không có dân cư sinh sống; 

không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, 

không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng 

Trị và chưa cấp cho tổ chức, cá nhân nào thăm dò khai thác. 

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

- Khu vực khai thác thuộc đất sông suối và mặt nước chuyên dùng đã 

được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến 2030 tại 

Quyết định số 3330/QĐUBND ngày 27/12/2016. 

- Toàn bộ diện tích khu mỏ là đất lòng sông Thạch Hãn (ngập hoàn toàn 

trong nước), thuộc địa giới hành chính chung của UBND xã Ba Lòng, huyện 

Đakrông, trong khu vực không có dân cư sinh sống; không có di tích lịch sử, 

văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, không nằm trong khu 
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vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng Trị và chưa cấp cho tổ 

chức, cá nhân nào thăm dò khai thác. 

- Đối với khu bãi tập kết 2.260 m2: tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã 

Quảng Trị. Bãi tập kết đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép hoạt động 

tại Giấy phép số 1422/GP-UBND ngày 05/6/2020 để làm bãi tập kết vật liệu tạm 

thời và vận chuyển cát sỏi (Báo cáo ĐTM này không bao gồm khu bãi tập kết). 

1.1.6. Tương quan khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu 

tố nhạy cảm về môi trường. 

- Về đường giao thông vận chuyển: Hai phía bờ Tả và bờ Hữu khu mỏ đều 

chưa có hệ thống đường bộ có thể chở cát sỏi đi tiêu thụ thuận lợi; Từ khu mỏ 

phải dùng tàu thuyền chở cát sỏi về bãi tập kết ở hạ lưu cách khu mỏ khoảng 

15km, thuộc địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Trên đoạn sông 

này, mực nước khá cạn vào mùa khô và một số đoạn sông bị bồi lấp nên tàu 

thuyền đi lại khá khó khăn, tuy nhiên vào mùa mưa dòng chảy mạnh, nhiều đoạn 

sông uốn khúc nên vận chuyển trên sông rất bất tiện. Nhìn chung, mật độ 

phương tiện đi lại đoạn sông này khá thưa, chủ yếu là thuyền đánh cá và một số 

hoạt động dân sinh của người dân trong khu vực. 

Ngoài ra, có thể tiếp cận khu mỏ bằng tuyến đường bộ từ thị trấn Krông 

Klang đi qua xã Ba Lòng, sau đó có bến đò sẽ đi bằng đường thủy về hạ lưu đến 

khu mỏ khoảng 5km. 

- Về hệ thống sông, suối: 

Khu vực khai thác có mạng lưới sông suối khá phát triển. Sông Ba Lòng có 

trắc diện rộng, lưu lượng nước lớn; mùa mưa lũ mực nước dâng cao, chảy xiết; 

mùa khô mực nước hạ thấp, tốc độ dòng chảy giảm. Sông Ba Lòng là nguồn 

nước mặt chủ yếu phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho nhân dân trong vùng, đồng 

thời là đường giao thông thủy thuận tiện cho công tác lưu thông hàng hóa từ 

thành cổ Quảng Trị đến các địa phương phía hạ lưu Ba Lòng, huyện Đakrông và 

ngược lại. Lưu lượng dòng chảy thay đổi theo mùa rõ rệt, phụ thuộc khá rõ nét 

theo đặc điểm khí tượng trong vùng. Chế độ dòng chảy hàng năm chia ra hai 

mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô:  

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau, tập trung chủ yếu 

vào tháng 10, 11. Đặc biệt trong 2 tháng này xuất hiện nhiều đợt lũ lụt gây thiệt 

hại to lớn cho nhân dân sinh sống ở hai bên bờ sông và vùng hạ du. Tổng lượng 

dòng chảy trong mùa mưa chiếm gần 68% tổng lượng dòng chảy trong năm. 
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- Mùa khô: Mùa khô kéo dài 8 tháng bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào 

tháng 9 hàng năm. Trong thời gian mùa khô, nhất là các tháng giữa mùa khô 

(tháng 2-7), lượng mưa thường ít, do đó nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu 

là từ nước ngầm và lượng nước lưu trữ trong lưu vực và lòng sông. Vì vậy, 

trong thời gian mùa khô, mực nước sông thấp, thay đổi chậm, lưu lượng nước 

sông nhỏ. Tổng lượng dòng chảy trong mùa khô chiếm 32% tổng lượng dòng 

chảy cả năm. Ba tháng liên tục có dòng chảy nhỏ nhất là tháng 6 - 8, chỉ chiếm 

có 7,62% tổng lượng dòng chảy cả năm, trong đó tháng 7 là tháng có lưu lượng 

dòng chảy nhỏ nhất, chiếm 2,18% tổng lượng dòng chảy cả năm. Lưu lượng nhỏ 

nhất trong năm có thể xuất hiện vào các tháng giữa đến cuối mùa khô (từ tháng 

4-9). 

- Hệ sinh thái: Khu vực khai thác cát sỏi nằm hoàn toàn ở trên lòng sông 

nên không cần phải giải phóng mặt bằng. Sát hai bên bờ sông dọc theo khu Mỏ 

chủ yếu là cây bụi, dây leo, cỏ dại, keo sản xuất đan xen và bãi bồi ngập nước;  

- Về đối tượng dân cư: Dân cư xung quanh khu vực khai thác là người kinh; 

khu dân cư gần nhất là Xóm Bơn, thôn Tân Xá, Ba Lòng, cách Dự án khoảng 

1m về phía Đông Bắc; ngoài ra, khu dân cư thôn Thạch Xá, xã Ba Lòng, cách 

Dự án khoảng 5km về phía Tây; nhìn chung người dân sinh sống chủ yếu bằng 

nghề nông, trồng trọt, chăn nuôi và một số ít bằng nghề tiểu thương, buôn bán, 

đánh bắt thủy sản, đời sống dân cư địa phương còn thấp.  

- Hạ tầng khác: Ba Lòng là xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nhân dân ở đây đã có hệ thống Điện - Đường - 

Trường - Trạm khá đầy đủ, tuy nhiên do xa Trung tâm nên khó khăn trong đi lại 

và giao lưu, phát triển kinh tế.  

- Tình hình khai tác cát sạn trên sông Ba Lòng: 

+ Phía thượng lưu sông Ba Lòng (tính từ thị trấn Krông Klang) có các mỏ 

khai thác cát sỏi lòng sông của: HTX Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng 

Đakrông, Công ty TNHH Minh Phúc (chuẩn bị khai thác), Công ty TNHH 

MTV Phúc Lan, Công ty TNHH Nguyên Đức Hà, Công ty TNHH MTV Sơn 

Dũng, Công ty TNHH MTV Nguyên Hà. 

+ Phía hạ lưu sông (phía trên hồ Trấm) có mỏ cát của chính Công ty TNHH 

MTV Nguyên Hà và Công ty TNHH MTV Đông Tiến. 

Ngoài ra, phía hạ lưu Đập Trấm còn có mỏ cát sỏi của HTX sản xuất vật 

liệu xây dựng và khai thác cát sỏi Hải Lệ, Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty 

TNHH MTV Thành Thành Công. 
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Tất cả các cơ sở trên đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội cho 

tỉnh nhà. Tuy nhiên, hoạt động của các cơ sở này cũng góp phần tác động tổng 

thể đến môi trường tự nhiên, hệ sinh thái cũng như gây biến đổi dòng chảy, sạt 

lở bờ sông Thạch Hãn trong những năm qua. 

- Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án. 

1.1.7. Mục tiêu dự án 

Nhằm cung cấp cát, cuội, sỏi làm vật liệu xây dựng các công trình giao 

thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị và các các tỉnh khác. Giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách nhà 

nước thông qua các khoản thuế, phí, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản… 

1.1.8. Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

- Quy mô dự án: Dự án xin cấp phép khai thác mỏ: 15.823m2 (~1,58ha). 

- Công suất dự án: 10.000 m3 cát, sỏi/năm. 

- Loại hình dự án: Khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông). Công trình 

công nghiệp, cấp III. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính và phụ trợ của dự án 

Các công trình chính và phụ trợ phục vụ cho hoạt động của Dự án được 

trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục công trình chính và phụ trợ của Dự án 

TT Hạng mục công trình Quy mô  Ghi chú 

1 Khu vực khai thác mỏ 
15823m2 

(1,58ha) 

 

2 Bãi tập kết  2.260 m2 

Nằm phía hạ nguồn cách 

khu vực khai thác 15km là 

bãi tập kết diện tích 2.260 

m2, tại thôn Tân Mỹ, xã Hải 

Lệ, thị xã Quảng Trị. Bãi 

tập kết đã được UBND tỉnh 

Quảng Trị cấp giấy phép 

hoạt động tại Giấy phép số 

1422/GP-UBND ngày 

05/6/2020 để làm bãi tập kết 

vật liệu tạm thời và vận 

chuyển cát sỏi. 
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TT Hạng mục công trình Quy mô  Ghi chú 

3 
Lán trại công nhân và văn 

phòng  
50 m2 Nằm trong bãi tập kết 

4 
Khu vực nghĩ ca của công 

nhân khai thác 
- 

Bố trí sử dụng trên tàu cuốc 

1.2.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

- Thoát nước mỏ: Do việc khai thác cát, sỏi ở giữa lòng sông nên công tác 

thoát nước mỏ là tự chảy. Đối với bãi chứa vật liệu sẽ thoát nước bằng hệ thống 

mương bao quanh, trên mương bố trí các hố ga để lắng đất cát. Hạn chế gây đục 

nguồn nước bằng cách bố trí các con lăn hấp thu chất rắn lơ lững; quản lý chất 

thải và dầu mỡ trong khai thác,... 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Lắp đặt Nhà vệ sinh di động bằng 

vật liệu Composite tại khu vực văn phòng và lán trại công nhân (loại 02 ngăn); 

trên tàu cuốc (loại 01 ngăn có thể tích hầm chứa 01m3). 

- Xử lý bụi: Phun ẩm trong những ngày nắng nóng với tần suất tối thiểu 02 

lần/ngày đoạn qua các khu dân cư và tại bãi chứa vật liệu. 

- Lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Trang bị 02 thùng đựng rác sinh 

hoạt loại 60L tại khu vực văn phòng và trên tàu cuốc. 

- Lưu giữ CTNH: Trang bị 01 thùng rác loại 120L bố trí khu văn phòng lán 

trại để thu gom và lưu trữ CTNH phát sinh. 

- Các công trình giảm thiểu tác động do sạt lở, sụt lún, xói lở, bồi lắng: 

+ Thải đất đá: Theo kết quả thăm dò thì hàm lượng bùn (bột) trong các thân 

khoáng chiếm tỷ lệ nhỏ (2,9%) nên có thể nhận định lượng chất rắn lơ lửng do 

khuấy trộn nước trong khi khai thác là không lớn. Trong quá trình khai thác các 

hạt đất đá trong nước có kích thước >0,1mm sẽ lắng tại khu vực khai thác, còn lại 

các hạt có kích thước nhỏ hơn sẽ lắng dần theo hướng chảy của dòng sông. Đối với 

hàm lượng cuội được phục vụ cho công tác hoàn thổ, gia cố bờ sông trong quá 

trình khai thác và kết thúc khai thác. Đối với cuội tảng dạng cục không khai thác 

được, quá trình khai thác thải dọc 2 bên mép bờ sông để tận dụng gia cố đường 

bờ, chống xói lở. 

+ Trồng cây Rì và cỏ ventivơ dọc mép bờ sông 02 khu vực khai thác 

khoảng 845m. 

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường: Nhìn chung công nghệ 

lựa chọn khai thác phù hợp với đặc thù khai thác mỏ lộ thiên cát sỏi lòng sông, 

máy móc thiết bị cơ bản còn khá mới, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không 

cao. Các hạng mục công trình chính, phụ trợ, công trình xử lý chất thải, biện 
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pháp BVMT đảm bảo công năng sử dụng, đảm bảo cho hoạt động khai thác và 

xử lý chất thải hiệu quả, đạt các Quy chuẩn về BVMT theo quy định. 

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

nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu đầu vào 

Căn cứ nhu cầu hàng năm về sản lượng khai thác cát, sỏi khoảng 

10.000m3/năm, các nhu cầu về vật tư, nguyên nhiên liệu như sau: 
Bảng 1.3. Tổng hợp nhu cầu nhiên vật liệu của Dự án trong 01 năm 

TT Tên nguyên, nhiên liệu 
Đơn vị 

định mức 

Nhu cầu nguyên 

liệu hàng năm 

1   Dầu diezel  lít 2.500  

2 
Dầu, mỡ phụ (5% lượng dầu 

diezel) 
lít 125 

3 Nước công nghiệp (phun ẩm,…) m3 800 

4 Nước sinh hoạt   lít 165.000  

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 

- Nguồn cung cấp nhiên liệu để phục vụ cho các thiết bị, máy móc, xe vận 

tải trong mỏ được lấy từ các Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thông qua các hợp 

đồng kinh tế. 

- Nguồn cung cấp nước: Trong hoạt động khai thác mỏ không có nhu cầu 

nước phục vụ sản xuất, chỉ sử dụng nước cho quá trình vệ sinh máy móc, nước 

làm mát và phun tưới đường giảm thiểu bụi. Vì vậy, nguồn nước sử dụng chủ 

yếu là nước mặt được khai thác từ khe suối tự nhiên gần khu mỏ, đặc biệt là 

sông Thạch Hãn được bơm lên xe tẹc vận tải để sử dụng.  

- Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt của công nhân và cán bộ điều hành tại 

công trường: Chủ đầu tư mua bình nước tinh lọc loại 20L/bình. 

1.3.2. Sản phẩm đầu ra  

 a. Trữ lượng khai thác 

Theo báo cáo kết quả thăm dò đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 910/QĐ-UBND ngày 07/5/2018, trữ lượng cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã 

Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị được tính như sau: 

a. Trữ lượng  
Trữ lượng cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị được tính như sau: 
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TT 
Tên cấp 

trữ lượng 

Diện tích 

khối trữ 

lượng  

Chiều 

dày 

trung 

bình 

khối trữ 

lượng 

Hàm 

lượng 

cát 

Hàm 

lượng 

sỏi 

Trữ 

lượng 

cát 

Trữ 

lượng 

sỏi 

Tổng trữ 

lượng cát 

+ sỏi 

(m2)  (m) (%) (%) (m3) (m3) (m3) 

1 122 15.823 4,7 71,7 17,7 53.322 13.163 66.485 

  Tổng trữ lượng cấp 122 53.322 13.163 66.485 

Kết luận: Tổng trữ lượng cấp 122 là 66.485 m3; Trong đó trữ lượng cát 

là: 53.322 m3; sỏi (sạn) là: 13.163 m3.  

b. Công suất và tuổi thọ khai thác của dự án 

* Công suất khai thác khoảng: 10.000 m3 cát, sỏi, cuội/năm. 

+ Khối lượng cát: 38.789/ Tkt = 7.758 m3 

 + Khối lượng sỏi: 9.576/ Tkt = 2.242 m3 

* Tuổi thọ mỏ: Thời gian tồn tại của mỏ là khoảng thời gian tính từ khi bắt 

đầu xây dựng cơ bản mỏ, thi công mở vỉa cho đến khi kết thúc khai thác: 05 

năm. 

1.3.3. Danh mục máy móc, thiết bị 

Quá trình khai thác Dự án sẽ sử dụng các phương tiện đã qua sử dụng và 

đang hoạt động tốt với tình trạng của các phương tiện, máy móc thi công được 

đánh giá khoảng 85-95% đảm bảo khả năng vận hành thi công Dự án, các loại 

như sau: 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động Dự án 

TT Loại thiết bị 
Đặc tính kỹ 

thuật 
Xuất xứ 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Tàu cuốc có hệ thống 

sàng, nghiền 

Công suất 20 

m3/h 
Việt 

Nam 
01 

Đã qua sử 

dụng, còn 

90%  

2 Thuyền vận chuyển 

22 mã lực, 25 

m3/chuyến 
Việt 

Nam 
01 

Đã qua sử 

dụng, còn 

95% 

3 Máy bơm hút cát 20 m3/h 
Việt 

Nam 
01 

Đã qua sử 

dụng, còn 

95% 
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4 
Máy xúc Komatsu 

PC200-6 

Dung tích gàu 

0,8 m3 
Việt 

Nam 
01 

Đã qua sử 

dụng, còn 

95% 

5 
Máy bơm nước Sena 

SEP 240 

Công suất 240 

W; Cột áp 40 m 

Việt 

Nam 
01 Mua mới 

6 
Ô tô tải THACO 

FLD600C 

Dung tích thùng 

5 m3 
Việt 

Nam 
01 

Đã qua sử 

dụng, còn 

90% 

 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Quy trình khai thác  

* Lựa chọn công nghệ khai thác 

Căn cứ vào đặc điểm thân khoáng cát, sỏi; địa hình, địa mạo; điều kiện 

khí hậu, giao thông đấu nối bên ngoài, nên sử dụng công nghệ khai thác mỏ lộ 

thiên, không sử dụng đến hoá chất. Quy trình khai thác như sau: 

Sau khi có giấy phép khai thác, thực hiện thả phao xác định biên giới khai 

trường, tập kết thiết bị, phương tiện và nhân lực. 

Do thân cát, sỏi ngập trong nước nên sử dụng phương tiện khai thác cơ 

giới là tàu cuốc có hệ thống gàu dây bốc xúc và sàng phân loại cát, sỏi có kích 

thước 1x2, 2x4, đối với sỏi > 4cm qua bộ phận nghiền và sàng lọc để phân loại. 

Sau đó sử dụng thuyền vận chuyển sản phẩm về bãi tập kết. Tại bãi tập kết có 

máy hút, máy xúc để hút cát và múc sạn, sỏi từ tàu thuyền lên bãi. Trình tự khai 

thác được tiến hành từ hạ lưu lên thượng lưu, bắt đầu từ điểm mốc số I3, I4, II5, 

II6. Tuần tự khai thác từ trên xuống, chiều sâu khai thác trung bình 4,7 m (phân 

tầng khai thác 2,4 m). Phương án này đưa mỏ vào hoạt động sản xuất nhanh, 

đảm bảo an toàn hiệu suất cao. 

Sơ đồ quy trình cụ thể như sau:  
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình khai thác 

1.4.2. Thuyết minh quy trình 

* Mở vỉa: 

Do thân cát, sỏi ngập trong nước và lộ ra trên đáy sông nên công tác mở 

vỉa khá đơn giản, phương tiện khai thác là tàu cuốc trực tiếp xúc vào lớp cát, sỏi.  

Vị trí khai thác cát đầu tiên là phía hạ lưu, bắt đầu từ điểm gốc số I3, I4, 

II5, II6, khai thác dọc sông và phát triển sang hai bên. Song song với việc mở 

vỉa sẽ tiến hành san gạt bãi tập kết để đảm bảo việc khai thác thuận lợi. 

* Trình tự khai thác: 

Khai thác trình tự theo hình thức cuốn chiếu, không được làm tắc nghẽn 

dòng chảy, bảo vệ môi trường, cảnh quan hai bên bờ sông. Tiến hành khai thác 

từ phía hạ nguồn lên thượng nguồn, tránh trường hợp khai thác bừa bãi gây thất 

thoát mỏ, khai thác cách đường bờ tự nhiên khoảng trên 15 m nhằm bảo vệ bờ 

sông không bị sạt lở do khai thác làm vỡ trạng thái cân bằng. 

- Bụi, khí thải, tiếng ồn;  

- CTR rơi vãi; 

 

- Khí thải, dầu mỡ thải từ phương tiện; 

- CTR rơi vãi vào nguồn nước; 

- Xáo trộn lớp trầm tích; ảnh hưởng hệ 

sinh thái, đục nguồn nước mặt. 

- Thay đổi dòng chảy, nguy cơ xói lở bờ 

sông; 

 

Khách hàng  

Ô tô vận chuyển  

Sỏi 1x2 Sỏi 2x4  Cuội >4 Cát 

KHAI THÁC 

(Tàu cuốc chuyên dụng) 

 

Thuyền chở về tập kết ở bãi, bán cho khách hàng 

HỆ THỐNG SÀNG TUYỂN 

(trên tàu cuốc) 

Hỗn hợp cát, sỏi  

- Bụi, khí thải, tiếng ồn từ 

phương tiện; CTR rơi vãi; 

MOONG KHAI THÁC 

 Bộ phận 

nghiền và 

gia cố bờ 

sông  
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 * Lựa chọn hệ thống khai thác: 

- Các thông số cơ bản của khai trường: Biên giới khai thác mỏ cát lòng 

sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Ba Lòng, huyện 

Đakrông, tỉnh Quảng Trị: xác định dựa trên những nguyên tắc và cơ sở sau đây: 

+ Biên giới trên mặt của khai trường có diện tích: 1,58 ha nằm trong ranh 

giới diện tích đã được UBND tỉnh cấp phép thăm dò. 

+ Kết quả đã thăm dò: Chất lượng cát đảm bảo đạt yêu cầu làm vật liệu 

xây dựng. 

+ Đảm bảo khoảng cách an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của dân trong 

vùng, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

+ Giảm thiểu tối đa việc ảnh hưởng môi trường. 

- Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác: 

- Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác: 

+ Chiều cao tầng khai thác: 4,7 m (phân tầng khai thác 2,4 m). 

+ Chiều rộng tuyến khai thác: 70 - 120m (Tùy theo địa hình thực tế). 

+ Chiều dài tuyến khai thác: 150 - 300m (Tùy theo địa hình thực tế). 

+ Góc ổn định bờ moong khai thác: α  270 

+ Góc ổn định bờ moong khai thác tối đa khi kết thúc khai thác: 250 

+ Góc dốc đường hào tối đa là: 80 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Khu lán trại CBCNV và văn phòng (nằm trong bãi tập kết): Tổng diện 

tích sử dụng 50m2; kích thước: 10m×5m x 3,5m. Quy cách xây dựng: nhà cấp 

IV mái tôn, vì kèo thép, trần giả; tường chịu lực bằng gạch đặc kết hợp văng, 

giằng bằng BTCT. 

- Bãi tập kết có diện tích 2.260 m2, tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã 

Quảng Trị. Bãi tập kết đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép hoạt động 

tại Giấy phép số 1422/GP-UBND ngày 05/6/2020 để làm bãi tập kết vật liệu tạm 

thời và vận chuyển cát sỏi. Hiện nay đã hoàn thiện có thể sử dụng. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Hoàn thành thủ tục đầu tư, giao mỏ: Quý III/2022. 

- Đưa máy móc, thiết bị vào khai thác: Từ quý IV/2022 đến hết thời gian 

cấp phép theo tuổi thọ mỏ. 

- Tuổi thọ mỏ theo tính toán trên là 5 năm. 
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1.6.2. Nguồn vốn thực hiện dự án 

- Nguồn vốn đầu tư: 1.348.732.000 đồng. Nguồn vốn tự có của doanh 

nghiệp 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

a. Bố trí nhân lực 

Trên cơ sở khối lượng cần thực hiện, định mức khối lượng công việc và số 

lượng thiết bị lựa chọn để phục vụ thi công, số lượng lao động của Dự án được 

phân bố như sau: 

Bảng 1.5. Bố trí lao động của Công ty 

1. Bộ phận gián tiếp 03 người 

- Lãnh đạo Công ty 01  

- Giám đốc điều hành mỏ 01 

- Kế toán, thủ quỹ 01 

2. Bộ phận trực tiếp sản xuất 07 người 

- Điều khiển tàu cuốc, sàng phân loại cát sỏi 02 

- Lái ô tô 02 

- Lái thuyền 02 

- Điều khiển máy xúc, máy hút cát 01 

Tổng cộng 10 người 

 

b. Chế độ làm việc  

Chế độ làm việc của mỏ được xác định dựa trên số ngày làm việc của tháng 

và số tháng làm việc trong năm. 

Căn cứ vào đặc điểm khí hậu khu vực khai thác nên chỉ khai thác vào mùa 

khô là chủ yếu, mùa mưa không khai thác được. 

- Số ngày làm việc trong năm:  192 ngày. 

- Số tháng làm việc trong năm:   8 tháng. 

- Số ngày làm việc trong tháng :  24 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày:          1 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca:             8 giờ. 
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c.  Sơ đồ quản lý sản xuất 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hình 1.2. Sơ đồ quản lý thực hiện dự án 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MỎ 

BAN LÃNH ĐẠO  

CÔNG TY 

TỔ KHAI THÁC TỔ VẬN CHUYỂN, TIÊU 

THỤ SẢN PHẨM 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 35 

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. Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất 

a. Điều kiện địa lý 

- Dự án có diện tích 1,58 ha nằm trong phạm vi sông Thạch Hãn, thuộc 

địa phận xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 

-  Khu vực khai thác cách thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khoảng 

21km về phía Nam, Tây nam, Cách Quốc lộ 1A đoạn chạy qua thị xã Quảng Trị  

khoảng 19km về phía Tây Nam, cách UBND xã Ba Lòng khoảng 5km về phía 

Đông Bắc. Trên diện tích khai thác là đất mặt nước, không có dân cư sinh sống; 

không có di tích lịch sử, văn hóa, quân sự; không thuộc khu bảo tồn thiên nhiên, 

không nằm trong khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Quảng 

Trị và chưa cấp cho tổ chức, cá nhân nào thăm dò khai thác. 

b. Điều kiện địa hình, địa chất 

* Địa hình: 

Khu vực khai thác có diện tích 1,58 ha, phân bố trên sông Thạch Hãn 

thuộc địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, chiều dài trung bình 

theo sông khoảng dài 1.200m, chiều rộng sông ở chổ hẹp nhất khoảng 90m, chổ 

rộng nhất 130m. Được hình thành bởi các dạng địa hình chủ yếu sau:  

- Địa hình thềm sông: Phân bố chủ yếu ở bờ sông phía Đông, Đông Nam 

khu vực khai thác, có độ cao hơn mức nước sông 1-5 m. 

- Địa hình bãi bồi: Phân bố chủ yếu ở hai bên bờ sông, có độ cao 1,0-

3,0m, cá biệt ở phía Tây nam khu khai thác có bãi bồi cao khoảng 5-7 mét tính 

từ mặt nước sông. Thành phần chủ yếu là cát lẫn ít sạn, sỏi và bụi, sét. 

 - Địa hình đáy lòng sông: sâu dần từ thượng nguồn đến hạ nguồn; lòng 

sông đoạn chảy qua khu vực khai thác có chiều rộng khoảng 90 – 130 m và hoàn 

toàn bị ngập nước; bề mặt đáy sông chổ sâu nhất trong thời điểm khảo sát 

khoảng 11,5 m. Lượng nước thay đổi mạnh theo mùa.  

- Địa hình đồi: Hình thành bởi các trầm tích Hệ tầng Long Đại. Có độ dốc 

sườn tương đối dốc, phân bố ở bờ tả (bờ phía Bắc khu vực khai thác) và một 

phần ở bờ hữu của đoạn sông chảy qua khu dự án. 

* Địa chất: 

Khu vực khai thác có diện tích 1,58 ha, phân bố ở lòng sông Thạch Hãn 

thuộc địa bàn xã Ba Lòng, phần lớn bị ngập chìm trong nước, chỉ có một phần 
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nhỏ là bãi bồi hiện đại. Thân khoáng cát, sỏi phân bố kéo dài theo hướng dòng 

chảy của sông Thạch Hãn thuộc địa bàn xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng trị. Cát, sỏi trên sông Thạch Hãn tại khu vực khai thác phân bố trong 

trầm tích bở rời hệ Đệ tứ được phân chia theo tuổi, nguồn gốc và đặc điểm địa 

mạo trên cơ sở kế thừa tài liệu nghiên cứu giai đoạn trước và được sửa đổi cho 

phù hợp với thực tế. Địa tầng khu vực từ dưới lên như sau: 

* Hệ tầng Long Đại (O1 – S1lđ): 

Trầm tích Hệ tầng Long Đại nằm phủ trùm gần như toàn bộ diện tích 

nghiên cứu. Hệ tầng Long Đại được tác giả Phạm Huy Thông xác lập năm 1997 

trên cơ sở mặt cắt dọc theo sông Long Đại. Khối lượng và vị trí địa tầng của nó 

chiếm một diện tích rộng lớn từ Quảng Bình đến Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. 

Trên cơ sở đặc điểm thạch học, hệ tầng Long Đại được chia ra 4 tập, nhưng 

trong vùng nghiên cức chỉ có 2 tập như sau: 

 - Tập 3 (O1 - S1lđ3): 

Bột kết ít khoáng, đá phiến sét sericit-clorit, đá phiến thạch anh sericit 

clorit, cát kết, cát bột kết ít khoáng phân lớp mỏng đến dày màu xám, xám nhạt, 

xám sẫm chứa vi bào tử: Leiosphaeridia sp, Lophosphaeridium sp... Các đá bị 

biến chất mạnh tạo thành đá phiến thạch anh biotit, đá phiến thạch anh biotit 

felspat, đá phiến sét than. Chiều dày khoảng 800 m. 

- Tập 4 (O1 - S1lđ4):  

Bột kết ít khoáng, đá phiến sét sericit-clorit, sét bột kết cấu tạo dạng sọc 

dải, cát kết, bột kết ít khoáng phân lớp mỏng đến trung bình màu xám, mám ghi, 

ít lớp đá phiến sét - sericit màu đen chứa vật chất than. Chiều dày khoảng 700m. 

* Hệ tầng Quảng Điền (apQ1
1

 qđ) 

Trầm tích sông - lũ (ap): Cuội, tảng đa khoáng, cát, bột, sét màu vàng loang 

lỗ, vàng ven rìa, phần trên bị laterit hóa. diện tích phân bố với diện tích nhỏ ở 

phía góc Tây - Tây nam vùng nghiên cứu, chiều dày khoảng 3 - 5 mét. 

* Hệ tầng Phú Bài (aQ2
1-2pb):  

- Tập 1: Trầm tích sông (a): cát, cuội, sỏi lẫn bột sét màu vàng, xám vàng. 

chiều dày khoảng 2 - 4 mét. 

* Hệ Đệ tứ không phân chia: Trầm tích sông lũ (apQ) 

Hệ tầng này là đối tượng thăm dò, khai thác nằm phủ trên bề mặt của trầm 

tích thuộc hệ tầng Long Đại. Thành phần trầm tích chủ yếu là cát, sỏi và ít bột 

sét. Chiều dày thay đổi từ 3,0 – 8,0m. 

Hoạt động kiến tạo: Các hoạt động kiến tạo trong vùng xẩy ra trước Đệ tứ 

trong đó điển hình là các đứt gãy kéo dài theo phương Tây bắc – Đông nam và 
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hệ thống đứt gãy theo phương Đông bắc – Tây nam. Đến nay các hệ thống đứt 

gãy này không hoạt động và bị các trầm tích Đệ tứ phủ lên nên nó nên không 

làm ảnh hưởng đến cấu trúc địa chất của khu thăm dò. 

* Tình hình sạt lở bờ sông: 

 Khu vực sông Thạch Hãn đoạn qua Dự án có một số đoạn uốn lượn, hai bên 

bờ một số nơi đất phong hóa mạnh, bở rời được người dân trồng hoa màu keo lá 

tràm; vào mùa mưa lũ nguy cơ sạt lở rất dễ xảy ra.  

Tại thời điểm khảo sát, do năm 2020 tình hình mưa lũ Miền Trung rất mạnh 

nên tình trạng sạt lỡ đã diễn ra khá lớn. Trong đó, gần khu vực Dự án (bờ hữu) 

đang xảy ra sạt lở và tiếp tục có diễn biến sạt lở trong thời gian tới; các bãi bồi 

dọc mép bờ sông bị sạt lộ chân dao động từ 1-4m; đối với bờ tả thì mức độ xói lở 

hiện tại ít xảy ra. 

Nhìn chung, nguyên nhân sạt lở chủ yếu do điều kiện tự nhiên. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Khu vực Dự án nằm ở trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa tương đối điển 

hình, có nền nhiệt cao, chế độ ánh sáng và mưa, độ ẩm dồi dào,... Từ tháng 3 

đến tháng 9 chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng thổi mạnh, thường 

gây nên hạn hán; từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau chịu ảnh hưởng của gió mùa 

Đông Bắc kèm theo mưa lớn, ẩm ướt, thường xảy ra lũ lụt. 

- Gió: Chịu ảnh hưởng của hai hướng gió chính là gió mùa Tây Nam (từ 

tháng 3 đến tháng 9) và gió mùa Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau). 

- Bão và lũ lụt: Nằm trong khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của bão. Mùa 

bão thường từ tháng 7 đến tháng 11 (tập trung các tháng 8 -10). 

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 tới 40oC. Nhiệt độ trung bình 

các năm được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.1. 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 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 38 

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

2Tháng 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 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, 2021 

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 2.2. 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 
83 86 84 87 84 82 84,5 81 83 

Tháng 1 90 89 92 89 87 87 91,2 92 88 

Tháng 2 83 93 90 91 90 89 85,4 88 87 

Tháng 3 83 91 90 91 91 87 89,4 88 87 

Tháng 4 84 90 85 88 87 83 85,4 82 88 

Tháng 5 77 82 74 80 74 69 79,9 76 78 

Tháng 6 72 75 74 78 74 71 74,2 66 69 

Tháng 7 73 74 76 83 75 77 76,0 68 71 

Tháng 8 82 81 74 84 78 78 77,0 75 78 

Tháng 9 81 85 89 89 82 79 83,4 85 81 

Tháng 10 87 92 88 91 90 87 89,4 85 87 

Tháng 11 89 90 91 93 91 88 89,5 86 91 

Tháng 12 89 88 90 85 88 88 93,6 82 91 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, 2021 

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. Số giờ nắng 

trong các tháng qua các năm được thể hiện như sau: 
Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 

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

Cả năm 1.744 1.372 1.689 1.545 1.869 2.039 1.742,6 1.677,0 2033 
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Tháng 1 61 20 10 65 117 121 38,3 87,6 172 

Tháng 2 101 86 53 86 98 99 71,1 94,6 185 

Tháng 3 149 50 91 136 91 59 101,6 114 149 

Tháng 4 130 108 182 149 177 202 191,5 173,9 120 

Tháng 5 230 228 251 241 269 295 249,5 174 24 

Tháng 6 252 209 163 222 213 272 251,8 255,6 275 

Tháng 7 248 203 213 190 233 111 260,3 179,6 318 

Tháng 8 169 193 204 171 194 239 203,8 212,9 211 

Tháng 9 168 105 143 110 192 209 163,6 227,4 224 

Tháng 10 77 64 169 95 133 170 128,3 81,7 57 

Tháng 11 53 95 133 60 121 168 66,6 43,6 60 

Tháng 12 106 12 76 19 31 94 16,2 32,1 16 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, 2021 

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. Lượng mưa tháng lớn nhất trong vòng 10 năm (2012 

– 2020) có giá trị là 2254,3mm (tại thời điểm tháng 10/2020). Lượng mưa trung 

bình trong tháng qua các năm được thể hiện như sau: 
Bảng 2.4. 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 3558,0 

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

Tháng 2 23,2 35,3 17,7 39,9 37,8 78,3 38,2 4 7,3 

Tháng 3 16,8 50,5 22,1 19,5 12,5 26,9 43,7 52 1,8 

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

Tháng 5 171,0 93,1 20,6 5,0 102,0 98,7 6,0 58 81,7 

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

Tháng 7 30,5 154,7 93,9 114,5 75,4 421,2 260,4 98 18,3 

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

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

Tháng 10 356,9 572,0 462,7 427,3 558,2 394,6 447,6 375 2254,3 

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

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

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị, 2021 

e. Gió, bão 
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Quảng Trị có hai mùa gió chính: là gió mùa Đông và gió mùa Hạ. 

- Gió mùa Hạ: Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết 

thúc vào trung tuần tháng 9. Gió Tây Nam nơi khởi phát là vùng Vịnh Ben-gan 

(ở Nam Á, phía đông bắc Ấn Độ Dương) thổi về phía Đông. Sau khi gió thổi 

qua lãnh thổ Campuchia và Lào, gió gặp dãy Trường Sơn, không khí bị đẩy lên 

cao và lạnh nên hầu hết hơi ẩm đều bị ngưng lại thành mưa trút xuống bên sườn 

phía Tây dãy núi. Khi thổi sang bên sườn núi phía Việt Nam, gió trở nên khô và 

nóng gọi là “gió Lào”. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn 2-3 ngày, 

có đợt 10-15 ngày, có khi kéo dài tới 20-21 ngày. Vận tốc gió trung bình qua các 

năm đạt 2m/s. Trong một ngày, gió Lào thường bắt đầu thổi từ 8, 9 giờ sáng cho 

đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Khi có gió 

Lào thổi, nhiệt độ cao nhất vượt quá 37oC và độ ẩm xuống dưới 50%. Và Quảng 

Trị là tỉnh bị chịu ảnh hưởng nhiều nhất.  

- Gió mùa Đông: thường có hướng Đông Bắc, loại gió này gây ảnh hưởng 

đến Quảng Trị theo từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 2 - 3 ngày, dài nhất từ 6 - 10 

ngày. Khi không khí lạnh được gió Đông Bắc thổi vào thường làm cho nhiệt độ 

không khí giảm xuống và gây ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. 

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) 

Trạm 
Tháng 

Năm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đông 

Hà 
2,3 2,2 2,1 1,9 2,3 3,5 3,8 3,3 1,9 2,2 2,6 2,5 2,6 

Bão thường xuất hiện vào mùa mưa, kèm theo gió mạnh và lốc xoáy gây 

thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản của người dân. Trong khu vực dự án 

từ trước đến nay không xảy ra tình trạng lũ quét, chỉ chịu ảnh hưởng bởi mưa 

bão. 

Bảng 2.6. Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển miền Trung – Quảng Trị 

TT 
Tháng 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Quảng 

Trị 
0,00 0,04 0,09 0,02 0,13 0,36 0,21 0,06 0,02 

2.1.1.3. Điều kiện thủy văn 
Dự án nằm trong phạm vi lòng sông Thạch Hãn. Đây là nơi tiếp nhận 

nguồn các chất thải cũng như các tác động khác từ hoạt động của Dự án sau này. 

Sông Thạch Hãn bắt nguồn từ độ cao 700 m của vùng núi thuộc Tây 

Trường Sơn ở phía Đông Nam huyện Đakrông. Hướng chảy của sông từ nguồn 

đến cửa không thống nhất: từ nguồn đến A Bung (nơi có sông La Bót chảy vào 

từ phía bờ trái), sông chảy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam; từ A Bung đến chỗ 
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nhập lưu với sông Rào Quán, sông đổi hướng chảy thành Đông Nam - Tây Bắc; 

sau khi nhận nước từ sông Rào Quán đổ vào từ bờ trái, sông lại đổi hướng chảy 

thành Tây Nam - Đông Bắc cho tới Quan Thuế; sau đó, sông chảy theo hướng 

Tây Bắc - Đông Nam cho đến hết địa phận xã Ba Lòng. Trong đoạn tiếp theo, 

sông Thạch Hãn chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc; sau khi đi qua thị xã 

Quảng Trị, sông chảy về phía Bắc đến thành phố Đông Hà thì tiếp nhận thêm 

nước của sông Cam Lộ đổ vào từ bờ trái rồi tiếp tục chảy ra biển Đông. Cửa 

Việt là nơi sông Thạch Hãn đổ ra biển. Đoạn thượng lưu từ nguồn đến chỗ nhập 

lưu vực với sông Rào Quán có tên sông Đakrông; Đoạn trung lưu từ Ngã ba Rào 

Quán - Đakrông tới hết ranh giới xã Ba Lòng có tên là sông Ba Lòng và đoạn hạ 

lưu từ ranh giới xã Ba Lòng đến Cửa Việt mới được gọi là sông Thạch Hãn.  

Sông Thạch Hãn có chiều dài tính từ nguồn xa nhất đến cửa sông khoảng 

156 km. Sông chảy qua các vùng địa lý tự nhiên rất khác nhau: phần thượng lưu 

bắt nguồn và chảy trong vùng núi ở sườn phía Tây dãy Trường Sơn còn phần 

trung và hạ lưu chảy qua vùng đồi núi và đồng bằng ở sườn phía Đông dãy 

Trường Sơn. Chính đặc điểm này đã tạo nên những nét khác biệt về chế độ nước 

giữa thượng lưu với trung lưu và hạ lưu sông Thạch Hãn.  

Sông Thạch Hãn đổ ra biển ở cửa Việt, có dòng chảy phức tạp do hiện 

tượng cướp dòng Đakrông bắt nguồn từ vùng A Bung, A Ngo ở phía ĐN chảy 

qua một thung lũng hẹp về TB, qua Sa Lăng thì đột ngột tạo một đoạn uốn gấp 

khúc vuông góc liên tiếp làm cho dòng chảy về Đông rồi sau đó là ĐN (sát QL 

9). Chính tại nơi khúc uốn quay đột ngột đó đã xảy ra một cuộc cướp dòng: sông 

Quảng Trị với sức xâm thực đầu nguồn rất lớn (do có mực xâm thực thấp), lại 

được kích thích bởi hoạt động của đứt gãy trẻ cắt qua, đã công phá mãnh liệt 

đoạn đèo cổ tại đây (đèo cổ của đường chia nước (ĐCN) cổ) và cướp lấy toàn bộ 

nước của Đakrông mà trước đó chúng cùng với nước của Rào Quán chảy về 

phía Tây, đổ vào Sê Pôn rồi tiếp vào Mê Kông. Trước khi bị cướp dòng 

Đakrông chảy trên bề mặt cao 400-600m là bề mặt còn tồn tại rất phổ biến hiện 

nay tại thung lũng Đakrông và Rào Quán. Thung lũng Đakrông vốn thuộc vào 

hệ thống thuỷ văn Trường Sơn Tây còn được minh chứng bởi chính hình thái 

của nó. Thật vậy, về mặt hình thái thung lũng Đakrông khác hẳn thung lũng các 

sông suối phía Đông, nhưng gần gũi, đồng dạng với thung lũng Sê Pôn phía 

Tây: cả hai thung lũng này đều bắt nguồn từ phía ĐN, kéo dài đổ về TB, hoàn 

toàn ngược chiều với dòng chảy của mạng thuỷ văn phía Đông. Hiện tượng 

cướp dòng Đakrông của sông Quảng Trị đã được nhiều tác giả nhắc đến 13 và 

việc cướp dòng đã xảy ra chính vào giai đoạn sau phun trào bazan Khe Sanh và 

Làng Vân (tuổi có thể vào cuối Q11 khoảng 700.000 năm). 
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Dòng chảy chính Đakrông - Quảng Trị -Thạch Hãn có 2 lần đổi chiều 

ngược lại, kiểu hình sin, với đặc điểm là những sông nhánh chảy vào chủ yếu ở 

bên bờ trái: Rào Quán, Ái Tử, Vĩnh Phước, Cam Lộ (ở bờ phải chỉ có sông 

Nhùng, nhỏ và lưu vực rất hẹp). Cũng phải nói rằng vào thời kỳ biển tiến cực 

đại Holocen Trung (5000-5500 năm trước) các sông nhánh Nhùng, Ái Tử, Vĩnh 

Phước, Cam Lộ, đều đổ trực tiếp ra biển. Sông Thạch Hãn chuyển dòng từ 

hướng ĐB sang hướng TB song song với bờ biển có thể do hoạt động của đứt 

gãy phương TB-ĐN tại đây. Lưu vực của hệ thống sông này (2660km2) chiếm 

khoảng 56,5% diện tích tỉnh Quảng Trị. Các dòng chảy của dòng chính và 

nhánh hầu như đều trùng vào hệ thống đứt gãy trẻ hoặc tái hoạt động. Lưu vực 

sông Thạch Hãn có tổng diện tích 2660 km2, chiếm tới 56% diện tích của tỉnh 

Quảng Trị. Thượng lưu sông chảy qua địa phận huyện Đakrông ở sườn phía Tây 

Trường Sơn, còn trung và hạ lưu chảy bên sườn Đông Trường Sơn, qua các 

huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, Gio Linh cùng thành phố Đông Hà và 

thị xã Quảng Trị. Sông Thạch Hãn có tổng cộng 14 sông nhánh cấp I, 11 sông 

nhánh cấp II và 2 sông nhánh cấp III. Các sông nhánh cấp I lớn nhất của sông 

Thạch Hãn là Rào Quán (Ls = 35,0 km, F = 251 km2), Vĩnh Phước (Ls = 45,0 

km, F = 293 km2), Cam Lộ (Ls = 66,0 km, F = 539 km2)… 

Đối với khu vực Dự án có mạng lưới sông suối khá phát triển. Đoạn hạ lưu 

Sông Ba Lòng có trắc diện rộng, lưu lượng nước lớn; mùa mưa lũ mực nước 

dâng cao, chảy xiết; mùa khô mực nước hạ thấp, tốc độ dòng chảy giảm. Sông là 

nguồn nước mặt chủ yếu phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho nhân dân trong 

vùng, đồng thời là đường giao thông thủy thuận tiện cho công tác lưu thông 

hàng hóa từ thành cổ Quảng Trị đến các địa phương phía hạ lưu Ba Lòng, huyện 

Đakrông và ngược lại. Lưu lượng dòng chảy thay đổi theo mùa rõ rệt, phụ thuộc 

khá rõ nét theo đặc điểm khí tượng trong vùng. Chế độ dòng chảy hàng năm 

chia ra hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô:  

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 01 năm sau, tập trung chủ yếu 

vào tháng 10, 11. Đặc biệt trong 2 tháng này xuất hiện nhiều đợt lũ lụt gây thiệt 

hại to lớn cho nhân dân sinh sống ở hai bên bờ sông và vùng hạ du. Tổng lượng 

dòng chảy trong mùa mưa chiếm gần 68% tổng lượng dòng chảy trong năm. 

- Mùa khô: Mùa khô kéo dài 8 tháng bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào 

tháng 9 hàng năm. Trong thời gian mùa khô, nhất là các tháng giữa mùa khô 

(tháng 2-7), lượng mưa thường ít, do đó nguồn cung cấp nước cho sông chủ yếu 

là từ nước ngầm và lượng nước lưu trữ trong lưu vực và lòng sông. Vì vậy, 

trong thời gian mùa khô, mực nước sông thấp, thay đổi chậm, lưu lượng nước 

sông nhỏ. Tổng lượng dòng chảy trong mùa khô chiếm 32% tổng lượng dòng 
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chảy cả năm. Ba tháng liên tục có dòng chảy nhỏ nhất là tháng 6 - 8, chỉ chiếm 

có 7,62% tổng lượng dòng chảy cả năm, trong đó tháng 7 là tháng có lưu lượng 

dòng chảy nhỏ nhất, chiếm 2,18% tổng lượng dòng chảy cả năm. Lưu lượng nhỏ 

nhất trong năm có thể xuất hiện vào các tháng giữa đến cuối mùa khô (từ tháng 

4-9). 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Xã Ba Lòng là một trong các xã vùng xa của huyện Đakrông, đây là một  

trong những xã nghèo của Huyện do nằm xa trung tâm huyện lỵ, địa hình núi 

đồi, đường sá đi lại khó khăn, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp; 

những năm qua nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp mà kinh tế, xã hội của 

xã phát triển đáng kể. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của Huyện thì các xã 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế xã hội,  tháng đầu năm 2022, điều 

kiện KT-XH của xã có một số nét nổi bật sau: 

*Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính: 

- Tổng diện tích gieo trồng 533,2 ha đạt 101,4% kế hoạch vụ, đạt 61,78% 

kế hoạch năm, trong đó: Trong đó: Lúa nước 56,2ha, đạt 110,2% KH vụ; Ngô 

84 ha, đạt 100% kế hoạch năm; cây lấy củ 55ha đạt 100% kế hoạch; cây công 

nghiệp ngắn ngày (Lạc) 310ha đạt 100% kế hoạch; cây gia vị, dược liệu 07ha; 

cây cỏ 10 ha. 

- Tổng diện tích khai rừng trồng là 43,65ha, khối lượng khai thác là 

2.619m3, ước tính thu nhập từ rừng là 3.142.800.000 đồng; diện tích rừng trồng 

mới là 32,3 ha, đạt 64,6% kế hoạch.  

- Xây dựng cơ bản: Tổng mức đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 

xã 06 tháng đầu năm 2022 là 2.700.000.000đồng. 

- Duy trì tốt Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo đầu năm 2022 có 122 hộ nghèo, 

chiếm 13,86%; hộ cận nghèo 30 hộ, chiếm 3,4%. 

- Nghề nghiệp cho lao động nông thôn: đã tạo việc làm mới cho 35 lao 

động đi làm ăn ngoại tỉnh. Xuất khẩu lao động 05 người, đạt 100% kế hoạch đề 

ra. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 20 người 

gửi cấp trên. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% kế hoạch; 

- 100% hộ gia đình thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt; 

- Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh 100% và hố xí theo tiêu chuẩn nông 

thôn mới là 77,5%. 

- Sản lượng lương thực có hạt là 541,8 tấn, đạt 64,58% kế hoạch  

- Chăn nuôi: Tổng đàn đại gia súc 1307 con (trâu 743 con, bò 564 con), 

tăng 130 con so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,2% kế hoạch; tổng dàn gia súc 
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925 con (lợn 790 con, dê 135 con), tăng 74 con so với cùng kỳ năm trước, đạt 

89,9% kế hoạch; tổng đàn gia cầm 19550 con, tăng 1.050 con so với cùng kỳ 

năm trước, đạt 100,26% kế hoạch.  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng, chiều cao là 4,3%. 

- Xây dựng 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 

* Về xây dựng cơ bản: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của các 

thôn để đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tranh thủ nguồn vốn từ 

chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương để xây dựng các công trình 

như: xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, các công 

trình công cộng và duy tu, bão dưỡng các công trình thủy lợi.  

* Về Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 

30/6/2022 là 2.333.187.377 đồng, đạt 46,3% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa 

phương là 2.628.223.490 đồng, đạt 52% kế hoạch. 

* Về Tài nguyên, môi trường:  

Hoàn thiện đề xuất bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế 

hoạch năm 2022 của xã và công tác thống kê đất đai năm 2022. Tổ chức rà soát 

các hộ trên địa bàn chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất các loại đất ở, nông 

nghiệp, lâm nghiệp. Tiến hành hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển nhượng 03 

trường hợp đất trồng cây lâu năm. 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6. Phối 

hợp với với các ngành, đoàn thể tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm nhân các 

sự kiện lớn của quê hương, đất nước. Tổ chức lễ phát động chỉnh trang xây dựng 

Nông thôn mới. 

* Giáo dục: 6 tháng đầu năm 2022, giáo dục các bậc học đã hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ về chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, 

chất lượng giáo dục đại trà, tỷ lệ học sinh lên lớp,… 

* Y tế: Xã đã có trạm y tế khá đảm bảo, công tác tuyên truyền về phòng 

chống bệnh tật trong nhân dân và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân được duy trì. Bên cạnh đó công tác vệ sinh cộng đồng, phòng ngừa các 

bệnh thời tiết theo mùa được Trạm y tế xã quan tâm hướng dẫn bà con thực 

hiện. 

* Quốc phòng an ninh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác QPAN năm 

2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Về tình hình an ninh chính trị ổn định. Bà con nhân dân và giáo dân chấp 

hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.  

* Trật tự an toàn xã hội: 

Trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ “tàng trử trái phép chất nổ” liên quan đến 02 

đối tượng. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi 
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phạm Luật giao thông đường bộ và 01 trường hợp bạo lực gia đình, tổng số tiền 

1.750.000đồng. Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “3 quản” trên địa bàn xã. 

Tiến hành quản lý 01 hồ sơ tù tha về và 02 bị án cho hưởng án treo. Toàn xã 

hiện có 920 hộ, 3689 khẩu. 

- Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án: 

+ Về đối tượng tự nhiên: chủ yếu là nguồn nước sông Thạch Hãn trong quá trình 

khai thác, làm xáo trộn lớp trầm tích đáy gây đục nguồn nước; khu vực bờ sông có 

nguy cơ sạt lở do bóc lớp đất cát làm lộ chân đường bờ cùng với tác động của dòng 

chảy sông,... 

+ Vị trí khai thác có đoạn sông đi qua mép ngoài của vùng đệm Khu bảo tồn 

thiên nhiên Đakrông, tuy nhiên do mỏ cát sỏi nằm hoàn toàn dưới nước (cách mép bờ 

sông tối thiểu 10m) nên hầu như không tác động đến Khu bảo tồn. 

+ Về đối tượng xã hội: Chủ yếu làm cản trở giao thông, các vấn đề an ninh trật tự 

xã hội, các sự cố trong quá trình khai thác trên sông,...;  

+ Về ảnh hưởng tuyến đường thủy nội địa: Chủ dự án đã chủ động phối hợp với 

các cơ quan chức năng để cắt giảm diện tích khai thác dự kiến từ 9,77ha xuống còn 

1,58ha, đảm bảo các vị trí khai thác nằm ngoài luồng thủy nội địa theo quy định của 

pháp luật.   

2.2. Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án 

2.2.1. Hiện hạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

 2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

a. Dữ liệu môi trường không khí  
Nhìn chung, khu vực Dự án nằm ở xa khu trung tâm Huyện, xung quanh 

không có các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất công nghiệp nào 

đáng kể nên chưa có các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí và tiếng 

ồn. Qua kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn trên địa 

bàn tỉnh và kết quả quan trắc ở các cơ sở tương tự lân cận cho thấy: Chất lượng 

môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn đảm bảo theo QCVN 

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

quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

 Tham khảo số liệu hiện trạng môi trường trong Báo cáo tổng hợp kết quả 

Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại Điểm K51 tại 

khu vực thị trấn KrongKlang, huyện Đakrông (Cách Dự án 900m về phía Tây 

Bắc) do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện cho kết quả 

như sau:  
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Bảng 2.7. Tham khảo dữ liệu môi trường không khí và tiếng ồn 

TT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích QCVN 05: 

2013/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

K51 (Năm 2021) 

Tháng 2 T3 T5 T7 T9 T11 

1 Nhiệt độ oC 24,4 22,6 34,2 28,1 30,4 24,7 - 

3 Độ ẩm % 70 79 56 75 68 73 - 

2 Tốc độ gió m/s 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 2,5 - 

4 Bụi µg/m3 194 191 104 111 168 89 300 

5 CO µg/m3 2057 2.247 2.230 KPH KPH KPH 30.000 

6 NO2 µg/m3 23 15 15 14 15 16 200 

7 SO2 µg/m3 28 32 
KPH 

(17*) 
15 21 

16 
350 

8 Tiếng ồn dBA 68,6 67,1 70,0 68,5 69,2 67,5 70(1) 

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 (tại khu 

vực thông thường từ 6 - 21 giờ) 

b. Dữ liệu hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt: 

 Tham khảo số liệu hiện trạng môi trường trong Phương án Cải tạo phục hồi 

môi trường của Dự án “Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm 

VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu B) - Khu vực II thuộc xã Ba 

Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị” (điểm NM trên sông Thạch Hãn cách mỏ 

3km về phía thượng nguồn, ngày lấy mẫu 01/6/2018) và Báo cáo tổng hợp kết 

quả Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2021 tại Trạm thuỷ 

văn quốc gia Đakrông, trên sông Đakrông (TH1QG3) do Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện cho kết quả như sau:  

Bảng 2.8. Chất lượng môi trường nước mặt tại sông Thạch Hãn (hay sông 

Đakrông) 

TT Thông số ĐVT 

NM- 

Năm 

 2018 

TH1QG3- Năm2021 QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

T3 T5 T8 T10 A1 A2 B1 B2 

1 Nhiệt độ ºC - 25,2 26,2 27,8 28,5 - - - - 

2 pH - 6,0 7,1 6,5 6,8 7,8 
6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

3 TSS mg/l 3,6 KPH 3,6 26 37 
20 30 50 100 

4 DO mg/l 7,1 6,3 6,6 6,4 6,2 
≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

5 BOD5 mg/l 1,7 2,0 1,6 1,9 1,8 
4 6 15 25 

6 COD mg/l 6 8 5 8 11 
10 15 30 50 
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7 NH4-N mg/l - 0,06 0,09 0,14 0,07 
0,1 0,2 0,5 1 

8 NO3-N mg/l 0,10 0,35 0,12 0,35 0,61 
2 5 10 15 

9 PO4-P mg/l KPH KPH KPH KPH 0,04 
0,1 0,2 0,3 0,5 

10 Fe mg/l 0,082 0,15 0,34 0,072 0,28 
0,5 1,0 1,5 2,0 

11 Florua mg/l - KPH KPH 0,3 KPH 
1,0 1,5 1,5 2,0 

12 Tổng dầu, mỡ mg/l - KPH KPH KPH KPH 
0,3 0,5 1,0 1,0 

13 E.Coli MPN/100ml - 20 90 24 9 
20 50 100 200 

14 Coliform MPN/100ml 1100 460 640 384 624 
2.500 5.000 7.500 10.000 

Ghi chú: 

- Thời điểm quan trắc: (ký hiệu T3, T5, T8, T10 ứng với các tháng 3, tháng 5, 

tháng 8 và tháng 10 trong năm 2021). 

- 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 thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

+ KPH: Không phát hiện.  

+ (-) Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng 2.9 cho thấy: Các 

chỉ tiêu phân tích để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt năm 2021 trên sông 

Đakrông đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, thậm chí nhiều thông số đạt cột A2, A1, nhìn chung chất 

lượng nước mặt sông Đakrông còn tương đối tốt. 

b. Dữ liệu tài nguyên sinh vật 

Hiện tại chưa có nhiều nghiên cứu liên quan đến hiện trạng tài nguyên sinh 

vật tại khu vực dự án.  

- Thực vật: 

+ Thực vật trên cạn chủ yếu là các loại cây bụi họ sim mua, cỏ bụi tự nhiên. 

Dọc mép bờ sông trong khu vực Dự án rải rác có cây Rì, ngoài ra cây Rì cũng 

phân bố thượng nguồn và hạ nguồn mỏ trong bán kính khoảng 5km nên khá 

thuận lợi cho việc sau này sử dụng loại cây này để cải tạo phục hồi môi trường.  

+ Thực vật dưới nước bao gồm các nhóm sinh vật nổi như tảo lam, tảo 

silic, tảo lục. Thực vật đáy khe suối và sông Thạch Hãn (Ba Lòng) tương đối 
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nghèo, các loài ghi nhận được phần lớn là các loài thực vật thuỷ sinh sống chìm 

một phần hoặc chìm hoàn toàn trong nước như các loài ô rô gai, năng, cỏ chát, 

rong khét, rong bột... 

- Động vật: 

Lân cận khu vực Dự án cho thấy, hiện nay không có một loài động vật quý 

hiếm nào thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới do khu vực dự án không nằm trong 

vành đai phân bố đa dạng động thực vật của tỉnh Quảng Trị. 

Tóm lại hệ sinh thái khu vực Dự án kém đa dạng hầu như không tồn tại các 

loại động vật quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới. 

2.2.2. Hiện trạng các thành phần môi trường vật lý 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường, Chủ dự án, đơn 

vị tư vấn lập báo cáo ĐTM đã hợp đồng với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi 

trường Minh Hoàng thực hiện lấy mẫu, phân tích tại phòng thí nghiệm. 

- Ngày lấy mẫu: 

+ Đợt 1: Ngày 25/2/2020;  

+ Đợt 2: Ngày 4/3/2020;  

+ Đợt 3: Ngày 11/3/2020; 

+ Đợt 4: Ngày 09/8/2022 (01 mẫu nước mặt) 

2.2.2.1. Môi trường không khí và tiếng ồn 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 
Bảng 2.9a. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh khu vực dự án 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

K 
Tại trung tâm khu vực mỏ 

dự kiến 
1841.063 587.314 

Bảng 2.9b. Kết quả đo đạc, phân tích môi trường không khí xung quanh 

T

T 
Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích - K QCVN 

05:2013/ BTNMT (TB 1h) 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Nhiệt độ ºC 22,4 21,8 22,1 - 

2 Độ ẩm % 83 87 80 - 

3 Tốc độ gió m/s 2,1 2,4 2,2 - 

4 Bụi mg/m3 0,121 0,124 0,129 0,3 

5 SO2 mg/m3 0,063 0,061 0,065 0,35 

6 NO2 mg/m3 0,042 0,040 0,039 0,2 
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7 CO mg/m3 3,18 3,15 3,21 30 

8 Tiếng ồn dBA 57,3 57,8 57,5 70(1) 

   Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng 

Ghi chú: 

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

khí xung quanh; 

- (-) Quy chuẩn không quy định; 

- (1)QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại 

khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ); 

- Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử 

nghiệm phần phụ lục. 

Nhận xét: Qua bảng 2.9b cho thấy: Các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng chất 

lượng không khí và tiếng ồn tại thời điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Điều đó cho thấy 

chất lượng không khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị 

ô nhiễm, do chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động giao thông và sản xuất kinh 

doanh. 

2.2.2.2. Môi trường nước 

- Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 2.10a. Vị trí lấy mẫu nước mặt khu vực dự án 

Ký 

hiệu 
Mô tả vị trí 

Hệ tọa độ VN 2000, KTT 

106o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

NM1 
Vị trí trên sông Thạch Hãn, điểm giáp thượng 

lưu khu mỏ dự kiến  
1.840.815 586.517 

NM2 
Vị trí trên sông Thạch Hãn, điểm giáp hạ lưu 

khu mỏ dự kiến 
1.841.215 587.382 

 

Bảng 2.10b. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

NM1 NM2 

A1 A2 B1 B2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 pH - 6,38 6,35 6,37 6,86 6,43 6,41 6,46 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 DO mg/l 6,77 6,53 6,54 5,4 6,16 6,25 6,38 ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 ≥ 2 

3 TSS mg/l 27 29 26 18 31 33 29 20 30 50 100 

4 COD mg/l 9,60 9,47 1040 22,4 10,13 10,27 10,93 10 15 30 50 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

NM1 NM2 

A1 A2 B1 B2 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

5 BOD5 mg/l 5,22 5,33 5,20 11,33 5,85 5,69 5,53 4 6 15 25 

6 NH4-N mg/l 0,07 0,06 0,07 0,11 0,10 0,09 0,11 0,1 0,2 0,5 1 

7 NO3 -N mg/l 0,17 0,19 0,18 1,02 0,22 0,21 0,22 2 5 10 15 

8 PO4-P mg/l <0,06 <0,06 <0,06 0,14 <0,06 <0,06 <0,06 0,1 0,2 0,3 0,5 

9 
Tổng 

dầu, mỡ mg/l 
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

<0,3 <0,3 <0,3 0,3 0,5 1,0 1,0 

10 Coliform 
MPN/ 

100ml 

3.400 3.600 3.500 2.600 
3.600 3.900 4.000 2.500 5.000 7.500 10.000 

Nguồn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hoàng 

Ghi chú: 

+ KPH: Không phát hiện.  

+ (-) Quy chuẩn không quy định. 

Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng 2.10b cho thấy: Các 

chỉ tiêu phân tích để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt tại thời điểm khảo sát 

đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, kết quả 

này khá tương đồng với dữ liệu chất lượng môi trường nước trên sông Đakrông 

(bảng 2.8); 

2.2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

a. Thực vật 

* Hệ thực vật trên cạn:  

Qua khảo sát thực tế cho thấy diện tích tại khu vực dự án là đất trồng cây hoa 

màu hàng năm, ngoài ra khu vực còn có các loại cây bụi họ sim mua, cỏ bụi tự 

nhiên. 

* Hệ thực vật dưới nước:  

- Thực vật dưới nước bao gồm các nhóm sinh vật nổi như tảo lam, tảo silic, 

tảo lục. Thực vật đáy khe suối và sông Thạch Hãn tương đối nghèo, các loài ghi 

nhận được phần lớn là các loài thực vật thuỷ sinh sống chìm một phần hoặc chìm 

hoàn toàn trong nước như các loài ô rô gai, năng, cỏ chát, rong khét, rong bột... 

b. Động vật 

* Động vật trên cạn: 

Kết quả điều tra, khảo sát trong và lân cận khu vực Dự án cho thấy, hiện nay 

không có các loài động vật quý hiếm nào thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới. Động 

vật chủ yếu có một số như: các loài thú (Chồn, chuột, dơi, sóc...); các loại chim 

(chào mào, sẻ, cắt, cú mèo, cu gáy, chèo bẻo, chim sâu...); các loài bò sát (rắn, thằn 
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lằn, kỳ nhông...) và nhiều loại côn trùng khác (bướm, giun đất, rết, kiến, ong, các 

loài bọ cánh cứng...). Ngoài ra, còn có các loại vật nuôi của người dân như: trâu, 

bò, dê... 

* Động vật dưới nước: 

Qua khảo sát tham vấn ý kiến người dân trong khu vực cho thấy, các loại 

động dưới nước tại các khe suối, sông Thạch Hãn như: tôm, cá, các loại động vật 

lưỡng cư (ếch, nhái) với số lượng không lớn, điều này có thể giải thích do lưu vực 

khe nhỏ đồng thời chịu sự tác động của người dân thông qua hoạt động đánh bắt. 

Nhìn chung, hệ sinh thái khu vực Dự án hầu như không tồn tại các loại động 

vật quý hiếm nằm trong danh sách Đỏ của Việt Nam và thế giới. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Liệt kê, mô tả các đối tượng bị tác động bởi dự án và các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường khu vực thực hiện dự án. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên 

- Địa điểm Dự án nằm xa khu dân cư, hạn chế được tầm ảnh hưởng đến 

môi trường sống của người dân.  

- Hiện trạng sử dụng đất khu vực Dự án khá đơn giản, hoàn toàn là đất mặt 

nước, hoạt động khai thác nằm giữa lòng sông nên không cần GPMB, không 

ảnh hưởng đến đất ở, đất vườn, hoa màu,...của người dân. Tuy nhiên, khu vực 

mỏ nằm ở khu vực có địa hình khá dốc nên quá trình khai thác dễ gặp mưa lũ, 

gây sạt lở, tại nạn; các chất thải phát sinh nếu không kiểm soát thì nguy cơ ô 

nhiễm dễ phát tán theo dòng chảy về phía hạ lưu; 

Phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

- Dự án thực hiện sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 

người dân địa phương, tăng kinh phí nộp ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đây 

là khu vực xa trung tâm các thị tứ nên điều kiện về hạ tầng, điện, nước, mạng 

viễn thông chưa có; giao thông đi lại rất khó khăn, chỉ vận chuyển cát sạn khai 

thác được bằng đường thủy 15km về hạ lưu; nguồn lao động dồi dào nhưng lao 

động có trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế; 

- Qua đánh giá điều kiện kinh tế xã hội của xã Ba Lòng nêu trên cho thấy: 

các điều kiện hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, …có thể đáp ứng cho hoạt động 

của Dự án. 
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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 

- Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án: Dự án 

nằm hoàn toàn trong lòng sông Thạch Hãn, đất do UBND xã Ba Lòng quản lý, hầu 

như không có công trình cơ sở hạ tầng và cây trồng nên không cần đền bù GPMB, 

tác động do GPMB xem như không đáng kể. 

Hiện tại  các hạng mục thi công của Dự án có phần lán trại công nhân và văn 

phòng diện tích khoảng 50m2  đã có sẵn, nên khối lượng thi công không lớn, các 

hoạt động chính trong giai đoạn này chủ yếu cắm mốc, thả các phao tiêu định vị, 

phục vụ cho hoạt động mở vỉa,…Nhìn chung, tác động môi trường giai đoạn thi 

công không đáng kể, tuy nhiên có thể khái quát chung một số tác động đến môi 

trường như sau:  
Bảng 3.1. 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 

1 
Sinh hoạt của 

CBCNV 

- Nước thải sinh 

hoạt; 

- CTR. 

- Mất an ninh, trật 

tự 

- Cháy nổ do chập 

điện 

2 

Mở vỉa, tạo 

diện tích khai 

thác ban đầu 

- Bụi, khí thải 

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

3 
Nước mưa chảy 

tràn 

- Nước mưa cuốn 

theo các chất ô 

nhiễm: đất cát, rác 

thải… 

- 
- Xói mòn, sạt lở 

đất 

a. Đánh giá tác động phát sinh bụi, khí thải  

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án sử dụng các phương tiện 

là tàu thuyền đưa 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, SO2, CO, NO2, 

VOC,... Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu; 

máy móc, thiết bị chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, ở không gian rộng do đó ảnh 

hưởng của bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ Dự án là không lớn. 

b. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải 

* Nước thải sinh hoạt 
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Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của khoảng 10 CBCNV xây dựng sẽ phát sinh 

một lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Thành phần 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 CBCNV với tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày (theo TCXDVN 33:2006). 

Với 10 công nhân thì lượng nước sử dụng là 0,8m3/ngày; lượng nước thải bằng 

100% lượng nước cấp là 0,8m3/ngày. 

Dựa vào thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt. Ước tính tải lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt như sau: 
Bảng 3.2. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Hệ số 

(g/người/ngày)(*) 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B) 

1 BOD5 49,5 495 612,5 50 

2 COD 87 870 1.087,5 - 

3 TSS 107,5 1075 1.343,7 100 

4 Tổng N 8 80 100 - 

5 Tổng P 2,6 260 325 - 

6 Dầu mỡ 20 200  250 20 

 Nguồn(*): Tài liệu đánh giá nhanh WHO 1993. 

Ghi chú: 

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

hoạt (Cột A: Giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các 

nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

- Dấu (-) quy chuẩn không quy định 

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong 

nước thải sinh hoạt của 10 CBCNV vượt nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B). Do đó, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm này. 

Nguồn ô nhiễm này nếu không được thu gom, xử lý sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi 

trường tiếp nhận (sông Thạch Hãn), đồng thời làm mất cảnh quan khu vực. 

* Nước mưa chảy tràn 

Nhìn chung, mặt bằng công trường dưới nước nên tác động của nước mưa 

chảy tràn không đáng kể.  

c. Đánh giá, dự báo tác động của CTR 

* CTR sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 10 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,... 
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Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày (theo: 

Giáo trình Quản lý chất thải rắn - GS. Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, Nxb Xây dựng, 

2001), với tổng số công nhân trên công trường là 10 người thì tổng lượng rác thải 

phát sinh tính được khoảng 5 kg/ngày. 

Đánh giá tác động: 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. Đánh giá, dự báo tác động của tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn từ quá trình vận hành các máy móc, thiết bị tàu 

thuyền. Tuy nhiên, đối với khu vực Dự án nằm xa khu dân cư nên tác động của 

tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. 

e. Tác động đến đa dạng sinh học 

Nhìn chung hoạt động thi công rất đơn giản nên tác động đến hệ sinh thái giai 

đoạn này là không đáng kể.  

f. 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 10 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: 

- Việc tập trung nhiều công nhân xây dựng phần nào sẽ làm phát sinh các tệ 

nạn xã hội. Tuy nhiên, do thời gian thi công (khoảng 1 tháng) ngắn đồng thời khu 

vực thi công nằm xa khu dân cư nên các tác động nêu trên là không lớn. 

g. 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 của công nhân (hút thuốc). 

- Từ máy móc, thiết bị thi công làm việc quá tải gây nên sự cố chập điện. 

* 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 có thể xảy ra tai nạn lao động, đuối nước. 

- Việc vận chuyển vật liệu, máy móc thi công sẽ là nguyên nhân gây ra tai nạn 

giao thông. 

* Sự cố thiên tai 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 55 

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ, hàng năm thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão và lũ lụt. Do vậy, nếu Chủ dự án không có kế 

hoạch và thời gian thi công hợp lý, thì quá trình thi công sẽ bị gián đoạn, gây hư 

hỏng máy móc thiết bị và các công trình đang thi công do mưa bão và lũ lụt. Từ đó 

làm chậm tiến độ của Dự án, thiệt hại đến người và tài sản của Chủ dự án. Vì vậy, 

Chủ dự án sẽ đề xuất các biện pháp nhằm phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố này.  

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 

a. Biện pháp quản lý chung 

- Lập kế hoạch, tổ chức thi công hợp lý; công trình được xây dựng nhanh gọn, 

đúng tiến độ. 

- Không vận hành máy móc, thiết bị gây tiếng ồn lớn vào giờ nghỉ ngơi. 

- Các phương tiện vận tải có đầy đủ giấy đăng kiểm, đạt tiêu chuẩn lưu hành; 

tài xế có bằng lái và cam kết không chở quá tải trọng, cồng kềnh để tránh ảnh 

hưởng đến giao thông trên các tuyến đường. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như: áo quần bảo 

hộ, nón bảo hộ, găng tay, khẩu trang, mũ, kính,áo phao... 

- Quản lý nhân sự, máy móc, thiết bị tại công trường. Xây dựng nội quy sinh 

hoạt, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. 

b. Giảm thiểu tác động đối với bụi và khí thải 

- Đối với bụi và khí thải sẽ áp dụng các biện pháp như sau: 

+  Không lập các lán trại, bãi đỗ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có 

dân cư. 

 + Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng đoạn đường để dễ kiểm 

soát và hạn chế ô nhiễm trên diện rộng. 

+ Tưới nước để giảm bụi trên tuyến đường vận chuyển. Tần suất tưới tối thiểu 

02 lần/ngày trong những ngày nắng nóng. 

+ Không chở vật liệu quá tải trọng của xe, tàu; khi vận chuyển phải phủ bạt để 

hạn chế bụi. 

+ Không vận hành máy móc, phương tiện vận chuyển vào giờ nghỉ ngơi, hạn 

chế tác động của tiếng ồn đến đời sống của người dân trong khu vực. 

+ Lựa chọn các phương tiện thi công tiên tiến nhằm giảm thiểu phát sinh khí 

thải. Không sử dụng các xe quá cũ, hết thời hạn.  

+ Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý 

nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. 

c. Giảm thiểu tác động do nước thải 

* Nước thải sinh hoạt  

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công là không nhiều. 
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Tuy nhiên, để hạn chế tối đa ảnh hưởng của của nước thải sinh hoạt tới môi trường,  

Chủ dự án sẽ áp dụng biện pháp lắp đặt nhà vệ sinh di động bằng vật liệu 

composite trên khu vực thi công. Đối với giai đoạn hoạt động, công nhân trên công 

trường có thể sử dụng nhà vệ sinh này để sinh hoạt. 

 

Hình 3.1.Nhà vệ sinh di động composite 

Đây là loại nhà vệ sinh 01 ngăn, Dung tích hầm chứa khoảng 02m3, định kỳ 

đầy hầm chứa, Chủ dự án sẽ thuê Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị TX 

Quảng Trị hút đi xử lý. 

d. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

- Trang bị 2 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở khu vực lán trại và trên tàu 

để thu gom chất thải rắn sinh hoạt của công nhân. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công 

nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định. Hợp đồng với Trung tâm Môi trường và 

Đô thị TX Quảng Trị thu gom, xử lý. Sau khi mỏ đi vào khai thác cũng tiếp tục sử 

dụng các thùng rác này.  

- Đối với rác thải có khả năng tái sử dụng như bao bì, chai lọ,... tập kết tại một 

vị trí riêng để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. 

e. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động khác 

* Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

- 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. 

- Các phương tiện giao thông phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tránh hoạt 

động cùng một thời điểm.  

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 57 

- 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. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a.  Tác động do bụi và khí thải: 

* Bụi và khí thải do các phương tiện khai thác, vận chuyển sinh ra: 

Quá trình khai thác sỏi, cát kết hợp bằng tàu cuốc và máy xúc nên phát sinh 

bụi và khí thải từ động cơ sử dụng nhiên liệu. Ngoài ra, nguồn ô nhiễm bụi và khí 

thải còn do các phương tiện vận chuyển đường bộ gây ra.  

Việc ảnh hưởng của khí thải đến môi trường chủ yếu là do động cơ của các 

thiết bị tàu cuốc, máy xúc, ô tô vận tải: Các phương tiện và máy móc này đều sử 

dụng nhiên liệu là dầu Diezel nên sẽ phát sinh ra các loại khí thải gây ô nhiễm môi 

trường như: SO2, NOx, CO, hydrocarbon, bụi khói… 

Tải lượng các chất ô nhiễm này được tính toán như sau: 

Bảng 3.3- Hệ số phát sinh chất ô nhiễm đối với động cơ sử dụng dầu Diezel 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát sinh (kg/tấn nhiên liệu) 

1 SO2 6 

2 NOx 33 

3 CO 9 

4 CH 20 

5 Bụi khói 16 

Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải -Tập 1 của GS-TS Trần Ngọc Chấn 

Dự án khi đi vào khai thác sử dụng 7.500 lít dầu Diezel/năm, tương đương 

6,52 tấn (tỷ trọng dầu Diezel là 0,87 kg/lít). 

Vậy: Có thể tính toán lượng chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của Dự án 

như sau: 

Bảng 3.4- Tải lượng chất ô nhiễm phát sinh do sử dụng dầu Diezel 

TT Chất ô nhiễm Hệ số phát sinh (kg/tấn Tải lượng (kg/năm) 
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nhiên liệu) 

1 SO2 6 39,15 

2 NOx 33 215,16 

3 CO 9 58,68 

4 CH 20 130,4 

5 Bụi khói 16 8,32 

* Bụi do công tác bốc xúc, sàng, vận chuyển sinh ra 

- Lượng bụi phát sinh không đáng kể vì sản phẩm là sỏi, cát trong quá trình 

khai thác luôn sử dụng nước hoặc tập kết gần bờ sông có độ ẩm rất cao, chủ yếu 

do hoạt động giao thông vận tải, bốc xúc gây ra. 

* Bụi do bốc xúc cát, sạn; bụi rơi vãi khi vận chuyển từ bãi tập kết: 

Trong quá trình bốc xúc cát lên xe tải và quá trình vận chuyển đi tiêu thụ 

thì sẽ phát sinh bụi gây ô nhiễm khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển.  

Theo tính toán của Tổ chức Y tế thế giới thì hệ số phát thải bụi phát sinh tối 

đa khoảng 100g/m3 đất cát san ủi, bốc xúc, Dự án nhập xuất 52 m3/ngày, tương 

đương lượng bụi phát sinh khoảng 5,2 kg bụi/ngày. Lượng bụi này phát sinh chủ 

yếu do san ủi, bốc xúc cát sạn trong bãi chứa lên xe chở đi tiêu thụ, đây là lượng 

bụi khá lớn, vào mùa khô nóng, nếu không có giải pháp thích hợp sẽ tác động 

trực tiếp đến công nhân bốc xúc và khu vực lân cận bãi. 

- Về phạm vi, mức độ tác động: 

+ Đối với khu vực mỏ: Từ những tính toán trên cho thấy: Lượng bụi, khí 

thải phát sinh ra từ hoạt động khai thác chủ yếu là từ các động cơ sử dụng dầu 

Diezel và bụi do bốc xúc cát sạn. Tuy nhiên, như đã trình bày trên, khu vực khai 

thác thoáng đãng, xa khu dân cư, nguồn thải phát sinh phân tán và dễ dàng được 

môi trường pha loãng.  

+ Đối với quá trình vận chuyển: Cát, sỏi được khai thác có đặc điểm ẩm 

ướt nên quá trình vận chuyển cũng ít làm phát sinh bụi. Tuy nhiên, nếu làm rơi 

vãi xuống nền đường sẽ làm mất vệ sinh đường sá trong khu vực, tạo điều kiện 

phát tán bụi khi có xe đi qua và khi trời gió. Tác động này diễn ra trên tuyến 

đường khu vực khai thác đến các đơn vị, cá nhân thu mua hoặc trên đường chở 

về bãi tập kết.  

+ Ngoài ra, đối với hệ sinh thái, bụi sẽ bám trên bề mặt của lá cây làm giảm 

khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. Chính vì 

vậy, để làm giảm mức độ ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe của người dân và thảm 
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thực vật xung quanh khu vực Dự án, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ 

môi trường thích hợp. 

- Thời gian tác động suốt thời gian hoạt động của Dự án (05 năm). 

b. Nước thải 

* Nước thải do khai thác:  

Đặc điểm qui trình công nghệ khai thác sỏi, cát, cuội mà Công ty đang áp 

dụng chủ yếu dùng nước từ sông và sau quá trình lắng đọng nước lại trở về lại 

sông. 

- Nguồn gây tác động đến nước sông chính là từ công đoạn khai thác cát 

sạn từ sông lên tàu và từ tàu bơm xả xuống bãi tập kết. Trong đó, đáng chú ý 

nhất là lượng cát, sạn bơm bằng vòi hút dạng vữa cát, cát, sạn lắng đọng lại khu 

chứa còn nước thải đổ về sông, có nguy cơ ô nhiễm chất lượng nước. Với công 

suất khai thác cát tối đa 52 m3/ngày. Tỷ lệ vữa cát, sạn trong nước khoảng 30% 

(Tỷ lệ dựa theo thông số của máy bơm hút cát của Công ty), tương ứng với 

lượng nước cần là để pha loãng là 126,5 m3/ngày. Đây cũng chính là nguồn 

nước thải ra sông Thạch Hãn và là yếu tố ảnh hưởng chính đến môi trường nước 

trong quá trình khai thác. Bên cạnh đó, hoạt động bốc xúc trực tiếp ngay giữa 

lòng sông cũng gây nên hiện tượng đục nguồn nước, ảnh hưởng đến mục đích sử 

dụng nước khu vực sông và hạ lưu. Nhìn chung hoạt động khai thác cát, sỏi lòng 

sông có hàm lượng TSS rất cao do hoạt động khuấy đảo đất cát, trầm tích sông, 

hàm lượng TSS phân tích mẫu nước thải tại mỏ “Khai thác cát, sỏi lòng sông - 

Xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh” của Công ty 

do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện (mẫu đánh giá thu 

phí nước thải năm 2015) có hàm lượng TSS 480 mg/L, vị trí lấy mẫu cách khu 

vực khai thác khoảng 10m về phía hạ lưu. Một số khảo sát khác cũng cho thấy 

hàm lượng TSS từ quá trình nạo vét có thể vượt Quy chuẩn cho phép khoảng 6,6 

lần (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - 

CEETIA). 

- Hàm lượng TSS cao sẽ làm tăng độ đục trong nước, mức độ nước bị vẩn 

đục chủ yếu phụ thuộc vào cấu tạo địa chất tại khu vực khai thác và cách thức 

tiến hành khai thác ví dụ như lớp cát, sạn sỏi ít gây đục nước hơn lớp bùn; Độ 

đục cao là yếu tố làm giảm hàm lượng oxy hoà tan (DO) và ánh sáng trong 

nước, tạo điều kiện cho các kết tủa keo tụ hình thành trong nước, làm suy giảm 

chất lượng nước và ảnh hưởng đến các loài động thực vật thủy sinh. 
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-  Quy mô vẫn đục có thể lan truyền về phía hạ lưu sông Thạch Hãn do hàm 

lượng chất rắn hòa vào nguồn nước và trôi theo dòng chảy. Tuy nhiên mức độ 

độc hại là không lớn do cát, sỏi có nguồn gốc tự nhiên, qua khai thác phần 

không sử dụng được sẽ trả về cho tự nhiên.  

-  Dầu mỡ phát sinh: Đối với Dự án, máy móc phương tiện chủ yếu là các ô 

tô tải vận chuyển, máy xúc, máy hút, máy sàng nên hoạt động của các phương 

tiện này rất dễ phát sinh dầu thải, dầu rò rỉ đi thẳng vào nguồn nước do tiếp xúc 

trực tiếp. Ngoài ra, việc bảo dưỡng, sửa chữa chúng cũng tạo ra nước thải chứa 

dầu, chất hữu cơ và cặn chất rắn. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, nồng độ dầu mỡ 

phát sinh từ vệ sinh máy móc dao động khoảng 1 – 2mg/L; từ làm mát máy 

khoảng 0,5 – 1 mg/L. Dầu thải có thể loang xa gây ô nhiễm nước, kết hợp với 

quá trình khai thác tạo ra chất rắn lơ lửng có thể tạo ra tình trạng ô nhiễm khi 

tích lũy cùng với nguồn thải khác.  

Từ những đánh giá trên, Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, đảm 

bảo sản xuất có hiệu quả và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường nước 

sông Thạch Hãn do khai thác gây ra. 

* Nước thải sinh hoạt:  

- Nguồn phát sinh: Cùng với hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 10 CBCNV 

của Dự án thì sẽ phát sinh lượng nước thải có khả năng gây ô nhiễm. 

- 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:  

+ Theo TCXDVN 33:2006 nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công 

nhân với tiêu chuẩn cấp nước 80 lít/người/ngày, Dự án sẽ bố trí 10 công nhân trên 

công trường, lượng nước thải được tính như sau: Lượng nước thải sinh hoạt tương 

đương khoảng 100% lượng nước cấp và bằng: 

10 người x 80 lít/người/ngày x 100% = 800 lít/ngày, tương đương 0,8 m3/ngày.  

Tải lượng thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt tương tự như Bảng 3.2. 

Nguồn phát sinh như đã trình bày trên là tính cho tải lượng và nồng độ lớn nhất 

theo lý thuyết. Trên thực tế, với điều kiện hoạt động của Công ty là CBCNV 

phân tán trên khu vực mỏ và làm việc tại bãi tập kết cát, sỏi. Trong ngày, 

CBCNV sẽ quay về sinh hoạt tại gia đình nên nguồn nước thải này sẽ rất nhỏ và 

ít tác động đến môi trường. 

c. Chất thải rắn  
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* Chất thải rắn sản xuất: 

Lượng CTR phát sinh đáng chú ý nhất là bùn đất, theo các mẫu phân tích 

chất lượng quặng, bùn sét chiếm khoảng 2,9%, tuy nhiên lượng này thường bị 

khuấy đảo hòa tan vào nước hoặc lẫn vào cát sạn;  

Lượng đá quá cở (cuội tảng, tạp chất dạng cục) theo báo cáo thăm dò trữ 

lượng chiếm khoảng 7,7% trữ lượng khối (khoảng 41.135 m3, tương đương 

lượng khai thác được khoảng 8.227 m3/năm) toàn bộ sẽ được thải bỏ dọc hai bên 

bờ sông tránh sạt lở.  

Đối với các con lăn để hấp thu chất rắn lơ lững bố trí hạ lưu các khu vực 

khai thác, mỗi khu vực vây bao khoảng 05 con lăn, mỗi con lăn khi hấp thu bùn 

đất nặng khoảng 20-30kg; định kỳ khoảng 15 ngày sẽ thay thế một lần, như vậy 

lượng phát sinh khoảng 150kg/15 ngày, đây là loại CTR không độc hại, tuy 

nhiên Chủ dự án phải có biện pháp xử lý thích hợp. 

Như vậy, do toàn bộ cát, sỏi cuội là sản phẩm khai thác đều được tận dụng 

nên chất thải rắn sản xuất trong phạm vi Dự án phát sinh rất ít.  

* Chất thải rắn sinh hoạt:  

Phát sinh từ 10 CBCNV của Dự án, chất thải rắn sinh ra do sinh hoạt bao 

gồm bao bì thải như PE, plastic, các chất trơ, chất hữu cơ. Theo tài liệu Quản lý 

chất thải rắn của Giáo sư Trần Hiếu Nhuệ biên soạn, trung bình một người thải 

ra 0,5 kg/ngày thì tổng lượng rác thải sẽ là 5,0kg/ngày. Thực tế trên công trường 

lượng rác thải sinh hoạt ít hơn rất nhiều. Chủ Dự án hoàn toàn có thể kiểm soát 

được, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. 

* 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 văn phòng, lán trại, bãi tập kết khoảng 05kg/tháng. 

d. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung. 

* Tiếng ồn do hoạt động khai thác: 

Hoạt động của Dự án diễn ra trên sông nước nên chủ yếu phát sinh tiếng 

ồn. Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ khâu bơm hút do các tiếng nổ của động cơ 

máy bơm; động cơ của máy xúc, sàng, ô tô vận chuyển. Theo Viện Khoa học 

công nghệ  và Quản Lý Môi  Trường (IESEM), mức ồn phát sinh từ máy nổ 

động cơ Diezel là 80 – 93dBA; mức ồn của máy xúc từ 72 – 93dBA đây là 

nguồn phát sinh tiếng ồn liên tục trong một thời gian dài.  
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Mức tác động đến môi trường xung quanh có thể tính qua công thức: 

P1 - P2 = 20lg(D2/D1)                                                (**) 

Trong đó: P1, P2 : Mức ồn ứng với các khoảng cách khác nhau (dBA). 

                 D1, D2: Ứng với khoảng cách từ nguồn đến điểm tiếp nhận (m). 

Trong trường hợp độ ồn cao nhất là 93dBA, áp dụng công thức (**) để tính 

độ ồn gây ra ứng với các khoảng cách khác nhau như sau: 

+ Ở khoảng cách 50m: P50 = 93-20.lg(50/15) = 82,5dBA 

+ Ở khoảng cách 100m: P100 = 93-20.lg(100/15) = 76,5dBA 

+ Ở khoảng cách 150m: P150= 93-20.lg(150/15) = 73dBA 

Tính toán trên cho thấy mức ồn từ khoảng cách 150m trở đi có giá trị thấp 

hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu dân cư (từ 6 - 18 giờ) theo QCVN 

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

Như vậy: Do khu vực khai thác không có dân cư sinh sống nên tiếng ồn chỉ 

tác động trực tiếp đến công nhân khai thác và hầu như không ảnh hưởng đến 

người dân trong vùng. 

Thời gian tác động diễn ra trong quá trình hoạt động của Dự án (05 năm). 

Công ty sẽ đề ra biện pháp khắc phục một cách hữu hiệu nhất đối với tiếng 

ồn trong khu vực tại các bộ phận bơm hút, móc móc khai thác, vận chuyện. 

3.2.1.2. 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). 

a. Tác động gây xói mòn và sạt lở đất 

Dự án có khu vực mỏ trên sông Thạch Hãn, đây là con sông có lưu lượng 

dòng chảy lớn, tốc độ cao, đặc biệt là về mùa mưa lũ. Đoạn qua các khu vực khai 

thác dự án có một số điểm uốn khúc, do đó khả năng xói lở bờ sông khi khai thác là 

khá lớn. Hiện tại ở gần khu vực Dự án có một số đoạn sông đã bị sạt lở khá lớn. 

Khi Dự án đi vào khai thác với độ sâu 01 tầng khai thác 2,4m, kết thúc tầng là 

4,7m sẽ làm thay đổi địa hình lòng sông, thay đổi kết cấu đất qua đó làm thay đổi 

chế độ dòng chảy, gây xói lở hai bên bờ sông, tăng nguy cơ trượt lở đất, bồi lắng hạ 

lưu… Nếu trong quá trình khai thác, Chủ dự án không có các biện pháp kỹ thuật 

hợp lý thì hiện tượng xói mòn và sạt lở là không thể tránh khỏi. Do đó, Chủ dự án 

sẽ có các biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động. 

* Đánh giá chi tiết tác động tới lòng, bờ, bãi sông (Theo quy định của 

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020) như sau: 
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- Đánh giá các tác động đến việc bảo đảm sự ổn định của bờ sông và các 

vùng đất ven sông; bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy, khả năng tiêu, thoát lũ 

trong mùa lũ; diễn biến bồi lắng, sạt lở lòng, bờ bãi sông: 

Dự án có khu vực mỏ trên sông Thạch Hãn (Ba Lòng), đây là con sông có 

lưu lượng dòng chảy lớn, tốc độ cao, đặc biệt là về mùa mưa lũ. Đoạn qua khu 

vực khai thác dự án một số điểm uốn lượn, do đó khả năng xói lở bờ sông khi 

khai thác là khá lớn. Chiều dài mép sông bờ hữu là 205m, bờ tả là 245m, tổng 

chiều dài hai mép bờ sông khoảng 450m. Ngoài ra, hạ lưu và thượng lưu các 

đoạn sông sẽ có nguy cơ bị tác động mất ổn định trong và sau khi khai thác. Do 

đó, Chủ Dự án dự kiến sẽ có các giải pháp để gia cố bờ sông, cải tạo phục hồi 

môi trường các khu vực này, tổng chiều dài bờ sông cần gia cố khoảng 845m. 

 

Theo Đề tài "Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ 

thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị” thì quá trình bồi, xói sông được phân 

tích bởi hàng loạt các nguyên nhân nhưng cơ bản nhất vẫn là 3 quá trình: xâm 

thực, vận chuyển phù sa và lắng đọng trầm tích dọc theo lòng dẫn của sông 

quyết định. Khu vực hiện tại đang xói lỡ trong khu vực có nguy nhân chủ yếu 

sau:  

Phía thượng lưu bờ tả sông có một khe suối đổ vào, góp phần bồi tụ đất cát 

làm thay đổi dòng chảy; hình thái sông uốn cong và thảm thực vật ở các bãi bồi 

kém phát triển, mưa lũ thất thường là các nguyên nhân chính gây ra sạt lở và bồi 

tụ ở đoạn sông qua khu vực Dự án.  

- Theo đề tài trên thì cân bằng bùn cát và đánh giá xu hướng bồi xói đoạn 

sông qua khu vực Dự án giai đoạn 2010-2020 có xu hướng là bồi bờ tả và xói lở 

bờ hữu. Các giải pháp công trình đề xuất cho khu vực này theo 2 tác động là bồi 

tụ và xói lở: 

+ Chống bồi tụ: (1) Làm kè hướng dòng; (2) Làm đập hoặc công trình thay 

đổi độ nhám; (3) Nắn dòng; (4) Điều chỉnh lại quy trình vận hành các công trình 

thủy lợi; (4) Nạo vét định kỳ. 

+ Chống xói lở: (1) Làm kè hướng dòng; (2) Gia cố mái; (3) Làm đập hoặc 

công trình thay đổi độ nhám; (4) Nắn dòng; (5) Điều chỉnh lại quy trình vận 

hành các công trình thủy lợi. 

Khi Dự án đi vào khai thác tập trung vào giữa dòng với độ sâu 4,7m (cách 

bờ tối thiểu 10m, không nằm trong tuyến đường thủy nội địa) sẽ điều chỉnh 

hướng dòng chảy về phía giữa dòng, hạn chế bồi tụ ở giữa dòng, giảm nguy cơ 

xói lở ở hai bên bờ… cụ thể như sau:  

- Phía bờ Tả (từ mốc I.1 đến mốc I.3): dài 245m, đoạn sông bãi bồi uốn 

cong, việc khai thác cát sỏi trong khu vực này cũng có thể gây sạt lở đường bờ 

tả do kết cấu bở rời của bãi bồi, bề mặt thảm thực vật kém phát triển.  

- Phía bờ Hữu (Từ mốc II.7 - mốc II.6.): Dài 205m, quá trình khai thác bãi 

bồi ở giữa dòng dễ lộ chân đường bờ nên có nguy cơ phát sinh sạt lở bờ hữu nếu 

không có giải pháp uốn nắn dòng chảy, tạo bờ taluy và gia cố bờ. 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 64 

- Đối với bãi bồi và giữa lòng sông: Việc khai thác sẽ làm giảm quá trình 

hình thành bãi bồi ở giữa sông, khơi thông lòng (độ sâu 4,7m); nếu không có 

phương án khai thác hợp lý thì sẽ tạo các hố sâu, hố xoáy làm mất ổn định lòng 

sông, hình thành các địa hình bồi tụ ở lòng làm chuyển hướng dòng chảy gây sạt 

lở, mất ổn định bờ sông. 

- Đánh giá tác động đến sự suy giảm mực nước sông trong mùa cạn và ảnh 

hưởng đến các hoạt động khai thác nước trên sông 

Hoạt động khai thác cát sỏi trên sông không làm giảm mực nước sông (vì 

không lấy nước ra khỏi lưu vực sông) mà có tác dụng khơi thông dòng chảy theo 

hướng có lợi. 

Theo quy định của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thì phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước mặt trên sông, suối, kênh, rạch 

để cấp cho sinh hoạt bao gồm phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước đối với 

sông, suối, kênh, rạch mà công trình đó khai thác và vùng thượng lưu, hạ lưu 

tính từ vị trí khai thác nước của công trình được quy định như sau: 

a) Trường hợp công trình khai thác nước với quy mô trên 100m3/ngày đêm 

đến dưới 50.000m3/ngày đêm, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước 

sinh hoạt không nhỏ hơn: 

- 1.000m về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu đối với khu vực miền 

núi; 

- 800m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng 

bằng, trung du. 

b) Trường hợp công trình khai thác nước với quy mô từ 50.000 m3/ngày 

đêm trở lên, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt không nhỏ 

hơn: 

- 1.500m về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu đối với khu vực miền 

núi; 

- 1.000m về phía thượng lưu và 200m về phía hạ lưu đối với khu vực đồng 

bằng, trung du. 

Đối với dự án này thì không có công trình cấp nước sinh hoạt nào, đảm bảo 

tiêu chí vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. 

Như vậy, hoạt động của dự án không tác động đến sự suy giảm mực nước 

sông trong mùa cạn và ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác nước trên sông. 

(Đánh giá chi tiết về hiện trạng và nguy cơ sạt lở bờ sông sau khai thác sẽ 

được trình bày chi tiết ở Chương 4 của báo cáo để phục vụ cho công tác 

CTPHMT) 

b. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái: 
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Hoạt động khai thác tại mỏ của Dự án mặc dù ở lòng sông nhưng cũng sẽ 

làm mất đi lớp phủ thực vật lòng sông thủy sinh hoặc các kết dính tự nhiên vốn 

có, gây ra nguy cơ như sạt lở, rửa trôi bề mặt, làm thay đổi cảnh quan khu vực.  

+ Đối với thảm thực vật: Quá trình khai thác chủ yếu sẽ đào bốc một số 

thực vật ven bờ và vùng bãi bồi bán ngập nước chủ yếu là dương xỉ, rong rêu, 

địa y, cỏ nước... cũng bị ảnh hưởng đáng kể, quá đó sẽ làm mất đi nơi cư trú 

cũng như nguồn thức ăn của các loài động vật dưới nước. Đồng thời việc tập 

trung lượng người và thiết bị máy móc trên công trường, đặc biệt, các hoạt động 

phát sinh tiếng ồn và độ rung sẽ gây ra sự hoảng sợ đối với các loài động vật, bắt 

buộc chúng phải di chuyển đến nơi khác để tồn tại. 

Tuy nhiên, qua khảo sát, phân tích, đánh giá và tham vấn ý kiến cộng đồng 

cho thấy: hệ sinh thái đơn giản không có tính đa dạng sinh học cao, không có 

loài động vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ nên mức độ tác động đến hệ sinh 

thái trong khu vực do hoạt động khai thác là không lớn. 

Bên cạnh đó, tại khu vực khai thác, bốc xúc vận chuyển cũng làm phát sinh 

một lượng bụi phát tán ra xung quanh, bụi sẽ bám vào lá cây làm giảm khả năng 

sinh trưởng và phát triển của chúng. 

c. Tác động thay đổi chế độ dòng chảy, chế độ thủy văn: 

- Về mặt hạn chế: Hoạt động khai thác, bốc xúc đi một lượng cát, sỏi sẽ 

làm thay đổi dòng chảy tự nhiên vốn có, làm kết cấu đất đá trở nên bở rời, giảm 

độ kết dính tạo nên các điểm xói cục bộ, tạo ra nguy cơ sạt lở và bồi lắng hạ lưu.  

- Về mặt tích cực: Hoạt động khai thác của Dự án cũng có tác dụng nhằm 

khơi thông dòng chảy, bên cạnh đó sẽ kết hợp để chỉnh trị dòng chảy. Qua đó, 

một số đoạn sông có hình thái uốn cong sẽ được nắn lại, một số đoạn đang bị xói 

lở hàng năm (845m) sẽ được gia cố nên khoảng cách dòng chảy trong khúc sông 

ngắn lại, hướng dòng chảy thẳng, ổn định. Tiếp theo sẽ làm thay đổi hình thái 

lòng sông và hạn chế đáng kể tác động gây xói lở hai bên bờ. 

Nhìn chung, nếu Chủ dự án khai tác tuân thủ đúng như thiết kế được 

duyệt các giải pháp CTPHMT, biện pháp BVMT được thực hiện nghiêm túc thì 

dự báo chế độ dòng chảy sông sẽ dần ổn định hơn; đoạn sông hiện trạng (dài 

845m) sẽ được gia cố chắc chắn hơn. 

d. Các tác động về mặt kinh tế - xã hội 

 * Tiêu cực: 

- Dự án đi vào vận hành với hoạt động đi lại của các phương tiện đi lại khai 

thác, vận chuyển (đường thủy và đường bộ) sẽ tăng nguy cơ gây tai nạn giao 

thông trong khu vực khai thác cũng như dọc theo các tuyến đường vận chuyển.  
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- Như đã đánh giá trên, cùng với hoạt động khai thác của các đơn vị, cá 

nhân khác trên sông Thạch Hãn sẽ gây xói lở hai bên bờ sông nên sẽ tác động 

đến tài sản, đất đai của người dân ven sông phía hạ lưu. 

- Việc tập trung đông công nhân trên công trường sẽ nảy sinh tình trạng 

mất trật tự, gây rối… 

- Phương tiện vận chuyển đi lại với mật độ đông đúc sẽ có nguy cơ mất an 

toàn giao thông và hư hỏng các tuyến đường, đặc biệt là tuyến từ bãi chứa chở 

cát sạn đi tiêu thụ. 

* Tích cực: 

 - Phát huy năng lực khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản sẵn có, tạo 

công ăn việc làm cho người lao động. 

 - Góp phần cung cấp nguồn vật liệu xây dựng. 

 - Tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương thông qua các khoản thuế và 

lệ phí khai thác, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân khu vực. 

e. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án. 

* Tai nạn lao động trong quá trình khai thác mỏ 

- Các tai nạn lao động do khai thác trên sông là nguy cơ bị chết đuối nếu 

không cẩn thận sẽ bị trượt té và không biết bơi… 

- Các tai nạn khác như tai nạn giao thông do phương tiện chạy quá tốc độ, 

vượt ẩu,... 

* Sự cố do gặp mưa lũ 

Khu vực mỏ nằm trên sông Thạch Hãn, đoạn qua khu vực Dự án hàng năm 

vào mùa mưa tốc dộ dòng chảy mạnh, mực nước dâng cao so với mùa khô. Nếu 

Chủ dự án bố trí tuyến khai thác và những máy móc thiết bị tạm thời trên sông 

hợp lý, không đảm bảo an toàn thì sẽ có nguy cơ bị lũ cuốn trôi cả người và tài 

sản.  

 Nếu các sự cố trên xảy ra có thể gây ra các thiệt hại về tài sản và con 

người là rất lớn. Do đó, Chủ dự án phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn 

và các quy định hướng dẫn của Nhà nước về an toàn lao động trong quá trình 

khai thác mỏ. 
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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  

a. Giảm thiểu tác động xấu do bụi và khí thải 

Đối với hoạt động khai thác cát, sỏi của Công ty như đã trình bày thì nguồn 

gây ô nhiễm chính là khí thải động cơ của máy bơm, máy xúc, thuyền, ô tô vận 

tải sử dụng dầu Diezel. Như đã đánh giá ở trên, các tác động này thường là 

nguồn phân tán, dễ dàng pha loãng vào môi trường và khó kiểm soát. Đây là 

những tác động bất khả kháng đối với việc sử dụng nhiên liệu là dầu Diezel như 

hiện nay. Các biện pháp xử lý thường là thay thế nhiên liệu sạch hơn hoặc là áp 

dụng các biện pháp quản lý máy móc thiết bị. Hiện nay, biện pháp thay thế 

nhiên liệu đối với nước ta là rất khó và hầu như chưa áp dụng. Do đó Chủ dự án 

sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu như sau: 

- Tưới nước ven đường trong quá trình vận chuyển tại những đoạn trọng 

yếu gây ô nhiễm do bụi; phun ẩm trước cổng và sát khu vực bốc xúc cát sạn, tuỳ 

thuộc thời tiết sẽ điều chỉnh tần suất tưới nước cho phù hợp, tối thiểu 2 lần/ngày. 

- Xe vận chuyển đất cát phải có bạt che kín và không chở quá tải để tránh 

rơi vãi vật liệu xuống đường. Xe khi chạy vào gần khu dân cư phải giảm tốc độ, 

không phóng nhanh vượt ẩu. 

- Đối với công nhân lao động tại hiện trường được trang bị đúng và đủ thiết 

bị bảo hộ lao động để chống ồn và bụi như kính mắt, khẩu trang, găng tay, nút 

bịt tai, áo phao... để đảm bảo sức khoẻ lao động. 

- Tổ chức đội thu gom cát, sạn rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển, 

đảm bảo thu dọn ngay khi làm rơi vãi, tránh nguy cơ gây tai nạn, mất mỹ quan 

và phát sinh bụi. 

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng xe tải, máy móc. Xe vận chuyển phải 

đạt tiêu chuẩn về luật giao thông đường bộ, tải trọng xe sử dụng là 05m3.  

- Lập kế hoạch khai thác và vận chuyển hợp lý, kiểm soát vận tốc và 

khoảng cách giữa các xe. Vận tốc tối đa khi đi vào khu dân cư vận tốc tối đa là 

20 km/h, khoảng cách giữa các xe tối thiểu là 200 m. 

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

* Đối với nguồn tác động do khai thác, hút cát gây đục nước: 

- Do dự án khai thác cát sỏi chủ yếu thực hiện vào những ngày nắng, thỉnh 

thoảng mới có vài cơn mưa ngắn ngày nên lượng nước mưa chảy vào mỏ là 

không đáng kể. Đơn vị sẽ có biện pháp đào dẫn dòng khơi thông dòng chảy, 

tránh ứ đọng. 

- Đối với các vị trí hạ lưu điểm đang khai thác có thể bố trí các con lăn 

(bằng cách bó các cành cây nhỏ và rơm rạ) sau đó đóng cọc cố định các con lăn 



Báo cáo ĐTM dự án: Khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Ba Lòng (Khu A) thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh 

Quảng Trị 

Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú Trang 68 

bao quanh điểm đang khai thác. Các con lăn này có tác dụng như lớp vật liệu 

lọc, hạn chế chất rắn lơ lửng và phần nào giảm thiểu nguồn nước bị nhiễm dầu 

mỡ…mỗi khu vực bố trí khoảng 05 con lăn, quá trình khai thác có thể dịch 

chuyển dần theo hướng khai thác, sau khoảng 15 ngày khai thác sẽ thay thế các 

con lăn mới, con lăn cũ sẽ cho công nhân bốc lên tàu tập trung xử lý như CTR 

thông thường.. 

- Ở khu vực bố trí bãi tập kết, Chủ dự án sẽ thực hiện như sau:  

Do nước đầu vào sử dụng cho việc khai thác sau khi lắng đọng thành nước 

đầu ra có thành phần như nhau, việc tách nước ra khỏi sản phẩm chỉ thuần túy là 

hiện tượng cơ lý dựa vào trọng lực. Dựa vào nguyên lý này, tại các ô tập kết sẽ 

áp dụng biện pháp xử lý lắng cơ học tự nhiên như sau: 

Sơ đồ quy trình xử lý: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Quy trình xử lý, giảm thiểu tác động đến nước sông do khai thác 

Mô tả quy trình: 

Tại bãi tập kết, Chủ dự án sẽ sắp xếp các bao tải chứa cát mịn chồng lên 

nhau thành nhiều ngăn, đáy của các ngăn này sẽ được thiết kế có hướng nghiêng 

ra phía bờ sông. Phía bên ngoài lớp bao tải này sẽ bố trí hệ thống rãnh thu gom 

nước theo chiều ngang của bãi tập kết. Rãnh này sẽ được dẫn nối với một rãnh 

vuông góc với bờ sông. Qua đó, sau khi hỗn hợp nước cát được máy bơm bơm 

vào các hộc chứa thì nước sẽ tự động ngấm qua lớp cát sỏi, tiếp đến là lớp bao 

tải và được thu vào rãnh chảy ra sông. Phương pháp này có ưu điểm là rẻ tiền, 

dễ áp dụng và hiệu suất lọc rất cao. 

Ngoài ra, để tránh hiện tượng xe chở cát có nước chảy ra làm ướt đường và 

kéo theo bụi đất, đơn vị sẽ vun cát thành đống cho ráo nước trước khi xúc cát 

lên xe. Trong quá trình khai thác cát sạn trên sông, chủ dự án có thể bố trí thời 

gian khai thác hợp lý xen kẽ trong ngày để tránh gây tăng độ đục của đoạn sông 

khai thác. Trong quá trình khai thác cần khai thác theo đúng phương án được 

phê duyệt, khai thác cuốn chiếu dứt điểm từng khu vực. 

1,5m 

 

Hỗn hợp nước cát 

Hệ thống rảnh thu gom  

Máy 

bơm Lớp bao tải 

cát 

Cát, 

sỏi 

 

Sông 
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* Nước thải sinh hoạt 

Chủ dự án đầu tư 01 nhà vệ sinh di động tại khu lán trại, văn phòng (đã đầu 

tư giai đoạn thi công); 01 nhà vệ sinh di động bố trí trên tàu cuốc để phục vụ 

nhu cầu vệ sinh của công nhân. Định kỳ thuê Trung tâm Môi trường TX Quảng 

Trị hút đem đi xử lý. 

* Nước mưa chảy tràn khu vực bãi tập kết 

- Hệ thống thu gom nước mưa và nước mặt trong khuôn viên Dự án theo 

thiết kế tự chảy. Xung quanh bố trí các tuyến kênh thoát nước (kênh thoát nước 

bằng đất rộng khoảng 0,5m). Nước sẽ theo tuyến kênh thoát nước này chảy về 

hố gom phía bờ hồ Trấm để lắng cặn, sau đó thoát ra hồ Trấm. 

- Định kỳ Chủ dự án sẽ cho công nhân thu gom và nào vét kênh mương để 

khơi thông dòng chảy. 

- Đối với khu vực bãi chứa nguyên liệu được bố trí các bao tải cát xếp 

chồng lên nhau tạo tường bao để nước mưa không cuốn trôi đá, cát;  

c. Thu gom và xử lý chất thải rắn 

 - Chất thải rắn thải sinh hoạt khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên, Chủ dự 

án sẽ bố trí 02 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L tại khu vực trên tàu cuốc và 

khu lán trại, văn phòng, thùng kín đáy không rò rỉ, rác được thu gom thường 

xuyên và hợp đồng đưa tới bãi rác gần nhất để xử lý. 

- Hàng ngày ở bãi tập kết cát sỏi, lượng rơi vãi sẽ được công nhân dùng 

xẻng gom lại tránh hiện tượng thải tràn lan gây thất thoát cho Chủ dự án và làm 

mất mỹ quan khu vực. 

- Chất thải nguy hại có khả năng phát sinh chủ yếu là dầu mỡ máy móc, 

phương tiện. Việc xử lý chất thải nguy hại hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do 

ở địa bàn Tỉnh chưa có Đơn vị nào đủ năng lực xử lý. Để giảm thiểu phát sinh 

chất thải này, hoạt động sửa chữa máy móc thiết bị, thay dầu nhớt đều được thực 

hiện tại các Gara dịch vụ. Trong trường hợp phát sinh ở khu vực Mỏ do máy 

móc, phương tiện khai thác thì phải hạn chế tối thiểu việc rơi vãi xuống sông 

Thạch Hãn, những loại CTNH phát sinh sẽ thu gom tập trung lưu giữ trong 

thùng chứa chuyên dụng loại 120L đặt tại văn phòng lán trại; hợp đồng với đơn 

vị có năng lực vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

d. Khống chế tiếng ồn  

- Để khắc phục ô nhiễm do tiếng ồn từ các hoạt động khai thác, biện pháp 

bố trí thời gian thi công trên từng khai trường là đơn giản và hiệu quả. Không 
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vận chuyển vào buổi trưa và buổi tối để không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ 

ngơi của người dân.  

- Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, kiểm tra sự cân bằng của máy 

móc, thiết bị trước khi vận hành, vận hành đúng công suất thiết kế, đúng tải 

trọng quy định. 

- Trang thiết bị chống ồn cho công nhân làm việc tại các vị trí có mức ồn 

lớn như nút bịt tai, bông gòn bịt tai... 

- Điều chỉnh số lượng máy móc sử dụng một cách luân phiên cho hợp lý để 

hạn chế sự cộng hưởng tiếng ồn, như không bố trí máy hút cát sạn cùng lúc với 

máy xúc, máy ủi... 

e. Biện pháp giảm thiểu các tác động khác 

* Giảm thiểu tác động gây xói mòn và thay đổi dòng chảy 

- Công tác quản lý và khai thác: 

+ Ở khu vực mỏ là vùng trên sông, khi đi vào khai thác sẽ hút lượng cát, 

sỏi do đó gây nguy cơ sạt lở đất. Tuy nhiên, đây là khu vực bãi bồi trên sông, 

hàng năm lượng cát bồi lấp khu vực nên tác động sạt lở khu vực mỏ là khó xảy 

ra. Một phần, nếu Công ty khai thác hợp lý sẽ có tác dụng tích cực là cải tạo 

luồng lạch tại khu vực.  

+ Khi khai thác, phải thực hiện đảm bảo góc ổn định bờ moong khi kết 

thúc.  

+ Chủ dự án sẽ không khai thác tập trung vào một điểm nhằm tránh trường 

hợp tạo ra các vực, các hố sâu gây ra sạt lở cục bộ, dưới tác dụng của dòng chảy 

có thể kéo theo sạt lở trên diện rộng. 

+ Trong thời gian khai thác, nếu phát hiện ra những nơi xung yếu có nguy 

cơ sạt lở trong khu vực khai thác, Chủ dự án sẽ kịp thời gia cố các khu vực này 

bằng cách gia cố thêm đất đá và trồng cây, nhằm tránh sự cố xảy ra. 

+ Các biện pháp gia cố bờ sông hàng năm đều thực hiện hoàn thành trước 

mùa mưa lũ. 

* Công tác hoàn thổ 

Đối với cát, sỏi lòng sông, công tác hoàn thổ ở đây được hiểu là việc tạo 

được bình độ sâu đồng đều ở lòng sông. Do đặc điểm của công tác nạo vét cát 

lòng sông là chỉ nạo vét lân cận dòng chảy chính nên Chủ dự án chỉ cho các 

phương tiện hút, bốc xúc cát di chuyển đồng đều dọc theo dòng chảy chính của 

sông, độ sâu khai thác đồng đều và không hút sâu cục bộ tại một vị trí. Việc này 

sẽ làm thông thoáng luồng lạch, tạo dòng chảy ổn định và tạo điều kiện tốt cho 

việc bồi lắng đồng đều hàng năm hai bên bờ sông giảm hiện tượng sạt lở.  
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* Phương án bảo vệ và CTPHMT 

 Công ty sẽ thực hiện ký quỹ, CTPHMT ở khu vực khai thác đúng theo 

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

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về CTPHM trong hoạt động khai thác khoáng sản (chi tiết nêu tại 

Chương 4) 

- Công ty sẽ đóng phí BVMT trong khai thác khoáng sản theo quy định tại 

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

với khai thác khoáng sản; 

- Công ty sẽ kê khai và nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp theo 

quy định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ về phí 

BVMT đối với nước thải; 

Các khoản đóng phí BVMT nhằm khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường 

do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra và giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo cảnh quan 

môi trường các khu vực thực hiện Dự án. 

* Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái lòng sông: 

- Cây Rì sẽ được tận dụng tối đa để trồng, chăm sóc, kết hợp trồng xen cỏ 

Ventivo để gia cố bờ sông; 

- Quản lý chất thải (rắn, lỏng) đặc biệt là dầu mỡ thải, không để rơi vãi tràn 

lan trên bề mặt sông; 

- Quá trình khai thác cần tuân thủ các thông số thiết kế, khai thác cải tạo 

dòng chảy ổn định, cải tạo phục hồi môi trường theo hướng tích cực; 

- Quá trình khai thác cấm để công nhân đánh bắt thủy sản bằng xung điện, 

thuốc nổ; 

* Giảm thiểu các tác động về mặt kinh tế - xã hội 

- Công ty sẽ đưa ra quy chế, nội quy lao động. Đảm bảo lao động sản xuất 

hiệu quả, an toàn và quản lý nghiêm CBCNV theo quy định. 

- Công nhân điều khiển các máy móc, phương tiện khai thác phải có giấy 

phép theo quy định. 

- Máy móc thiết bị phải được trang bị đầy đủ hệ thống tín hiệu (còi, đèn 

chiếu sáng). Trước khi bắt đầu làm việc, người điều khiển phải phát tín hiệu báo 

cho người xung quanh biết.  

- Phối hợp với địa phương để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, tạo công ăn 

việc làm, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình khai thác. 

* Giảm thiểu các sự cố, sự cố môi trường 

Biện pháp phòng ngừa sự cố do gặp mưa lũ: 
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- Khu vực lán trại phải được xây dựng ở những nơi cao trên mực nước lũ 

hàng năm của hồ Trấm, tránh bị nước lũ cuốn trôi. 

- Chỉ khai thác theo mùa, tuyệt đối không khai thác vào mùa mưa lũ và 

phải di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực về nơi an toàn khi mùa 

mưa lũ đến. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để nắm bắt tình hình mưa lũ;  

- Trang bị áo quần bảo hộ lao động, ao phao đầy đủ cho công nhân khai 

thác. 

- Các trường hợp gặp mưa lũ bất thường, Chủ dự án ưu tiên đảm bảo an 

toàn về người trước, máy móc thiết bị di chuyển sau nếu có thể; khi gặp sự cố sẽ 

bố trí, điều động đội ứng cứu tại chỗ (là CBCNV của Công ty), kịp thời liên hệ 

với chính quyền địa phương, trạm y tế xã để cùng hỗ trợ, ứng cứu.  

Sự cố tai nạn lao động 

- Công nhân phải được trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng, trong khi 

khai thác phải trang bị áo phao chống chết đuối. Tốt nhất là công nhân khai thác 

phải biết bơi. 

- Trong khu vực khai thác cấm người không phận sự ra vào. 

- Cảnh báo nhắc nhở cho công nhân trong quá trình vận hành khai thác phải 

cẩn thận, trên các bệ moong phải bố trí chổ đứng an toàn, có tay vịn, thắt dây an 

toàn khi thao tác đứng hút cát. 

- Giáo dục ý thức của công nhân, công nhân phải được tập huấn về an toàn 

lao động trước khi thi công. Lắp đặt các biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm 

trên công trường nhằm đảm bảo an toàn lao động. 

- Sử dụng công nhân thích hợp, lành nghề cho từng loại công việc. 

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ 

cho người lao động theo quy định, hàng năm đảm bảo các chế độ an dưỡng, nghỉ 

ngơi hợp lý và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ để sớm phát hiện bệnh nghề 

nghiệp kịp thời cho đi điều trị. Liên hệ với trạm y tế xã gần nhất để thực hiện 

các biện pháp cấp cứu kịp thời. 

Sự cố tai nạn giao thông 

Như trên đã nêu, quá trình vận chuyển cát sạn có khả năng gây ra tai nạn 

giao thông, nhất là tại các điểm nút giao cắt ... Chính vì thế cần phải có sự điều 

tiết khi tham gia giao thông vận chuyển cát sạn, đảm bảo tốc độ xe và khoảng 

cách giữa các xe đúng như qui định ở trên. Để phòng tránh trường hợp xảy ra tai 

nạn, phải tuân thủ các điều sau: 
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- Thiết lập nội quy, quy định cho các thiết bị thi công, thuyền, ô tô vận 

chuyển hoạt động tại mỏ, bãi vật liệu. Phải theo quy định vận hành thiết bị thi 

công của công trường, ôtô vận chuyển đi đúng tuyến và đảm bảo an toàn giao 

thông trên đường vận chuyển, cấm phóng nhanh vượt ẩu, đề phòng tai nạn. 

- Những vị trí thi công công trình phải có biển báo để phòng tránh tai nạn 

gây chết người, hư hỏng thiết bị, công trình.  

- Bố trí khu vực đỗ xe chờ để không ảnh hưởng đến giao thông và hoạt 

động khai thác cát; xây dựng bốt bảo vệ tại vị trí đầu đường vào khu vực mỏ và 

bố trí nhân viên hướng dẫn và kiểm soát xe cộ vào ra, chỉ những xe nào đảm bảo 

an toàn và vệ sinh môi trường mới được cho xuống chở cát. 

- Trong khu vực công trường, xe phải chạy theo đúng tốc độ qui định và 

tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn an toàn, các biển báo chỉ dẫn. Thiết bị máy 

móc thi công khi hết ca làm việc phải tập trung đúng vị trí thích hợp tránh cản 

trở giao thông đi lại. 

- Các thiết bị vận tải trước khi ra khỏi khu vực mỏ được kiểm tra kỹ, đảm 

bảo phù hợp tất cả các quy định mới cho tham gia giao thông trên đường.  

- Bố trí các biển cảnh báo về an toàn giao thông trên đường vận chuyển, 

nhất là các đoạn có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, như: trường học, chợ, các đoạn 

cua vào mỏ... 

- Xe vận tải khi đến các đoạn cua phải hết sức cẩn thận, đi chậm để quan 

sát kỹ các xe khác đang lưu thông trên đường, đặc biệt chú ý tại các vị trí giao 

cắt  

Sự cố sạt lở, sụt lún 

Sự cố sạt lở bờ sông, sụt lún đất có thể được phòng ngừa từ trước với các 

biện pháp sau: 

- Xây dựng các tuyến đường vận tải tương đối chắc chắn (bán kiên cố), 

đảm bảo không lầy, không lún, các đoạn cua phải được lu lèn chặt. 

- Trước khi tiến hành khai thác phải khoanh vùng ranh giới trữ lượng khai 

thác, đảm bảo trong quá trình khai thác không làm biến đổi dòng chảy, không 

gây sạt lở bờ sông, đê bao. 

- Khống chế trữ lượng và độ sâu khai thác theo đúng như hồ sơ xin khai 

thác. Nghiêm cấm việc khai thác tập trung lâu ngày tại một chỗ, tránh khoét sâu 

đáy sông tại một chỗ dễ tạo các hố xoáy đột biến. 

- Khai thác dọc theo hướng dòng chảy của sông để tránh sự thay đổi dòng 

chảy. 
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- Theo dõi mọi hiện tượng diễn biến về thời tiết trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để có biện pháp di chuyển toàn bộ máy móc ra khỏi khu vực khai 

thác khi xảy ra mưa lũ, gió bão. 

- Mỏ cát sau khi đã được khoanh định và cấp phép cần phải định giới rõ 

ràng như: đánh dấu trên bờ sông bằng các hệ thống cột mốc và trên mặt nước 

bằng các phao sơn màu. Các hệ thống cột mốc phải có dấu mực nước chuẩn và 

cách vách bờ sông ở những khoảng thích hợp để có cơ sở đánh giá mức độ xói 

lở bờ sông. 

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 trong quá 

trình thi công xây dựng và đi vào hoạt động nhằm hạn chế tối đa tác động của Dự 

án đến chất lượng môi trường của khu vực. 

Bảng 3.4. Tóm tắt các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Giai 

đoạn 

thực 

hiện 

Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
Kinh phí 

(1.000 đồng) 

Cơ 

quan   

thực 

hiện 

Cơ 

quan 

giám 

sát 

Thi 

công 

- Phun nước thường xuyên trên tuyến đường vận 

chuyển qua khu dân cư trong những ngày nắng gió 

(tối thiểu 02 lần/ngày). 

- Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che 

phủ và không chở quá tải, không chạy quá tốc 

độ quy định. 

500 

/ngày  

Đơn vị 

thi 

công 

và Chủ 

dự án 

Chủ 

dự án 

- Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động bằng vật liệu 

composite 20.000  

- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ vào 02 thùng 

rác loại 60L bố trí ở khu vực lán trại. 

 

 

5.000 

Đơn vị 

thi 

công 

và Chủ 

dự án 

 

Chủ 

dự án 

- Máy móc thiết bị được cân chỉnh và đúng yêu 

cầu kỹ thuật 

- Không thi công, hoạt động trong giờ cao điểm 

- 

- Lắp đặt phao tiêu, biển báo, cảnh báo công 

trường đang thi công xây dựng; 
500 

- Không xâm phạm đến phần diện tích bên 

ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng. 

 

- 
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Hoạt 

động 

- Thường xuyên phun, tưới nước trên đoạn 

đường vận chuyển (tối thiểu 02 lần /ngày); phun 

ẩm khu vực bãi tập kết tối thiểu 02 lần/ngày;  

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

lao động cho công nhân (10 bộ). 

- Che phủ vải bạt đối với các xe vận chuyển, bố 

trí công nhân quét dọn sạch đường nếu có rơi 

vãi. 

1.500 

/ngày 

 

 

 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động bằng vật liệu 

composite tại tàu cuốc và tại khu lán trại bãi tập 

kết. 

Đã lắp đặt giai 

đoạn thi công 
  

- Sử dụng lại 02 thùng rác sinh hoạt  loại 60L đã 

có tại tàu cuốc và tại khu lán trại bãi tập kết. 

- Thu gom lưu giữ CTNH vào thùng chứa 120L, 

hợp đồng xử lý chất thải nguy hại. 

- Thải đá (quá cở) để tận dụng gia cố bờ sông; 

 

 

Theo hợp 

đồng 

Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Ngừng hoạt động khai thác khi có mưa lớn kéo 

dài nhiều ngày. 

- Tạo bờ xung quanh khu vực khai thác nhằm 

chống xói lở đất đá trôi theo mưa. 

- Lắp phao tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm. 

 

 

 

 

200đ/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 cho mục đích khai thác. 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành CTPHMT 

và giao đất lại cho Nhà nước, địa phương quản 

lý. 

97.481 

(Chi phí 

CTPHMT) 

Hoạt 

động 

- 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. 

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

dựng nội quy, quy định phù hợp. 

- 
Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- 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, áo phao...vv. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao 

thông đường bộ.  

- 
Chủ dự 

án 

Chủ 

dự án 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 
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3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả 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 3.5. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp 

STT Phương pháp Mức độ tin cậy 

1 Phương pháp liệt kê 

- Nhận diện tất cả các tác động xấu trong các giai đoạn 

của dự án, quá trình nhận diện liệt kê được nghiên cứu 

kỹ lưỡng, các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, chuyên 

môn phù hợp nên có mức độ tin cậy cao. 

2 
Phương pháp đánh 

giá nhanh 

- Sử dụng các mô hình tính toán đã được công nhận và 

các hệ số ô nhiễm của tổ chức WHO để tính toán tải 

lượng các chất ô nhiễm môi trường. 

- Phương pháp này sử dụng số liệu khá cũ mà hiện nay 

các công nghệ thay đổi hiện đại hơn, ít phát thải chất ô 

nhiễm hơn nên số liệu có mức độ tin cậy trung bình. 

3 
Phương pháp mô hình 

hoá 

- 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 

mô hình hóa được công nhận và sử dụng rộng rãi, độ 

tin cậy cao. 

4 
Phương pháp thống 

kê 

- Các tài liệu, số liệu được thu thập và xử lý bằng 

phương pháp thống kê đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, đã được công nhận rộng rãi do đó có mức độ tin 

cậy cao. 

5 

Phương pháp lấy mẫu 

ngoài hiện trường và 

phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

- Trực tiếp điều tra, khảo sát tại hiện trường; 

- Các thiết bị lấy mẫu và phân tích các thông số môi 

trường hiện đại và đã được chứng nhận của cơ quan 

chức năng, do đó số liệu từ phương pháp này có mức 

độ tin cậy cao. 

6 
Phương pháp tổng 

hợp, so sánh 

- Các số liệu từ phân tích thông số môi trường tại 

phòng thí nghiệm và các số liệu từ phương pháp đánh 

giá nhanh được tổng hợp và tiến hành so sánh với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để đánh giá mức độ ô 

nhiễm. Mức độ tin cậy cao. 
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7 
Phương pháp điều tra 

xã hội học 

- Trực tiếp tham vấn ý kiến của chính quyền địa 

phương, các tổ chức và người dân chịu ảnh hưởng bởi 

Dự án. Mức độ tin cậy cao. 

8 
Phương pháp chồng 

ghép bản đồ 

- Sử dụng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa 

hình, bản đồ hành chính khu vực,… để xác định vị trí, 

mối quan hệ với các đối tượng xung quanh, các đối 

tượng có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án. Phương 

pháp này có độ tin cậy cao. 

Tuy nhiên, có một số tác động nhỏ, mức độ ảnh hưởng đến môi trường không 

đáng kể và diễn ra trong thời gian ngắn trong giai đoạn chuẩn bị, GPMB như hoạt 

động xây dựng lán trại, sinh hoạt của công nhân,…nên không được tính toán một 

cách chi tiết về tải lượng, thống kê một số tác động mang tính định tính. 
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Chương 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng 

sản 

4.1.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Đối với hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, phương án CTPHMT chính 

như sau: 

 “1. Khu vực khai trường 

a) Thực hiện khắc phục các khu vực xói lở bờ sông, bờ kè, đê do hoạt động khai 

thác cát, sỏi, khoáng sản lòng sông gây ra;  

b) San gạt và nạo vét các khu vực sông bị bồi, xói do hoạt động khai thác; 

c) Phải quy hoạch, dự tính được các khu vực có nguy cơ xói lở, từ đó đề xuất các 

giải pháp khắc phục; 

d) Kiểm tra diện tích, khắc phục các khu vực bị xói lở, xây dựng đê kè, và đưa 

mỏ về trạng thái an toàn. 

2. Kho bãi khu vực phụ trợ phục vụ khai thác 

a) Tháo dỡ các hạng mục công trình, thiết bị không còn mục đích sử dụng; xử lý 

ô nhiễm môi trường đạt quy chuẩn môi trường; san gạt, tạo mặt bằng và trồng cây 

trên toàn bộ diện tích sân công nghiệp và khu vực phụ trợ; xây dựng hệ thống thoát 

nước xung quanh; tái tạo hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường 

ban đầu; 

b) Khu vực kho bãi tập kết cát, sỏi, sa khoáng, đường vận chuyển phải dọn sạch, 

san phẳng tái tạo lại hệ sinh thái và môi trường gần với trạng thái ban đầu hoặc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

3. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép nhưng bị thiệt 

hại do các hoạt động khai thác 

Tiến hành xử lý, khắc phục ô nhiễm và đền bù sự cố sạt lở trong trường hợp gây 

ô nhiễm và sự cố sạt lở do hoạt động khai thác.” 

Trên cơ sở loại hình của Dự án là khai thác cát, sỏi lòng sông nên phương án 

CTPHMT khả thi đưa ra là gia cố bờ sông, cải tạo lòng sông tạo dòng chảy ổn 

định nhằm khắc phục các khu vực xói lở trong khu vực mỏ và kể cả các khu vực 

ngoài phạm vi cấp đất bị ảnh hưởng. Qua quá trình khảo sát thực địa cho thấy đặc 

điểm của bờ sông các khu vực khai thác như sau: 
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Bảng 4.1. Đánh giá hiện trạng bờ sông khu vực khai thác 

STT Vị trí Chiều dài 

(m) 

Hiện trạng và phân tích 

phương án CTPHMT 

Kết quả lựa chọn 

phương án 

1. Bờ Tả: từ mốc 

I1- mốc I3 

245 Đoạn sông bãi bồi uốn 

cong, có nguy cơ sạt lở bờ 

sông khi khai thác nên 

quá trình khai thác sẽ có 

giải pháp gia cố thêm bờ 

sông, gồm cả thượng lưu 

và hạ lưu đoạn sông mỗi 

phía thêm 50m. 

- Mốc I1 - mốc I3: 

Khu vực nguy cơ sạt 

lở do khai thác, cần 

gia cố thêm: 345m 

(gồm 245m trong 

phạm vi mỏ và 100m 

ngoài phạm vi mỏ). 

2 Bờ hữu: Từ 

mốc II7 - mốc 

II6. 

205m Đoạn sông khá thẳng 

nhưng quá trình khai thác 

dễ lộ chân đường bờ nên 

có nguy cơ phát sinh sạt 

lở; khi khai thác cần kết 

hợp uốn nắn dòng chảy, 

có giải pháp gia cố thêm 

trên bờ taluy khi kết thúc 

khai thác (<250). Đồng 

thời gia cố đoạn sông kế 

tiếp hạ lưu khu mỏ 

khoảng 295m. 

- Khu vực nguy cơ 

sạt lở do khai thác 

cần gia cố thêm: 

500m (gồm 205m 

trong phạm vi mỏ và 

295m ngoài phạm vi 

mỏ). 

 

Qua bảng trên cho thấy: tổng chiều dài bờ song cần gia cố là 845m, (Bờ tả 

khoảng 500m, bờ hữu khoảng 345m).  

Để lựa chọn được phương án CTPHMT phù hợp, Chủ dự án phân tích, tính 

toán Chỉ số phục hồi đất như sau: 

Ip=(Gm-Gp)/Gc. Trong đó: 

- Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi. 

- Gc: Giá trị nguyên thủy của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính 

toán; 

Trong đó, đối với khu vực đáy moong khai thác là lòng sông và lán trại là 

đất bãi bồi ven sông nên giá trị đất Gm và Gc trước và sau khai thác cơ bản là 

bằng nhau. Do đó, khi đưa ra 02 phương án lựa chọn sẽ tập trung vào các giải 

pháp gia cố bờ sông, phương án gia cố bờ sông nào ít kinh phí và hiệu quả hơn 

sẽ được áp dụng. 

Vậy tính toán các giá trị Gp cho các phương án như sau:  
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1. Phân tích các phương án gia cố bờ sông 

* Phương án 1: Xây dựng kè bằng bê tông dọc hai bên mép bờ sông ở các khu 

vực đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở sau khai thác (845m). 

Phương án này sẽ tiến hành xây dựng kè bờ sông tại các điểm sạt lở và có 

nguy cơ sạt lở sau khai thác, kè được xây kiên cố bằng bê tông kết hợp rọ đá. 

Theo tham khảo chi phí xây dựng các công trình tương tự như kè An Lợi, kè 

Đồng Giám, kè Phú Liêu, huyện Triệu Phong; kè sông Hồ Xá, huyện Vĩnh 

Linh,…: cứ 01km kè bờ sông tốn chi phí khoảng 7,5 tỷ đồng. 

Vậy, giá trị Gp1 của phương án 1 khoảng 6,33 tỷ đồng. 

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT nêu trên, đối với 

điều kiện thực tế khu vực Dự án thì phương án xây dựng kè là không phù hợp 

vì: 

+ Chi phí xây dựng quá cao trong khi quy mô khai thác Mỏ chủ yếu nhằm 

khơi thông dòng chảy, tránh hiện tượng xoáy cục bộ giảm nguy cơ sạt lở bờ 

sông. Tính toán cho Dự án thì không đảm bảo hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi 

trường.  

+ Diện tích khai thác hầu hết nằm giữa lòng sông, vào mùa lũ sẽ được bổ 

sung một lượng cát sỏi từ thượng nguồn về và san lấp lại lòng sông, đây là khu 

vực bãi bồi được bồi lấp hàng năm, nên việc xây kè là bất hợp lý. 

* Phương án 2 - Trồng cây xanh  

Phương án này có mức kinh phí vừa phải, phù hợp với địa hình từng đoạn 

sông, đặc điểm khu mỏ khoáng sản và quy mô khai thác, đồng thời cũng là 

phương án phổ biến đang thực hiện. 

Gia cố bờ sông dọc theo chiều dài khu mỏ bằng phương án trồng cây xanh 

để giữ đất, đồng thời hạn chế xói lở, sạt lở bờ sông trong quá trình khai thác. 

Căn cứ vào địa hình đoạn sông, đồng thời giảm thiểu tác động đến đất canh tác 

của người dân hai bên bờ sông, qua khảo sát cho thấy: 

Thông thường tre Hóp trồng ven sông có khả năng giữ đất rất tốt, tuy 

nhiên do địa hình bãi bồi ven sông, khá dốc và dòng chảy mùa lũ mạnh, mùa lũ 

hay ngập nước, trong khi tre Hóp là cây chậm phát triển nên rất dễ bị cuốn trôi. 

Do đó, Chủ dự án đề xuất phương án chọn loại cây để trồng là cây Rì kết hợp cỏ 

Ventiver. Đây là các loại cây sống thích hợp với điều kiện địa hình, địa chất ở 

các bãi bồi ven sông, nhanh phát triển và có khả năng giữ đất tốt nên có thể 

trồng gia cố phía ngoài mép các bờ sông, tạo vành đai an toàn cho bờ sông. 

Theo tính toán chi tiết ở phần sau, giá trị Gp2 của phương án 02: 

97.481.000 đ. 
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Như vậy, về mặt chi phí thì Phương án 1 cao hơn Phương án 2. 

Trên cơ sở phân tích 02 phương án trên thì phương án trồng cây Rì và cỏ 

Ventiver (Phương án 2) để gia cố bờ sông là phương án khả thi, chi phí thấp, 

phù hợp với địa hình đoạn sông, đặc điểm khu mỏ khoáng sản và quy mô khai 

thác, đồng thời cũng là phương án phổ biến, dễ thực hiện.  

2. Tại khu vực khai trường khai thác 

- Về cải tạo mặt bằng đáy moong: Nạo vét lòng sông do bùn cát bồi lắng 

trong quá trình khai thác hoặc chướng ngại vật phát sinh trong quá trình khai 

thác làm thay đổi dòng chảy tại khu vực khai trường. Việc tạo mặt bằng đáy 

moong được thực hiện song song trong quá trình khai thác theo phương pháp 

hoàn thổ cuốn chiếu, trong đó chú ý quá trình khai thác sẽ không tập trung tại 

một địa điểm mà sử dụng máy hút đồng đều trên mặt bằng khai thác đúng 

phương án khai thác đã phê duyệt (về độ sâu, góc kết thúc và hoàn thổ cuốn 

chiếu), theo đó thì mặt đáy moong sẽ không tạo ra các hố sâu nước xoáy hay 

hàm ếch nguy hiểm.  

3. Khu vực bãi tập kết cát, phụ trợ 

- Đây là hạng mục sử dụng chung của Chủ đầu tư nên sẽ giữ nguyên mặt 

bằng bãi tập kết khu lán trại văn phòng để tiếp tục kinh doanh vật liệu xây dựng 

trong thời hạn giấy phép được cấp. 

4.1.2. Các công trình và khối lượng công việc CTPHMT 

Qua bảng 4.1, có thể đưa ra các thông số để CTPHMT như sau: 

- Đối với bờ sông, lòng sông: Tổng chiều dài bờ sông cần trồng cây Rì và 

cỏ Ventiver là 845m, trong đó: bờ hữu 500m; bờ tả 345m.  

- Đối với đáy moong, lòng sông: kết hợp cải tạo dòng chảy ổn định đồng 

thời trong quá trình khai thác. 

- Đối với khu bãi tập kết; đối với văn phòng: giữ nguyên để Chủ dự án 

tiếp tục kinh doanh vật liệu xây dựng; lán trại tạm 50m2 sẽ tháo dỡ. 

4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các 

công trình CTPHMT của phương án 

a. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường: Quá trình thực hiện các hạng mục 

CTPHMT nêu trên cơ bản đồng thời với thời gian khai thác nên các ảnh hưởng 

đến môi trường cũng tương tự như phần đánh giá do hoạt động khai thác mà 

Báo cáo đã đề cập trên Chương 3. 

b. Đánh giá tính bền vững, an toàn của các công trình CTPHMT của 

phương án: việc trồng cây xanh (cây Rì và cỏ Ventiver) là các vật liệu tự nhiên, 

cây Rì là cây bản địa, kết hợp với cỏ Ventiver có khả năng chống chịu và phát 

triển tốt theo thời gian nên công trình được đánh giá là có tính bền vững an toàn. 
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4.2. Nội dung CTPHMT 

Tính toán khối lượng công việc để CTPHMT như sau: 

a. Tại khu vực khai trường khai thác: 

 * Khối lượng cải tạo, gia cố, phòng ngừa xói lở bờ sông bằng cây xanh: 

Qua khảo sát thực tế địa hình, thảm phủ thực vật ven sông, để giữ đất và 

phòng ngừa hiện tượng xói lở bờ sông vào mùa mưa lũ, Công ty sẽ tiến hành 

trồng cây Rì và cỏ Ventiver dọc mép bờ sông. 

Như tính toán trên, tổng chiều dài các đoạn sông cần gia cố là 845m, 

trong đó bờ hữu 500m, bờ tả 345m; cây Rì và cỏ Ventiver được trồng, chăm sóc 

để gia cố.  

+ Trồng 01 hàng cây Rì có bề rộng hàng 1m, cây cách cây 1m dọc mép 

bờ sông.  

+ Trồng cỏ Ventiver tiếp phía trên mái taluy cự ly hàng cách hàng từ 1,0-

1,5m (chọn 1m), cây cách cây 0,1-0,15m (chọn 0,1m), dọc chiều dài bờ sông 

845m, chiều rộng mái taluy trung bình 3m, chọn trồng 04 hàng theo chiều dọc 

bờ sông. 

Việc trồng và chăm sóc (có trồng dặm) được thực hiện song song với quá 

trình khai thác đến khi cây đủ mật độ và cây phát triển ổn định (khoảng 03 

năm), sau 03 năm tiếp theo Công ty lập hồ sơ xác nhận hoàn thành việc 

CTPHMT trên đoạn sông và bàn giao cho địa phương quản lý. 

Phương án trồng:  

- Cây Rì là cây bản địa dễ trồng và thích ứng với điều kiện khu vực; cự ly 

trồng cách nhau 1 m/cây; trồng 01 hàng; 

+ Số lượng cây trồng theo mật độ thiết kế: 845m/1m x 01 hàng = 845 cây. 

+ Tỷ lệ cây chết và trồng dặm (20%): = 20* 845/100 = 169 cây. 

Tổng số cây Rì cần trồng: 1.014 cây. 

- Phương án khai thác vận chuyển cây Rì: Qua khảo sát tại thực địa, Cây 

Rì là cây tự nhiên có sẵn ở các bãi bồi ven sông Thạch Hãn, Cây Rì phân bố tập 

trung rải rác ở ven sông và phân bố nhiều ở vị trí thượng lưu mỏ khoảng 5km, 

đảm bảo đủ số lượng để khai thác, phục vụ cho Dự án; Chủ Dự án bố trí công 

nhân khai thác và vận chuyển đến vị trí bờ sông cần trồng rất thuận lợi. Ngoài 

ra, Chủ Dự án cũng có thể lấy hạt Cây Rì để gieo lên các mép bờ sông cần 

PHMT nhằm phát triển thêm hệ cây con dày hơn, tăng cường hiệu quả chống sạt 

lở. 
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- Đối với cỏ Ventiver: diện tích mái taluy bờ sông phải trồng khoảng 

845m x 3m = 2.535m2, trồng 04 hàng dọc với cây cách cây 0,1m, như vậy số bụi 

cỏ Ventiver là: 

845m/0,1m * 4 hàng = 33.800 bụi (tép).  

Thực tiễn cho thấy cỏ Ventiver có tác dụng rất lớn trong phòng chống sạt 

lở nhất là các bờ sông, taluy đường,... được nhiều nơi ứng dụng thành công, Chủ 

Dự án có thể dễ dàng đặt hàng thu mua trong và ngoài tỉnh lân cận.  

* Tính toán khối lượng khai thác, vận chuyển, trồng và chăm sóc cây Rì: 

Với giống cây và phương pháp trồng như đã trình bày ở trên thì chi phí 

trồng và chăm sóc cây được tính như sau: 

- Nguồn cây Rì: có sẵn tại khu mỏ và lân cận, cự ly đến chân công trình 

trung bình 5.000m. 

- Công trồng và chăm sóc: cây Rì không có đơn giá áp dụng cho địa bàn 

tỉnh Quảng Trị nên tham khảo Định mức dự toán công tác cây chắn sóng bảo vệ 

đê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ban hành kèm theo Quyết định 

số 1228/QĐ-BNN ngày 02/6/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban 

hành Định mức dự toán công tác duy tu, bảo dưỡng đê điều) và điều chỉnh cho 

phù hợp với thực tế như sau: 

+ Chi phí đào cây: ước tính một công nhân bậc 1, đào 20 cây/ngày (do đây 

là lòng sông, nhiều sỏi đá nên công tác đào cây rất khó khăn). Vậy số công đào 

cây Rì là: 1.014/20 ~ 51 công. 

Đơn giá nhân công nhóm I, bậc 1/7 khu vực xã Ba Lòng (theo Quyết định 

số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh công bố Đơn giá nhân 

công xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Nghị định số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng; hệ số điều chỉnh nhân công tại khu vực 

xã Ba Lòng là 1,14) là: 128.158đ/ngày x 1,14 = 146.100 đ/ngày. 

+ Chi phí vận chuyển cây Rì: ước tính một cây Rì khoảng 3kg, vậy với 

1.014 cây sẽ có trọng lượng là: 1.014 x 3kg = 3,04tấn; cự ly vận chuyển tính tối 

đa là 5km. 

Đơn giá vận chuyển bằng phương tiện thô sơ (theo Quyết định số 

31/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Quy 

định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện thô sơ và sức 
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người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) là 133.000 đ/tấn.km. Cự ly vận chuyển 5km, 

nên đơn giá sẽ là: 665.000đ/tấn. 

+ Chi phí trồng, chăm sóc cây: 

Đơn vị tính: đ/cây 

Mã hiệu 
Công tác 

thực hiện 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Giá gốc 

Giá 

điều 

chỉnh 

Thành 

tiền 

10.21.00 

Trồng, 

chăm sóc 

cây Rì 

Nhân công bậc 1,5/7 Công 0,225 38.025 179.250 40.331 

 Tổng     40.331 

 Ghi chú: Hệ số điều chỉnh nhân công 4,714; Nước sẵn có tại khu vực trồng cây. 

               Đơn giá gồm cả chi phí cho nhân công trồng, chăm sóc cây 

 

* Tính toán khối lượng trồng và chăm sóc cỏ Ventiver: 

- Nguồn cỏ: Có thể đặt hàng mua của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh 

vận chuyển đến tận chân công trình. Đơn giá: 700đ/bụi (tẻ). 

- Công trồng công:   

Mã hiệu 
Công tác thực 

hiện 
Đơn vị 

Số lượng 

(m2) 
Đơn giá 

Hệ số nhân 

công khu 

vực Ba 

Lòng 

Giá sau 

điều 

chỉnh 

(đồng) 

 

AL.17111  

Trồng cỏ mái 

kênh mương, 

đê, đập, mái 

taluy nền 

đường 

100m2               2.535   328.775 1,14       

 

 

374.804 

 

b. Tại khu vực phụ trợ phục vụ khai thác: 

- Sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ tháo dỡ mặt bằng lán trại tạm với 

diện tích 50m2.  

Bảng 4.2. Tổng hợp các công trình CTPHMT, khối lượng công việc thực hiện 

trong quá trình CTPHMT  

TT Tên hạng mục Khối lượng Giai đoạn thực hiện 

1 
Trồng cây Rì dọc mép bờ 

sông chiều dài 845 m (bờ 
1.014 cây 

Trồng, chăm sóc đến khi kết thúc 

khai thác 
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hữu: 500m, bờ tả: 345m); 

bụi cách bụi 01m. 

2 

Trồng cỏ Ventiver dọc chiều 

dài bờ sông 845 m (bờ hữu: 

500m, bờ tả: 345m); chiều 

rộng 4m (hàng cách hàng 

01m, bụi cách bụi 0,1m) 

33.800 bụi (tẻ) Trồng, chăm sóc đến khi kết thúc 

khai thác 

3 Tháo dỡ lán trại tạm 50 m2 
Sau khi kết thúc khai thác 

 

4 

Quá trình khai thác sẽ kết hợp thải đá quá cở 

dọc 2 bên mép bờ sông để tăng cường khả 

năng chống xói lở 

Suốt quá trình khai thác 

Bảng 4.3. Bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu sử dụng trong quá 

trình CTPHMT 

TT Tên, chủng loại  Số lượng Đặc tính  

I Máy móc, thiết bị   

1  Máy xúc lật 01 chiếc Hãng KOMATSU (gàu 0,8 m3) 

2 Thuyền vận chuyển 01 chiếc Vật liệu hợp kim nhôm; 05 m3/chuyến 

II Nguyên vật liệu   

1 Cây Rì 1.014 cây Có sẵn tại các bãi bồi cách Dự án 

trung bình khoảng 5.000m  

2 Cỏ Ventiver 33.800  

bụi (tẻ) 

Mua trong tỉnh và lân cận 

II Nhân công   

1 Quản lý chung 01 người Giám đốc mỏ 

2 Lái thuyền 01 người Công nhân 

3 Nhân công phục vụ cho 

CTPHMT 

Tuỳ theo nhu 

cầu 

Công nhân 

4.3. Kế hoạch thực hiện 

4.3.1. Tổ chức thực hiện CTPHMT 

* Trách nhiệm của Công ty: 

- Sau khi Phương án CTPHMT được phê duyệt, Công ty phải kịp thời trình 

nội dung phương án này tới các cấp liên quan như: UBND huyện Đakrông, 

UBND xã Ba Lòng được rõ.  

- Nghiêm chỉnh chấp hành công tác CTPHMT và ký quỹ phục hồi môi 

trường theo quy định. 
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- 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 CTPHMT. 

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác theo 

dõi, giám sát quá trình CTPHMT, 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 (UBND xã Ba Lòng): 

- Hỗ trợ Công ty trong công tác xây dựng kế hoạch khai thác, khảo sát khu 

vực khai thác.  

- Thường xuyên theo dõi, giám sát công tác khai thác cũng như công tác 

CTPHMT trong khu vực Dự án, từ đó yêu cầu Công ty có những điều chỉnh kịp 

thời trong công tác CTPHMT 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 CTPHMT của Công ty 

khi kết thúc quá trình khai thác và bàn giao lại cho địa phương quản lý. 

- 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 Đakrông): 

- 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 CTPHMT 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 CTPHMT của Công ty 

khi kết thúc quá trình khai thác và bàn giao cho lại cho địa phương 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, quá trình CTPHMT 

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; 
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- Cùng với các bên liên quan, nghiệm thu công tác CTPHMT của Công ty 

khi kết thúc quá trình khai thác và bàn giao cho lại cho địa phương quản lý. 

4.3.2. Tiến độ thực hiện CTPHMT và kế hoạch giám sát chất lượng công 

trình 

- Các hạng mục đầu tư được tiến hành một phần song song trong quá trình 

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

+ Kết thúc khai thác năm đầu tiên Chủ dự án sẽ bắt đầu tiến hành trồng 

cây Rì và cỏ Ventiver gia cố bờ sông. Các năm sau tiến hành trồng dặm và chăm 

sóc đến khi kết thúc khai thác (từng khu vực) sẽ tổ chức nghiệm thu, xác nhận 

hoàn thành và giao địa phương quản lý. 

+ Việc hoàn thổ, tạo bờ moong kết thúc khai thác được thực hiện trong 

quá trình khai thác (từng năm). 

- Sau khi kết thúc quá trình khai thác từng năm và trên toàn bộ diện tích 

được cấp, Công ty sẽ hoàn thành công tác CTPHMT trên đoạn sông đã khai thác. 

Để tiến hành đóng cửa mỏ, Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 

nghiệm thu công tác CTPHMT và bàn giao lại toàn bộ khu vực cho địa phương 

quản lý. 

- Chủ dự án chọn phương án tổ chức giám định, xác nhận hoàn thành chất 

lượng công trình CTPHMT 01 lần cho toàn bộ khu mỏ: thời gian vào cuối năm 

thứ 6 sau khi kết thúc khai thác 01 năm. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình CTPHMT để kiểm tra, 

xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án CTPHMT. 

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 công tác CTPHMT và 

bàn giao lại toàn bộ khu vực lại cho địa phương quản lý. 

Kế hoạch tổ chức giám định và xác nhận hoàn thành các nội dung cải tạo sẽ 

được thực hiện 01 lần vào cuối năm thứ 6 (khi kết thúc khai thác được 01 năm). 

4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình CTPHMT sau khi kiểm tra, 

xác nhận 

Sau khi được kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành các công trình CTPHMT, 

Công ty sẽ bàn giao lại toàn bộ khu vực lại cho địa phương quản lý. 

Bảng 4.4. Bảng tiến độ thực hiện CTPHMT 

TT Tên công trình 
Khối lượng/ 

đơn vị 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian hoàn 

thành 

I Khu vực khai thác     

1 

Trồng cây Rì và cỏ 

Ventiver dọc mép bờ sông 

chiều dài 845 m (bờ hữu: 

1.014 cây Rì; 

33.800 bụi 

(tép) cỏ 

Sau khi kết 

thúc khai thác 

năm thứ nhất 

 Chu kỳ trồng, 

chăm sóc để cây 

phát triển ổn 
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500m, bờ tả: 345m) entiver và tiếp tục các 

năm sau  

định: sau 01 

năm kể từ khi 

trồng; 

Năm thứ 6 sẽ lập 

hồ sơ xác nhận 

hoàn thành đoạn 

sông đã 

CTPHMT cho 

toàn bộ khu mỏ; 

II 

Khu vực bãi tập kết, 

đường vào bãi tập kết và 

khu phụ trợ   

  

1 Tháo dỡ lán trại tạm 
1 Cái 

(50 m2) 

Sau khi kết 

thúc khai thác 

Sau khi kết thúc 

khai thác 03 

tháng 

 

4.4. Dự toán kinh phí CTPHMT 

4.4.1. Chi phí CTPHMT 

Dự toán chi phí cải tạo phục hồi môi trường theo Hướng dẫn tại “mẫu số 

21 - Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản”, Phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau: 
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Bảng 4.5. Tổng hợp dự toán kinh phí CTPHMT dự án 

SỐ 

TT 
Mã hiệu 

Nội dung 

côngviệc 
Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá ban hành (đ) Hệ số điều chỉnh Đơn giá sau điều chỉnh (đ) 
Đơn 

giá(đ) 

Thành tiền 

(đ) Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

Vật 

liệu 

Nhân 

công 
Máy 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 

I Khu vực khai thác                         
       

83.529.609  

1 Đào  cây Rì Công 
                   

51  
  

      

128.158  
    

        

1,14  
    

     

    

146.100  

 

  
            

146.100  

           

7.451.106  

2 Vận chuyển cây Rì Tấn/km 
                 

3,04    
              

-    
           

665.000  
          

            

665.000  

            

665.000  

           

2.021.600  

3 Trồng cây Rì Cây 
               

1.014                    
              

40.331  

         

40.895.634  

4 Mua cỏ ventiver Bụi 
             

33.800  
            

700  
    

        

700  
    

            

700  
    

                   

700  

         

23.660.000  

5  AL.17111  

Trồng cỏ 

mái kênh 

mương, 

đê, đập, 

mái taluy 

nền 

đường 

               

2.535  
               

5.850  

      

328.775  
      

328.775  
    

        

1,14  
    

    

374.804  

 

 
            

374.804  

           

9.501.269  

II  Khu vực phụ trợ                           
         

1.000.000  

1  Tháo dỡ lán trại tạm  m2 
                   

50  
                  

          

1.000.000  

           

1.000.000  
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III Tổng chi phí trực tiếp                         
       

84.529.609  

IV 

Chi phí giám sát trong 

quá trình cải tạo 

(2,566%*III) (Quyết 

định số 79/QĐ-BXD) 

                        
         

2.169.030  

V 
Tổng chi phí trực tiếp 

(III+IV) 
                        

       

86.698.639  

VI 
Chi phí trực tiếp khác 

(1,5%*V) 
                        

         

1.300.480  

VII 
Cộng trực tiếp chi phí 

(V+VI) 
                        

       

87.999.118  

VIII 
Chi phí chung 

(5%*VII) 
                        

         

4.399.956  

IX 
Giá dự toán 

(VII+VIII) 
                        

       

92.399.074  

X 

Thu nhập chịu thuế 

tính trước 

(5,5%*VIII) 

                        
         

5.081.949  

XI 
Tổng chi phí phục hồi 

môi trường 
                        

       

97.481.023  

  Làm tròn                         97.481.000 
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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 37, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Chủ 

dự án phải ký quỹ CTPHMT như sau: 

- Tổng số tiền ký quỹ bằng tổng chi phí các hạng mục CTPHMT. 

- 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 có tính tới yếu tố trượt giá được tổ chức, cá 

nhân tự kê khai, nộp tiền ký quỹ và thông báo cho quỹ bảo vệ môi trường nơi ký 

quỹ. 

- Thời điểm ký quỹ theo giấy phép khai thác. 

- Phương thức ký quỹ: Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn 

dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng số tiền 

ký quỹ:  

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

97.481.000 đồng × 25% = 24.370.000 đồng 

Số tiền ký quỹ còn lại những lần sau (4 năm còn lại) Chủ dự án sẽ ký quỹ 

là: 

(97.481.000 – 24.370.000)/4~17.278.000 đồng/năm. 

Sau khi kết thúc khai thác và thực hiện đầy đủ công tác CTPHMT, được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận, Công ty sẽ được nhận lại số tiền này theo quy 

định. 

* Thời điểm ký quỹ: 

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

dựng cơ bản mỏ; Việc ký quỹ từ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trong khoảng 

thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số 

giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ; 

* 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: 

- Giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng của Dự án: Trong quá trình xây 

dựng, mọi hoạt động xây dựng hay ăn ở của công nhân đều có khả năng gây ô 

nhiễm môi trường nếu như không chấp hành đúng các biện pháp đề ra. Chính vì 

vậy, để thực hiện tốt và giám sát việc thực hiện theo các biện pháp đã đề ra, Chủ 

Dự án sẽ thành lập một đội gồm 02 người có nhiệm vụ quản lý thi công trong 

công trường, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định về 

bảo vệ môi trường cho toàn bộ công nhân. 

- Giai đoạn đi vào hoạt động của Dự án: Sau khi Dự án đi vào hoạt động, 

Chủ dự án sẽ bố trí đội quản lý môi trường gồm 02 người để thực hiện quản lý 

các vấn đề môi trường cho Dự án. Đội có chức năng nhiệm vụ như sau: 

+ Quản lý về mọi mặt môi trường của Dự án; 

+ Quản lý việc lưu trữ, thu gom và xử lý chất thải rắn và CTNH; 

+ Quản lý các vấn đề về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; 

+ Tổ chức phối hợp quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, 

xây dựng báo cáo môi trường và định kì báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ 

môi trường, thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường. 

Trong quá trình hoạt động các thành viên trong phòng môi trường sẽ đưa ra 

những giải pháp và kiến nghị với Ban lãnh đạo kịp thời giải quyết các vấn đề 

môi trường phát sinh hoặc những tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của Dự 

án. 
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Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường của dự án 

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 

Tập kết máy 

móc thiết bị, 

cắm mốc, thả 

phao định vị, 

mở vỉa 

- Bụi và khí 

thải phát sinh 

từ các phương 

tiện vận 

chuyển 

- Phun nước thường xuyên trên 

tuyến đường vận chuyển qua khu 

dân cư tối thiểu 02 lần/ngày 

- Các phương tiện vận chuyển phải 

có bạt che phủ và không chở quá 

tải. 

500/ngày 
Suốt quá trình thi 

công xây dựng 

Đơn vị thi 

công và 

Chủ dự án 

Chủ dự 

án 

Sinh hoạt 

của công 

nhân; từ quá 

trình đào, mở 

vỉa mỏ 

Nước thải sinh 

hoạt 

- Đầu tư 02 nhà vệ sinh di động bằng 

vật liệu composite (01 m3). 
20.000 Suốt quá trình thi 

công xây dựng 

Đơn vị thi 

công và 

Chủ dự án 

Chủ dự 

án 

Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Rác thải sinh hoạt thu gom bỏ 

vào 02 thùng rác loại 60L bố trí ở 

khu vực lán trại. 

- Thùng đựng CTNH loại 120L 

5.000 

 

 

5.000 

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/phao định vị, cảnh 

báo công trường đang thi công xây 

dựng 

500 

Hệ sinh thái - Không xâm phạm đến phần diện - 
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tích bên ngoài ranh giới giải phóng 

mặt bằng. 

- Quản lý chất thải khác tránh hiện 

tượng nước mưa cuốn trôi xuống 

nước,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận hành 

và 

CTPHMT 

Đào, bốc 

xúc, sàng, 

vận chuyển 

tập kết  

Bụi, khí thải  

- Thường xuyên phun, tưới nước 

trên đoạn đường vận chuyển. Tần 

suất tối thiểu: 02 lần/ngày; phun 

nước khu vực bãi tập kết tối thiểu 

02 lần/ngày.  

- Trang bị đầy đủ tất cả các 

phương tiện bảo hộ lao động cho 

14 công nhân như áo quần, nút tai 

chống ồn, găng tay, mũ, giày,... 

(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 (loại 05 m3). 

1.500 /ngày 

 

 

 

 

1.000/bộ 

 Suốt quá trình 

hoạt động 

Đơn vị thi 

công và 

Chủ dự án 

Chủ dự 

án 

Hoạt động 

sinh hoạt, làm 

việc của công 

nhân 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động 

đã đầu tư; 

 

Đã đầu tư -   

- Chất thải rắn 

sinh hoạt. 

- Chất thải nguy 

hại: thùng phuy 

dựng dầu; dầu, 

- Sử dụng lại số thùng rác đã có 

(02 thùng loại 60L) 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom 

vào thùng chứa và Hợp đồng với 

Trung tâm MT và Đô thị TX 

-Thùng rác đã có sẵn 

giai đoạn thi công; 

kinh phí xử lý tùy theo 

hợp đồng 

Suốt quá trình 

hoạt động 
Chủ dự án 

Chủ dự 

án 
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mỡ thừa,... Quảng Trị thu gom xử lý. 

- CTNH: Thu gom vào thùng chứa 

120L, thuê đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý CTNH đúng theo 

quy định 

Hoạt động 

khai thác 

Sạt lở bờ sông 

- Ngừng hoạt động khai thác khi có 

mưa lớn kéo dài nhiều ngày. 

- Gia cố bờ sông bằng cách trồng 

cây Rì  và cỏ Ventiver trên mái 

taluy bờ sông;  

- Kết hợp thải đá quá cở; cải tạo 

uốn nắn dòng sông trong quá trình 

khai thác; 

Kinh phí CTPHMT: 

97.481đ. 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 thảm thực vật tại 

các khu vực không sử dụng đất 

cho mục đích khai thác 

- Quản lý chất thải phát sinh không 

để phát tán ra môi trường. 

- 

 

 

 

Chủ dự án 
Chủ dự 

án 

 

Gây đục 

nguồn nước; 

Nước mưa 

chảy tràn qua 

bãi tập kết 

- Bố trí các con lăn bao quanh khu 

vực khai thác ở hạ lưu; 

- Xây dựng hệ thống thu gom 

nước mưa chảy tràn quanh bãi tập 

kết; có bố trí hố ga lắng cát. 

Tính trong chi phí 

hoạt động khai thác 
Suốt quá trình 

họat động 
Chủ dự án 

Chủ dự 

án 

 Tiếng ồn, rung 

- Hoạt động trong thời gian cho 

phép. 

- Trang bị nút tai chống ồn cho 

- Suốt quá trình 

họat động 
Chủ dự án 

Chủ dự 

án 
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công nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự cố cháy nổ 

- 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. 

 

 

 

Tai nạn lao 

động, tai nạn 

giao thông 

Lắp đặt phao tiêu, biển báo, cảnh 

báo công trường đang khai thác: 

04 phao tiêu tại khu vực mỏ; 01 

biển khu vực ra vào bãi tập kết  

- 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. 

200đ/biển. 
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5.2. Chương trình 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. 

 * Giám sát nước thải: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực đang khai thác (cách điểm bốc xúc 

khoảng 10m về hạ lưu); di chuyển theo hướng khai thác sau mỗi đợt giám sát kế 

tiếp. 

- Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, P tổng, N tổng, dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần. 

* Giám sát hiện tượng sạt lở đất 

- Số lượng giám sát: 06 điểm 

- Vị trí giám sát: mỗi bờ sông 03 điểm x 02 bờ: điểm tại thượng, giữa và hạ 

nguồn đoạn sông có công trình cải tạo phục hồi môi trường; cần tổng cộng 6 

cọc. 

- Phương pháp giám sát: Đóng cọc định vị mép bờ sông để theo dõi mức độ 

sạt lở do dòng chảy gây ra.  

- Tần suất giám sát: cắm cọc hiện trạng trước khi bắt đầu khai thác (mỗi bờ 

sông khu vực khai thác cắm 03 cọc * 02 bờ = 6 cọc); theo dõi, đo vẽ định kỳ 03 

tháng/lần đối với thay đổi bề ngang bờ sông. 

 * Tần suất báo cáo  

- Báo cáo công tác BVMT 01 lần/năm nộp về Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đakrông. 

- Giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường hoặc có kiến nghị của chính 

quyền địa phương hoặc có khiếu nại của người dân. 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử: Chưa thực 

hiện. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến:  

Quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng được thực hiện vào 9h00 ngày 

9/3/2021 tại Hội trường UBND xã Ba Lòng. 

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:  

- Về phía địa phương gồm có: Đảng ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN; 

các tổ chức đoàn thể xã (Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Địa chính, Địa chính); đại 

diện thôn Tân Xá (Trưởng thôn); 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú 

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ môi trường Miền 

Trung 

Chủ trì cuộc họp do ông Hồ Xuân Hoàng – chủ tịch UBND xã Ba Lòng và 

Chủ dự án là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú cùng phối 

hợp thực hiện. Trình tự các bước họp tham vấn cộng đồng dân cư như sau: 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã Ba Lòng trình bày lý do cuộc họp. 

- Đại diện Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng 

Phú trình bày về tính cấp thiết của việc triển khai thực hiện Dự án. Sau đó, đơn 

vị tư vấn là Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ môi trường Miền Trung trình 

bày tóm tắt các tác động của Dự án đến môi trường tại khu vực cũng như đưa ra 

các biện pháp giảm thiểu đối với Dự án. 

- Trên cơ sở các nội dung của Dự án được trình bày tại cuộc họp, đại diện 

các tổ chức chính trị xã hội đã có các ý kiến đối với dự án. Các nội dung ý kiến 

đóng góp được tổng hợp bằng biên bản cuộc họp. 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định:  

Đợt 1:  

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú đã gửi Văn bản số 

05/CV-ĐTM ngày 4/03/2021 đến UBND xã Ba Lòng để xin ý kiến tham vấn 

cộng đồng dân cư, kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;  

Trên cơ sở Báo cáo ĐTM của dự án, UBND xã Ba Lòng đã có công văn số 

35/CV-UBND ngày 18/3/2021 gửi Chủ dự án về việc trả lời ý kiến tham vấn 

cộng đồng dân cư khu vực triển khai Dự án.  

Đợt 2: (Sau khi điều chỉnh quy mô Dự án từ 9,77ha xuống còn 1,58ha) 
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Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú đã gửi Văn bản số 

03/HP-ĐTM ngày 3/8/2022 đến UBND xã Ba Lòng để xin ý kiến tham vấn 

cộng đồng dân cư, kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; 

UBND xã Ba Lòng đã có Công văn số 68/UBND-ĐC ngày 08/8/2022 và 

UBMTTQVN xã Ba Lòng có Công văn số 190/UBMT ngày 04/8/2022 gửi Chủ 

dự án về việc trả lời ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư khu vực triển khai Dự 

án.  

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Lập bảng thể hiện các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và 

giải trình việc tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (sắp xếp các ý kiến góp ý theo chương, mục liên quan của báo cáo 

đánh giá tác động môi trường), cụ thể như bảng sau: 

Bảng 6.1. Tổng hợp các kết quả tham vấn cộng đồng 

TT Ý kiến góp ý Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc giải 

trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối 

tượng quan tâm 

I Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

(Chưa thực hiện) 

II Tham vấn bằng hình thức tổ chức họp lấy ý kiến (nếu có) 

- Kết quả tại cuộc họp tham vấn cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo ĐTM mà 

Chủ dự án và đơn vị tư vấn trình bày; 

Ngoài ra, đề nghị khai thác phải đảm bảo dòng chảy, làm rõ hơn phương án trồng 

cây, khai thác phải đảm bảo môi trường theo quy định. 

III Tham vấn bằng văn bản 

Đợt 1: Ý kiến của UBND xã Ba Lòng 

a. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: 

Cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án. Ngoài những nội dung đã nêu, Chủ 

dự án cần đánh giá kỹ các tác động đến việc an toàn giao thông 

đường bộ, đường thủy, phối hợp với địa phương để quản lý tốt công 

nhân; các tác động do sạt lở bờ sông. Cam kết đền bù thiệt hại, khắc 

phục sự cố do mình gây ra. 

b. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi 

trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: 

Đồng ý với các nội dung đã nêu trong báo cáo đánh giá tác 

động môi trường gửi cho UBND xã, Chủ dự án cần có các giải pháp 

hỗ trợ xã trong an sinh xã hội; quản lý công nhân, giảm thiểu sự cố 

sạt lở bờ sông, quản lý chất lượng nước sông khi khai thác. 
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c. Kiến nghị đối với Chủ dự án: 

- Chủ dự án phải cam kết và nghiêm túc thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường như đã trình bày, thường xuyên phối hợp với địa 

phương trong vấn đề bảo vệ môi trường; Tạo điều kiện để con em 

địa phương vào lao động tại Dự án. 

Đợt 2:  

Chương 1, 2 Vị trí dự án: Đồng ý   

Chương 3, 4 

-Tác động môi 

trường của Dự 

án đầu tư; 

-Biện pháp 

giảm thiểu tác 

động xấu; 

 

 

Báo cáo đã trình bày 

khá rõ về các tác động 

của Dự án có thể gây ra 

trong quá trình khai 

thác; 

Bổ sung biện pháp 

giảm thiểu tác động do 

mưa lũ sông Thạch Hãn 

thường có lũ lớn vào 

mùa mưa 

 

Chương 5 Đồng ý với chương 

trình quản lý, giám sát 

và phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường 

đã nêu 

 

Các ý kiến 

khác 

Đề nghị Chủ dự án 

nghiêm túc thực hiện 

tốt công tác BVMT 

 

IV Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, 

kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư 

được tham vấn: 
Qua quá trình tham vấn cộng đồng, Chủ dự án rất đồng tình 

với các ý kiến phản hồi của lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, 

các tổ chức đoàn thể và đại diện cộng đồng dân cư; 

- Chủ dự án đã tiếp thu và giải trình: 

+ Quá trình khai thác vừa kết hợp cải tạo dòng chảy theo 

phương án và thông số được duyệt, trồng cây Rì và cỏ Ventiver 

gia cố bờ sông; áp dụng các biện pháp BVMT như trong báo cáo 

ĐTM đã cam kết và đúng quy định của pháp luật; 

+ Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình khai thác, 

hàng năm thực hiện an sinh xã hội. 

 (Nội dung về tham vấn cộng đồng được đính kèm tại Phụ lục). 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Dự án được thực hiện sẽ góp phần cung cấp vật liệu xây dựng cát sỏi, 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, thi công: bụi, khí thải và tiếng ồn từ phương tiện máy 

móc; nước thải sinh hoạt, chất thải rắn. Tuy nhiên, do bãi tập kết, lán trại đã có 

sẵn, mặt bằng khu mỏ là bãi bồi ngập nước, hoạt động thi công ban đồng chủ 

yếu cắm các mốc tiêu và thả phao định vị nên 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, sàng và vận chuyển nếu 

không được kiểm soát sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, nước và đất. 

- Các tác động không liên quan đến chất thải như: tác động tiếng ồn và các 

vấn đề xã hội, tai nạn giao thông đường thủy, tai nạn lao động, đuối nước,… 

- Các sự cố được đề cập đến là sự cố sạt lở bờ sông; sự cố cháy nổ. 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, sức khỏe cộng đồng... 

- 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. 

- 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. 
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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 

Thương mại và Xây dựng Hoàng Phú 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 

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 chuẩn bị, 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 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, bờ sông nếu quá trình 

vận chuyển làm hư hỏng. 

- 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 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 

1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN; 

2. PHỤ LỤC VỀ KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG; 

3. PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG; 

4. HÌNH ẢNH VỀ KHU VỰC DỰ ÁN; 

5. CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ: 

- BẢN ĐỒ VỊ TRÍ DỰ ÁN VÀ TỔNG MẶT BẰNG MỎ; 

- BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH KHU VỰC MỎ; 

- BẢN ĐỒ MỞ VỈA; 

- BẢN ĐỒ KẾT THÚC KHAI THÁC VÀ CTPHMT NĂM THỨ NHẤT; 

- BẢN ĐỒ KẾT THÚC KHAI THÁC VÀ CTPHMT NĂM THỨ HAI; 

- BẢN ĐỒ KẾT THÚC KHAI THÁC VÀ CTPHMT NĂM THỨ BA; 

- BẢN ĐỒ KẾT THÚC KHAI THÁC VÀ CTPHMT NĂM THỨ TƯ; 

- BẢN ĐỒ KẾT THÚC KHAI THÁC VÀ CTPHMT (NĂM THỨ NĂM); 

- BẢN ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG; 

- BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG. 
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CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Asessment of sources of Air, Water and Land Pollution. Part I, World Health 

Organization, Geneva, 1993 (WHO, 1993); 

- Báo cáo tình hình KT - XH năm 2021 của UBND xã Ba Lòng 

- Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ lộ thiên, Hồ Sỹ Giao, 2005; 

- Đánh giá tác động môi trường, Phạm Ngọc Hồ và Hoàng Xuân Cơ, NXB 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000; 

- Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, NXB 

Khoa học Kỹ thuật, 1999; 

- Môi trường không khí, GS.TS Phạm Ngọc Đăng, NXB KH&KT, Hà Nội 

1997; 

- Sổ tay và Công nghệ môi trường, tập 1 - Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, 

nước và đất, 2000; 

- Quản lý chất thải rắn, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. 

Nguyễn Thị Kim Thái. NXB Xây Dựng, Hà Nội, 2001; 

- Khoa học kỹ thuật - Bảo hộ lao động. TS. Nguyễn Minh Chước, PGS.TS. 

Nguyễn Thế Dân, PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt, PGS.TS. Văn Đình Đệ chủ biên, Hà 

Nội, 2001; 

- Kỹ thuật môi trường mỏ lệ thiên, PGS.TS Hồ Sĩ Giao, PGS.TS Bùi Xuân 

Nam, TS. Vũ Đình Hiếu, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2015; 

- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1, tập 3 - GS.TS Trần Ngọc Chấn, 

2001; 

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, TS. Trần Đức Hạ, NXB 

KH&KT, Hà Nội, 2002. 

- Kết quả quan trắc CLMT tỉnh Quảng Trị – Trung tâm Quan trắc TN&MT 

Quảng Trị; 

- Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2021; 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NHQUANGTRI Dc1p-Tirdo-Hnh phác 

S&  3i3  IQD-UBND Quáng Trj, ngày OR, tháng,inàm 2020 

QUYET D!NH  CHU TRI1OG DAU TLX 

Can cii Luat T chiic ChInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

C'án cii Lut Dcu twngày 26/11/2014; 

C'án cii Nghj djnh so' 118/2015/ND-C'P ngày 12/11/2015 cia CvhInh  phi 
quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng dan thi hành m5t sO diêu Lut Dáu tic,' 

('an cii Thông tu s 16/2015/TT-BKHDT ngày 18/11/2015 cza Bç5 Ké 
hogch và Dáu tic quy djnh biêu mâu thicc hin thi tyc ddu tu' và báo cáo hogt 
d5ng dâu tic tai Viêt Nam,' 

Theo d nghj cza Chánh Van phOng UBND tinh, Giám cMc S& KI hoqch 
và Dáu tic tgi Báo cáo so 497/BC'-SKI-I-DN ngày 15/10/2020 ye vic báo cáo 
thám djnh dy' an Khai thác khoáng san cat, sói lông sOng Thgch Han lam vt 
lieu xay dy'ng thông thu'&ng tgi mó cat, sOi Ba Lông (Khu A) thuçc xâ Ba Lông, 
huyçn Dakrông, tinh Quáng Trj cza Cong ty TNHH Thu'crng mgi và Xáy dy'ng 
Hoàng Phü. 

QUYET JJ!NH: 

Chip thun nhà dAu tu: 

Ten nhà du til: Cong ty TNHH Thtro'ng mi và Xây drng Hoàng Phá. 

Giy chirng nhn dang k doanh nghip s 3200146354, Thng k 1n du 
ngày 01 tháng 02 näm 2002, dàng k thay dôi Ian thi'i 4 ngày 29 tháng 02 nàrn 
2016, thay dôi ni dung dang k doanh nghip ngày 17 tháng 05 näm 2018, do 
S Ké hoch và Dâu tu' tinh Quãng Trj cap. 

Dja chI tri s: Ciim Cong nghip Hãi L, xã Hâi L, thj xä Quãng Trj, tinh 
Quãng Trj, Vit Nam. 

Diên thoai: 0914 053 567. 

Thông tin v nguiri di din theo p/zap 1uit: 

Ho ten: NGUYEN D1C LUY Gii tInh: Nam. 

Chüc danh: Giám dc 

Sinh ngày: 26/11/1962 Dan tc: Kinh Quc tjch: Vit Nam 

Chi'mg minh nhân dan s& 190261193; Ngày cap: 10/7/2015; Ncii cAp: 
Cong an tinh Quâng Trj. 
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Dja chi thithng tth: Khu ph 3, phung 1, thj xã Qung Trj, tinh Quáng 
Trj. 

Ch ô hin tai:  Khu ph 3, phii&ng 1, thj xâ Quãng Trj, tinh Quãng Trj. 

Diên thoai: 0914 053 567. 

Thirc hin dr an ct.0 tu vOl các ni dung sau: 

Diu 1: Ni dung diyán dãu tir 

1. Ten du an du tii: Khai thác khoáng san cat, sôi lông song Thch 
Han lam v lieu xây dirng thông thu'?rng tii mô cat, sô Ba Lông (Khu A) 
thuc xã Ba Lông, huyn DakrOng, tinh Quãng Tn. 

2. Muc tiêu dir an: 

Khai thác và cung cp cat, sôi lam 4t 1iu xây dimg cho các cong trInh. 

STT 
Muc tiêu hoat 

dng 

Ten nganh ' 
(Ghi ten ngành cap 

theo VSIC) 

Ma ngành 
theo VSIC 
(Mãngành 

cap 4 

Ma ngành 
CPC (*) 

'dôi vái cac 
ngành ngh 
có ma cpc, 

nê'u co.) 
Khai thác cat, 

sOi 
Khai thác dá, cat, sôi, 

dt set 
0810 

3.Quymôdirán: 

- Cong sut thit k& 30.000m3  cat, sOi/näm; 

- San phm, djch vi cung cp: Cat, sOi lam 4t 1iu xây dirng thông 
thixông; 

- Diên tIch khu v11c mO khai thác: 9,77ha. 

4. Dja dim thrc hiên dir an: Xâ Ba Lông, huyn DakrOng, tinh Quáng 
Trj. 

5. Din tIch mt dt, mt nisOc sir dung: 9,77ha 

6. Tng vn du tu cüa dir an: Tdng vó'n dcu hr dr kiln dl thy'c hin dy' 
an: 2.904.535.000 dOng (Hai t, chin tram lé bón triu, nám tram ba inwo'i lam 
ngàn dong); Trong do: 

- Ngun vn tir Co cüa cong ty: 2.904.535.000 dng. 

- Vn vay ngân hang: 0 dng. 

7. Thi hn hot dng cüa dr an: Theo th&i hn cap phép khai thác 
khoáng san. 

8. Tin do thuc hin du an dâu tir: 
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- Tic tháng 06/2018 dn tháng 12/2020: Thrc hin thu tic du tu. 

- Tü tháng 01/2020 dn tháng 04/2021: Xây dirng Co bàn mO. 

- Tháng 05/2021: D an di vào hoat  dng. 

Diu 2. Các tru dãi, h trq du tu' 

Dr an Khai thác khoáng san cat, sôi lông song Thch Han lam 4t lieu xay 
drng thông thung ti mô cat, sOi Ba Lông (Khu A) thuc xã Ba Lông, huyn 
DakrOng, tinh Quáng Trj cüa Cong ty TNHII-1 Thiang mui và Xây dirng Hoàng Phü 
không thuc dôi tuçng di.rçic huàng ru dai dixçic quy djnh tai  Khoân 4 Diêu 15 
cüa Lut dâu tix so 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. 

Diu 3.Các diu kin dM vOi Cong ty TNHH Thucmg mai  và Xây drng 
Hoàng Phü: 

1. Tip thu kin các Sâ, ngành lien quan d có phuong an xir 1 nh6 
dam bâo triên khai thc hin di,r an dung tiên d dã cam kêt, tuân thu các quy 
djnh cüa Pháp lu.t hin hành: Lut Dâu tu, Lut Doanh nghip, Lut Khoáng 
san, Luât Bào ye môi trung, Lut phông cháy chta cháy, Lut Dat dai, Lut 
Xây dirng, Lust Thuê và các van bàn pháp 1u.t khác có lien quan. Phôi hcip vOi 
chInh quyên dja phwing dam bão an ninh trt tir trên dja bàn trong qua trInh 
triên khai thi.rc hiên du an. 

2. Sau khi ducic UBND tinh cp Quyt djnh chü truong dâu tij, yêu câu 
Cong ty tiêp t1c triên khai các ni dung sau: 

- Dáp 1rng dy dü các diu kin di v&i ngành ngh khai thác khoáng san 
theo dung quy djnh cüa pháp lut tnrâc khi dua vào khai thác. Chap hành 
nghiêm các quy djnh cüa nhà nuóc ye khai thác khoáng san và quy chuãn k 
thut quôc gia ye san phâm, hang hóa vt 1iu xây dirng ti Thông tu so 
19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 cüa B Xây drng. 

- T chrc tharn v.n cong  dng theo dung quy djnh. 

- Phi hcip chit ch vii chInh quyn dai  phuong và co quan chirc näng 
trong qua trInh 1p và triên khai dir an dam bâo tuân thu các quy djnh nhà ni.róc 
ye Lut Lam nghip, Lust  Dat dai, Nghj djnh sO 23/2020/ND-CP ye quãn 1 cat, 
sôi lông song và bâo v lông, b&, bâi song và các van bàn quy phm có lien 
quan. 

- Phi hqp vâi các Sâ, ngành và dja phuong có lien quan d thirc hin b 
sung quy hoach, kê hoch sü dung dat. 

- Thrc hin dir an phü hçp vói pham vi ranh gi9i ducic cp chütruong du 
tu, khOng ma rng phm vi ra khu virc phii cn khi chua du'ccc cap có thâm 
quyên cho phép. 

- Sau khi d%r an duçrc Quyt djnh chü tri.rong du tu, yeu c.0 chU dir an 
cung cap day dü hO so lien quan cho chInh quyên dja phuo'ng biêt dê quân l và 
giám sat. Qua trInh triên khai, dê nghj Ch dir an thirc hin theo miic dIch, ke 
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hoch ducic phe duyt và có phucing an dam bào vAn d môi truông trong qua 
trInh vn chuyên theo quy djnh; thirc hin tot các bin pháp bâo v môi tru?Yng. 

- Thiic hin ch d báo cáo hot dông dAu tix theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye dâu ti.r và pháp 1ut lien quan. 

- Thrc hiên k)2 qu dam báo th%rc hin du an dAu tir theo quy djnh ti DiCu 
27 Nghj djnh so 118/2015/ND-CP ngày 12/11/2015 cüa ChInh Phü ye vic quy 
dinh chi tiêt và huâng dn thi hành mt so Diêu cüa Lut Dâu tir. 

- Sau 12 tháng k ttr ngày cAp Quyt dnh chCi trLrcmg dAu tix nu doanh 
nghip không thirc hin hoc không có khã nàng th%rc hin d an thI Quyet djnh 
chü truang dâu ti.r hêt hiu 1c, dir an bj châm dirt hoat  dng theo quy djnh. 

Diu 4. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k. Van bàn quyt dlnh 
chii trucmg dâu tu sê châm dirt hiu hrc trong trixng hçip Dir an dâu tu châm dirt 
hoat dng theo quy djnh ti Diêu 48 Lut Dâu tix 2014. 

Diu 5. Quyt djnh nay duçic 1p thành 03 (ba) bàn chInh; 01 (mt) bàn 
cap cho Cong ty TNFIH Thuang mi và Xây drng Hoàng Phii, 01 (met) bàn giri 
Sâ Kê hoach và Dâu tu và 01(mt) bàn hxu tai  UBND tinh Quáng Trj./. lj— 

Noi nhân: 
- Nhu Dieu 5; 
- Các Sâ: TNMT, XD, CT; 
- UBND huyn Dakrong; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Lmi: VT, TN. 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI BIc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

S:  549  /QD-UBND 

QUYET B!NH  CHAP THUN BIEU CH!NH CHU TRU'ONG BAU TU 
BONG THOI CHAP THUIN NHA DAU TIf 

(Cap lcn dcu ngày 02 tháng 12 nàm 2020) 
(Diêu chinh lan thz' nhát  ngày05 tháng44  nãm 2021) 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can thLut Td chic ChInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut £u tu' ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can cii' Nghj dfnh so' 3]/2021/ND-cP ngây 26 tháng 3 nám 2021 cza C'hInh 

phü quy djnh chi tiét và hithng dan thi hành mt sO diêu cla Lut Dáu tic,' 

C'án cii' Thông tic sO' 03/2021/TT-BK[-IDT ngày 09/4/202 1 cüa B5 trithng Bç5 
Ké hogch và Dáu tu' quy djnh mâu van ban, báo cáo lien quan den hogt dng dáu 
tu' tai Vit Nam, dáu tic cza Vit Nam ra nithc ngoài và xzc tién dáu tic; 

Can cii' Quyê't d/nh chi truv'ng ddu tic sO' 343 7/QD-UBND ngày 2/12/2020 
cza UBND tinh; 

Xét d nghj diu chinh dy an dcu tic và ha scr kern theo do C'Ong ty TNHH 
Thwo'ng mgi và Xáy dyigHoàng Phi np lan dáu ngày 01/9/2021 và lan 2 ngày 
26/10/2021,' Báo cáo thOrn dinh cia SO' Ké hoach và DOu tu' tqi BOo cáo sO 
580/B C-SKH-DN ngày 04 tháng 11 nOm 2021. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Chap thun diu chinh chü truclng dâu tu dông thyi chap thun nhà 
dâu tu cfia dix an "KHAI THAC KHOANG SAN CAT, SOI LONG SONG 
THiCH HAN LAM VAT LIEU xAy DIJ'NG THÔNG THU'NG TA! MO 
CAT, SO! BA LONG (KHU A) THUQC xA BA LONG, HUYN 
BAKRONG, TINH QUANG TRI" dã duçic chap thun t?i  Quyet djnh chü trixcing 
dâu tu so 3437/QD-UBND ngày 2/12/2020 ciia UBND tinh Quâng Trj vâi ni 
dung diêu chinh nhu sau: 

1. Ni dung diêu chinh thu nht: 

Ni dung Quy mô di an quy djnh tai  Khoãn 3 Diu 1 Quyêt djnh chü truong 
dâu tu' so 3437/QD-LJBND ngãy 2/12/2020 cUa UBND tinh Quãng Trj duçc diêu 
chinh nhix sau: 
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Quymodirán: 

+ Cong sut thit k& 10.000m3  cat, sói/nàm. 

+ San phrn, djch vii cung cp: Cat, sôi lam vt 1iu xây dmg thông thu&ng. 

+ Diên tIch khu vuc mö khai thác: 15.823m2. 

2. Ni dung diu chinh thu hal: 

Ni dung thng vn d.0 tu cüa dir an quy djnh ti Khoãn 6 Diu 1 Quyêt djnh 
chü tru'o'ng dâu tu so 3437/QD-UBND ngày 2/12/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj 
duic diêu chinh nhu sau: 

Tng vn du tu dir kin d tIc hin dir an: 1.348.732.000 dng (Mat  , ha 
train hon mtrcli tam triu, bay tram ha mwoi hai ngàn dOng.); Trong do: 

- Nguôn von tir có cüa cong ty: 1.348.732.000 dng. 
- Von vay ngân hang: 0 dông. 

3. Ni dung diu chnh thñ' ba: 

Ni dung tin d thrc hin dir an quy djnh ti Khoãn 8 Diu 1 Quyt djnh 
chü tru'cing dâu tu so 3437/QD-TJBND ngày 2/12/2020 cüa UBND tinh Quàng Trj 
duoc diêu chinh nhu sau: 

- Tr tháng 6/2018 dn tháng 03/2022: Thrc hin thu t11c d.0 tu. 

- Tr tháng 4/2022 dn tháng 7/2022: Xây drng cci bàn mó. 

- Tháng 8/2022: Dr an di vào hot dng. 

Diêu 2. To chfrc thuc hiên 

Trách nhirn cüa ci quan, t chüc, cá nhân có lien quan trong vic triên khai 
thuc hin dir an dâu tu: 

1. Cong ty TNHH Thu'ong mjii và Xãy dijng Hoàng Phil: 

- Trin khai thirc hin dir an theo dung tin d dirge diu chinh, tuân thu các 
quy djnh cüa Pháp 1ut hin hành nhu: Lut Dâu tu, Lu.t Bão v môi trung, Lut 
Dat dai, Lut Xây dirng, Lut Thuê; các vAn bàn pháp 1ut khác có lien quan và các 

kiên tham gia thâm djnh cüa các S, ngânh và dja phuang. 

- Lam viêc vi UBND huyn Dakrông d b sung vào k hoch sir diing dt 
hang nam cüa huyn, chuyên dôi mic dIch sü diing dat, phmmg an trông rirng thay 
the và chuyên miie dIch sir dung rrng (nêu co) theo dung quy djnh; 

- Thirc hin ch d báo cáo hoat dng d.0 tu theo quy djnh cüa pháp 1ut ye 
dâu tu và pháp 1utt lien quan; cung cap các vAn bàn, tài lieu, thông tin lien quan 
den ni dung kiêm tra, thanh tra, và giám sat boat dng dâu tu cho c quan có thâm 
quyên theo quy djnh cua pháp lutt. 

- Nu drán vi phm quy djnh tai  Diu 48, Luat  du tu so 61/2020/QH14, S& 
Ké hoach và Dâu tu báo cáo UBND tinh châm dirt dir an theo dung quy djnh. 
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2. S& K hoach và Diu ttr: 

a) Theo dôi, don dc nhâ du tu thuc hin dir an theo tin d và các ni dung 
dã cam kêt sau khi duoc diêu chinh; 

b) Chü trI, ph& hçp vi các ca quan lien quan, tham mixu UBND tinh kjp 
thi tháo g khó khän, vu&ng mac cho nhà dâu tu trong qua trInh triên khai thirc 
hiên du an; 

c) Kin nghi UBND tinh chm drt hott dng cüa cüa dir an dâu tu theo quy 
djnh ti Khoán 2 Diêu 48 Lut Dâu tu s 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 nêu dir an 
vi phrn quy djnh 

d) Djnh k' tng hcp tInh hInh thrc hin din  an và báo cáo UBND tinh theo 
quy djnh ti Khoán 1 Diêu 101 Nghj djrih so 3 1/20211ND-CP ngày 26/03/202 1 cüa 
ChInh phii. 

3. S& Tài nguyen và Môi tru'ô'ng: 

a) Giám sat, quán 19, hung dn Cong ty thinic hin các quy djnh v dt dai, 
rnôi tru?iing, tInh hInh th?c hin nghTa vu tài chInh ye dat dai, môi trung cüa Cong 
ty; 

b) Phi hp cung cp thông tin cho Si K hoach và Du tu các ni dung lien 
quan den vic giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch sü diing dat, quán 19 vic s1r 
ding dat de thinrc hin din an cüa nhà dâu tu; 

c) Kjp thô'i thông tin cho các Ca quan lien quan, báo cáo UBND tinh x1r 19 
trong trung hp viêc thi cOng, vn hành cüa din an ánh hi.thng den môi tru'ng, 
sinh kê cüa ngui dan trong khu vinrc din an; 

d) Giám sat, quân 19 vic sir dung d.t d thinrc hin dir an Khai thác khong 
san cat, sOi lông song Thach Han lam vat lieu xây ding thông thung ti mO cat, sOi 
Ba Lông (Khu A) thuc xa Ba Lông, huyn Dakrông, tinh Quáng Tr cüa Cong ty 
TNHH Thucing mi vã Xây dmg Hoàng Phü theo chirc näng, nhim vint  quy djnh 
ti Diêu 67 và Diêu 73 Nghj djnh so 29/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 nàm 2021 
cüa Chinh phü quy djnh ye trInh tini,  thu tiniC thâm djnh di.r an quan tr9ng quôc gia 
và giám sat, dánh giá dâu tu. 

e) Chü trI, pMi hçp vói các ngành chüc näng xir 19 vi phm pháp 1ut v 
khoáng san theo thâm quyên; vic tuân tra, kiêm tra, x1 19 vi phm theo quy djnh 
dôi vói hot dng khai thac cat, sôi trái phép; xir 19 nghiêm các hành vi khai thác 
cat, sói lông sOng trái phép, hot dng 4n chuyên, mua ban cat, sói khOng có 
nguOn gôc hçip pháp tai khu vie giáp ranh dja giâi hânh chInh cap tinh theo quy 
djnh cüa Ngh djnh so 23/20201ND-CP ngày 24/2/2020. 

4. UBND huyn DaKrông: Hung dk, h trq nhà dâu tu thinrc hin các ni 
dung cüa dr an thuc phm vi trách nhirn dja phuong; phôi hp vi S& Kê hoch 
và Dâu tu vâ các ca quan lien quan th'Lrc hin giárn sat, quán 19, nãm bat tInh hInh 
và don dôc nhà dâu tu thçrc hiên du an theo dung dja diem, din tIch, mvc  tiêu và 
tiên d d cam ket. Kjp thi thông tin cho các ca quan lien quan vâ báo cáo UBND 
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tinh khi viêc thixc hiên du an cüa nhà du tu gay ành hixng den môi truô'ng, sinh 
kê và d?ii song cia ngu?i dan. 

5. Các S&, ban, ngành lien quan: Can ci.'r chüc nãng nhim vii, quyên han 
duçic phân cong quân l, có trách nhim thirc hin nhirn vi quàn 1 nhà nithc ye 
dâu tu dôi vOi Du an dâu tu theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 3. Diêu khoãn thi hành 

1. Quyt djnh chp thun diu chinh chü truong d.0 tu dOng thai vâi chap 
thuân nba dâu tu nay Co hiu hrc kê tir ngày k và là mt b phn không tách thi 
cüa Quyêt djnh chà tru'ong dâu tu so 3437/QD-UBNID ngày 2/12/2020 cüa UBND 
tinh Quàng Tn. 

2. Chánh VAn phOng UBND tinh, Giám dc các S: K hotch và Dâu tu; 
TAi nguyen và Môi trung; Nông nghip & PTNT; Xây dirng; Giao thông v.n tâi; 
Cong Thuong; Chü tjch UIBND huyn Dakrông, Giárn doe Cong ty TN}IH ThuGng 
mi và Xây dung Hoàng Phü và các Sti, ban, ngành và don vj có lien quan có trách 
nhirn thi hành Quyêt djnh nay. 

3. Quyt djnh nay duçic c.p cho Cong ty TNI-ll-I Thixang mai  và Xây drng 
Hoãng Phü, mt bàn luu tii Si Kê hoich và Dâu tu, mt bàn di.rçic lini ti UBND 
tInh Quãng Tri.4fr/ 

IVo'i ,ilzân: 
- Nhu Khoãn 2& 3, Diêu 3; 
- Chü tich UBND tinh; 
- Cc Thuê tinh; 
- Luu: VT, TN. 

HàS5Ding 




























































































