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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên Chủ cơ sở: Công ty TNHH Minh Hưng. 

- Địa chỉ: Số 46 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Lê Đình Sung 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0233 3852 885 

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3200100303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Trị cấp lần đầu ngày 17/05/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 

28/08/2020. 

1.2. Tên cơ sở:  

- Tên cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

- Địa điểm cơ sở: Nằm về phía Nam khối A, Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư: 

+ Dự án được cấp phép khai thác lần đầu tại Quyết định số 398/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về cấp phép khai thác đá làm VLXDTT tại khu 

vực Nam khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

+ Dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ 

lượng mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A- Tân Lâm, xã Cam Thành, 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/2/2017. 

+ Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về Quyết 

định chủ trương đầu tư Dự án Khai thác đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A 

- Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

+ Công ty được UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục cấp phép khai thác đá làm 

VLXDTT tại khu vực Nam Khối A - Tân Lâm, với diện tích khai thác 7,1ha thời 

hạn 8 năm 11 tháng tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 24/9/2021. 

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị 

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

án: Đầu tư khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

+ Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh về phê 

duyệt phương án CTPHMT bổ sung Mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A 

- Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

+ Hiện nay, Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh cao độ hoàn thổ phục hồi môi 

trường từ cao trình +55,0m xuống cao trình +47,0m và sử dụng đất tầng phủ còn lại 



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 7 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

làm vật liệu san lấp trong diện tích 7,1ha đã được UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh tại 

Văn bản số 2979/UBND-KT ngày 29/6/2022; đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 309/BC-SKH-DN ngày 22/8/2022. Dự án 

đang lập hồ sơ thẩm định thiết kế điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật về 

xây dựng trình Sở Xây dựng thẩm định. 

- Quy mô của cơ sở: 

Công ty TNHH Minh Hưng được cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

tại quyết định số: 398/QĐ-UBND ngày 15/3/2012, diện tích cấp phép khai thác là 

23,6 ha, thời hạn khai thác 15 năm.  

Quá trình khai thác cho thấy, điều kiện thực tế có nhiều sai khác nên Công ty 

xin thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ và được phê duyệt trữ lượng đá trong “Báo cáo 

kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ đá làm  VLXDTT tại khu vực Nam Khối A 

- Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” tại Quyết định số 

346/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 với diện tích khai thác là 13,09 ha. Diện tích khai 

trường thực tế khi kết thúc khác so với hồ sơ thiết kế nên Công ty được UBND tỉnh 

cấp phép khai thác với diện tích khai thác là 7,1 ha tại Quyết định số 2738/QĐ-

UBND ngày 24/9/2021, thời hạn 8 năm 11 tháng. Hiện nay, Công ty đã tiến hành 

trồng cây xanh (Keo Tai Tượng), mật độ 0,25 cây/m2 trên bề mặt toàn bộ diện tích 

mỏ đã khai thác trước đây (23,6 ha); xung quanh bãi thải, khu chế biến, khu văn 

phòng, kho chứa VLN, đường nội bộ và đường dấu nối bên ngoài. 

+ Tổng trữ lượng cấp 121 + 122: 2.034.984 m3. 

+ Trữ lượng huy động khai thác: 495.561 m3/năm. 

+ Công suất khai thác: 55.600 m3 đá ở trạng thái tự nhiên/năm. 

+ Bổ sung hạng mục khai thác đất làm vật liệu san lấp: 405.000m3 (nằm trong 

diện tích 7,1ha đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép khai thác đá làm VLXD 

thông thường). 

+ Tổng vốn đầu tư của dự án: 12.372.942.000 đồng.  

- Dự án thuộc nhóm C (theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở. 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở. 

- Công suất khai thác 55.600 m3 đá ở trạng thái tự nhiên/năm. 

- Công suất chế biến 100.000 m3 đá chế biến/năm. 

- Bổ sung hạng mục khai thác đất làm vật liệu san lấp: 405.000m3  

1.3.2. Công nghệ khai thác và chế biến của cơ sở.  

1.3.2.1. Quy trình khai thác và chế biến đá. 

a. Quy trình khai thác đá. 
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Sơ đồ quy trình công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình công nghệ khai thác đá 

Thuyết minh quy trình:  

 Phương án mở vỉa 

Nâng cấp tuyến đường vào mỏ xuất phát từ đường 9 đến trạm nghiền đập, rồi 

mở 1 đường lên bãi xúc. Từ bãi xúc, Công ty cắt tầng mở moong khai thác từ trên 

xuống. Hệ thống khai thác cắt tầng nhận tải dưới chân núi. 

 Trình tự khai thác 

Tiến hành khai thác bằng khoan búa, khoan hơi ép cầm tay, tạo vị trí đặt máy 

khoan Φ105mm, Φ42mm. Sử dụng máy khoan, khoan sâu từ 8-10m thành hàng, 

tiến hành nổ cho đá lăn xuống sân công tác, gia công đá theo đúng yêu cầu và bốc 

lên ô tô vận chuyển về trạm nghiền chế biến đá dăm các loại. 

Trình tự khai thác được tiến hành từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, hết 

lớp này đến lớp khác. 

 Khoan nổ mìn 

* Lựa chọn máy khoan: 

Mở vỉa 

Bóc tầng phủ 

Khoan nổ mìn 

Đá thô 

San gạt, bốc xúc, 

vận chuyển 

Bộ phận nghiền sàng 

Đá thành phẩm 

Vận chuyển đến 

công trình 

Phá đá quá cỡ 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn, CTR 

Bụi, khí thải 

tiếng ồn 

Bụi, khí thải giao 

thông, tiếng ồn 

Bụi, tiếng ồn 

Bụi, khí thải giao 

thông, tiếng ồn 



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 9 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

Sử dụng búa khoan, BMK5 Φ105mm, YT 23Y Φ32mm để phá mô chân tầng 

và để khoan phá đá. Dùng phương pháp nổ mìn kíp điện, sử dụng thuốc nổ Amonit 

phá đá số 1 (AD1). 

* Biện pháp kỹ thuật an toàn: 

Thực hiện đầy đủ các điều khoản QCKTQG về an toàn trong bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02:2008-BCT. 

- Cần lưu ý từng hộ chiếu nổ mìn cụ thể, vì trong đá có hiện tượng nứt nẻ và 

nổ trên địa hình núi cao. 

- Trong tất cả các trường hợp, khoảng cách an toàn theo QCVN 02:2008-

BCT, được tính cho từng đợt nổ cụ thể, nhưng phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu: 

+ Đối với người: không nhỏ hơn 500m. 

+ Đối với thiết bị: không nhỏ hơn 200m. 

 San gạt, bốc xúc, vận chuyển. 

*San gạt:  

Khối lượng đá sau nổ mìn trên tầng cần gạt xuống bãi xúc trung gian chiếm 

khoảng 70% khối lượng nổ. Sử dụng loại máy gạt có công suất ≥240 CV để gạt đá 

trên tầng và làm các công tác phụ trợ khác. 

Dùng máy gạt gạt chuyển đá trên tầng, dọn đường, gom gạt đá dưới bãi xúc 

chân tuyến, chọn máy gạt D-8R hoặc loại tương tự. 

* Xúc bốc:  

Máy xúc được sử dụng cho mỏ đá gồm: máy xúc thủy lực Komatsu PC450, 

máy xúc Komatsu PC-6, có dung tích gàu xúc E= 0,7-1,2 m3 xúc bốc trên các tầng. 

* Vận chuyển: 

Phương thức vận tải: Dùng ô tô HD-270 để vận chuyển đá về trạm nghiền và 

đến nơi tiêu thụ sản phẩm. Công ty đầu tư 5 chiếc có tải trọng từ 15-20 tấn. 

b. Quy trình chế biến đá 

Sơ đồ công nghệ nghiền đập:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ nghiền đập 

Đá dạng tấm lớn  

Máy nghiền kẹp hàm 

Băng tải cao su 

Sàng rung Đá cấp phối 

Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 6x8 Đá 4x6 

Máy nghiền côn 

Đá chưa đạt KT 
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Thuyết minh quy trình: 

Đá nguyên liệu sau khi lựa chọn sẽ được nghiền sàng thành các loại đá 1x2, 

đá 2x4, đá 4x6, đá 6x8 cung cấp cho nhu cầu xây dựng cơ bản trên địa bàn, các đá 

nhỏ còn lại được chế biến làm đá cấp phối cho các công trình giao thông. 

Vật liệu đá dạng tấm lớn từ máy cấp liệu rung chuyển vào máy nghiền kẹp 

hàm nghiền thô theo tốc độ rung, sàng phân loại ra các cỡ đá khác nhau để phù hợp 

với yêu cầu cỡ hạt. Sau khi phân loại đá chưa đạt yêu cầu về kích thước sẽ được 

chuyển ngược về máy nghiền côn nghiền lại và theo băng tải vận chuyển đến cụm 

sàng rung, sàng phân loại các cỡ đá khác nhau. Như vậy, máy nghiền sàng trở 

thành một vòng tuần hoàn mạch kín nhiều lần.  

c. Trình tự khai thác đất san lấp 

(1) Mở vĩa, phát dọn lớp thực bì.   

(2) Dùng máy đào đào xúc các tầng theo thứ tự từ xa đến gần (tuyến vận 

chuyển). Xuyên suốt từ mặt địa hình đến cao trình thiết kế đến tầng đá. 

(3) Đất tận thu được xúc đổ trực tiếp lên xe tự đổ; Bốc xúc đến đâu, cho xe 

vận chuyển đất đi đến đó.  

(4) Các xe chuyên chở đất tận thu được phủ bạt kín trên đường vận chuyển 

và thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường.  

(5) Xe chở satado đựng nước dùng để tưới dập bụi tại khu vực nạo vét và 

trên các cung đường vận chuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.3. Trình tự tận thu đất san lấp 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở. 

- Các loại đá của dự án: Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá 6x8, đá cấp phối, đá hộc.  

+ Khối lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến qua các năm (đá sau 

nổ mìn): Năm 2014: 26.400 m3, năm 2015: 19.966 m3, năm 2016: 49.000 m3, năm 

2017: 44.444 m3, năm 2018: 56.432 m3, năm 2019: 54.000 m3, năm 2020: 84.539,1 

m3, năm 2021: 107.729 m3. 

MỞ VĨA 

BỐC PHONG HÓA 

XÚC ĐẤT LÊN Ô TÔ 

VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM SAN LẤP 
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- Đất làm vật liệu san lấp (xin cấp phép bổ sung). 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng máy móc của cơ sở. 

Bảng 1.1. Tổng hợp các thiết bị mỏ và thiết bị phụ trợ. 

TT Loại thiết bị-đặc tính Đơn vị tính Số lượng 

1 Máy khoan BMK5 Cái 02 

2 Máy khoan Rock Cái 02 

3 Máy khoan con YT23 Cái 04 

4 Máy xúc thủy lực Komatsu PC-450 Chiếc 03 

5 Máy xúc Komatsu PC-200 (dùng cho đầu đập) Chiếc 01 

6 Máy gạt D8R Chiếc 01 

7 Máy xúc lệch gàu 2,0 m3 Chiếc 01 

8 Ô tô HD-270 tự đổ tải trọng 10-15T Chiếc 06 

9 Máy nén khí DK9 Cái 02 

10 Máy nén khí DK28 Cái 02 

11 Máy nổ mìn điện Chiếc 04 

12 Trạm đập nghiền 150 tấn/giờ Trạm 01 

13 Máy bộ đàm cự ly đàm thoại 3 km Cái 05 

14 Ô tô stec chở nước tưới đường dung tích ≥ 5 m3 Chiếc 01 

15 Ô tô chở nhiên liệu 5 tấn Chiếc 01 

16 Máy đo điện trở kíp Cái 02 

17 Máy định vị GPS Cái 01 

18 Trạm biến áp 560 kVA Trạm 01 

1.4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu, điện, nước sử dụng của cơ sở. 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên nhiên liệu cho sản xuất trong năm 

TT Tên nguyên, nhiên liệu Đơn vị Số lượng 

1 Dầu diezel Lít 408.000 

2 Xăng Lít 10.800 

3 Dầu công nghiệp Lít 7500 

4 Dầu mở phụ Kg 3.000 

Bảng 1.3. Định mức vật liệu nổ hằng năm 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Thuốc nổ Kg 30.000 

2 Kíp nổ điện Cái 9.000 

3 Dây nổ M 15.000 

4 Dây điện M 4500 

1.4.3. Nhu cầu cung cấp điện, nước. 
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a. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện năng sử dụng cho 1 tấn đá là 0,05kWh 

Nguồn cấp điện: Điện năng phục vụ cho mỏ sẽ được cung cấp từ trạm biến áp 

trong vùng, Công ty đã hạ trạm 560 KVA. 

b. Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước: 

- Đối với hoạt động sản xuất: định mức nước tiêu hao cho việc khai thác và 

sản xuất là 0,0125 m3 nước/m3 đá. 

- Đối với 29 CBCNV, lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt là 2,9 m3/ng.đ. 

Do nhu cầu không lớn nên nước công nghiệp phục vụ cho mỏ được khai thác 

tại chỗ lấy từ suối, nước sinh hoạt được cung cấp từ hệ thống bơm cấp nước chung 

trong khu vực.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Vị trí, tọa độ khu vực khai thác 

Khu vực khai thác có diện tích 7,1 ha nằm về phía Nam khối A, Tân Lâm, xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, được giới hạn bởi các điểm góc có tọa 

độ: 

Bảng 1.4. Tọa độ khu vực khai thác 

Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 106o15’, múi chiếu 3o) 

Điểm góc X (m) Y (m) Điểm góc X (m) Y (m) 

1 1.856.165 566.738 5 1.855.829 566.601 

2 1.855.898 566.943 I 1.856.027 566.612 

3 1.855.848 566.815 II 1.856.061 566.658 

4 1.855.809 566.660 III 1.856.158 566.717 

Bảng 1.5. Các chỉ tiêu chủ yếu về biên giới khai trường mỏ 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao khai thác lớn nhất m +85 

2 Cao trình kết thúc khai thác m +40 

3 Cao trình kết thúc hoàn thổ m +47 

4 Diện tích khai trường kết thúc khai thác Ha 7,1 

1.5.2. Thời gian khai thác 

Căn cứ sản lượng mỏ và trữ lượng khai thác, thời gian khai thác được xác 

định theo công thức Tkt = Q/Am (năm) 

Trong đó: 

Tkt: Thời gian khai thác mỏ 

Q: Trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế khai thác 

Am: Công suất khai thác hàng năm  

Thời gian khai thác của mỏ sẽ là: 
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Tkt = Q/Am= 495.561/55.600 = 8,91 năm. 

Vậy thời gian khai thác mỏ là 8 năm 11 tháng. 

Thời gian khai thác đất làm vật liệu san lấp trong thời giai khai thác mỏ. 

1.5.3. Hệ thống khai thác 

Bảng 1.6. Tổng hợp các thông số của hệ thống khai thác  

TT Thông số Ký hiệu ĐVT Giá trị 

1 

Chiều cao tầng công tác: 

a) Trong tầng phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá cứng: 

HCT 

HCTP max 

HCT max 

m  

6,0 

10,0 

2 

Chiều cao tầng kết thúc 

a) Trong tầng phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá cứng: 

HKT 

HKTP max 

HKT max 

m  

6,0 

10,0 

3 

Góc nghiêng sườn tầng khai thác 

a) Trong tầng phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá cứng: 

α  

αp max 

αđ max 

độ  

45o 

65o 

4 

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc 

a) Trong tầng phong hóa (lớp phủ): 

b) Trong tầng đá cứng: 

αo 

αop max 

αo max 

độ  

45o 

65o 

5 Chiều rộng tối thiểu mặt công tác Bmin m 35 

6 Chiều rộng mặt kết thúc bkt m 3 

7 Góc nghiêng bờ kết thúc kt độ 530 

8 Chiều rộng dải khấu A m 7,4 

9 Chiều dài tuyến công tác Lct m 100 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Cơ sở Khai thác mỏ đá Nam khối A Tân Lâm làm  VLXDTT tại xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ là dự án đang hoạt động.  

+ Dự án được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng đá làm  VLXDTT tại quyết 

định số: 98/QĐ-UBND ngày 16/1/2012. Dự án được cấp phép khai thác đá làm vật 

liệu xây dựng, diện tích cấp phép khai thác là 23,6 ha, thời hạn khai thác 15 năm tại 

quyết định số: 398/QĐ-UBND ngày 15/3/2012. 

+ Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và dự án CTPHMT của dự án số: 1481/QĐ-UBND ngày 26/7/2011. 

+ Qua quá trình khai thác cho thấy, điều kiện thực tế có nhiều sai khác nên 

Công ty TNHH Minh Hưng xin thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ đá làm VLXDTT 

và được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt trữ lượng đá trong “Báo cáo kết quả thăm 

dò nâng cấp trữ lượng mỏ đá làm  VLXDTT tại khu vực Nam khối A- Tân Lâm, xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị” tại quyết định số: 346/QĐ-UBND 

ngày 27/2/2017.  

+ Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 2232/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2017. 

+ Dự án không nằm chồng lấn với các quy hoạch, dự án khác trong khu vực 

và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế tỉnh theo 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. 

+ Ngày 24/9/2021, Công ty được UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép khai thác đá 

làm VLXDTT tại khu vực Nam Khối A – Tân Lâm, với diện tích khai thác là 7,1ha 

thời hạn khai thác là 8 năm 11 tháng tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND và đã được 

phê duyệt phương án CTPHMT bổ sung tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 

07/03/2019. Nhưng QĐ này chưa đề cập đến phần đất phủ có thể làm vật liệu san 

lấp nên Công ty tiến hành khảo sát đánh giá đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đá Nam 

Khối A, và đề nghị điều chỉnh cao trình hoàn thổ từ từ cao trình +55 xuống cao 

trình +47 (phù hợp với cos của đường Quốc lộ 9 là +45m) và sử dụng đất tầng phủ 

còn lại làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh đồng ý tại công văn số 2979 ngày 

29/6/2022.  

- Dự án Khai thác Mỏ đá Nam khối A Tân Lâm làm vật liệu xây dựng thông 

thường đi vào hoạt động đã cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình 

trên địa bàn tỉnh, đồng thời bổ sung thêm lượng đất đá thải làm vật liệu san lấp, góp 

phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân 

trên địa bàn, góp phần tăng ngân sách nhà nước qua việc chấp hành và thực hiện 
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các chính sách thuế khoán, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nói chung và ngành công 

nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh nói riêng.  

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi 

trường Quốc gia đang được lập, đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Phê duyệt 

nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/2/2020. Dự án này chỉ là dự 

án khai thác đá, đất làm VLXDTT nên sẽ không đưa vào quy hoạch môi trường cấp 

quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh: Quy hoạch tỉnh hiện nay đang được lập, tham vấn ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo Báo cáo thuyết minh chuyên đề về Phương 

án phát triển ngành sản xuất VLXD tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tâm nhìn 

đến năm 2050 thì có Đầu tư mở rộng, nâng công suất khai thác tại mỏ đá Nam khối 

A-Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ từ 100.000 m3/năm lên 250.000 

m3/năm. Như vậy, Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Trị. 

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

Khi dự án hoạt động, lượng chất thải phát sinh chủ yếu là bụi phát sinh từ quá 

trình khai thác và chế biến, khí thải phát sinh từ các phương tiện máy móc và chất 

thải rắn công nghiệp (đất, đá thải) phát sinh trong quá trình khai thác. Ngoài ra, còn 

có nước thải sinh hoạt, CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân viên trên công trường. 

Qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Báo cáo giám sát hằng 

năm do Chủ dự án thực hiện cũng như mẫu phân tích chất lượng môi trường không 

khí của Báo cáo ta có thể thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực khai 

thác và trạm nghiền của dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, và QCVN 03:2019/BYT, QCVN 05:2013/BTNMT. Đối với lượng 

CTR sản xuất sẽ được chứa tại bãi thải nằm trong khu vực dự án, sẽ được dùng để 

hoàn thổ sau khi kết thúc khai thác và phần dư ra được sử dụng làm vật liệu san lấp. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa. 

- Xây dựng hệ thống rãnh chia nước, tiêu thoát nước, không cho nước mưa 

chảy tràn vào khu vực mỏ, đảm bảo các điều kiện thoát nước tốt, định kỳ nạo vét 

nhằm tránh ngập cục bộ vào mùa mưa gây gia tăng lượng chất thải rắn vào nguồn 

nước. Khai thác theo hình thức cuốn chiếu nhằm hạn chế tối đa mặt thoáng hứng 

nước không có cây xanh bao phủ. 

- Xây dựng hệ thống mương thu nước và các hố lắng bụi đá xung quanh khu 

vực chế biến trước khi cho chảy thoát tự nhiên ra môi trường. Lắp đặt các song 

chắn rác, chất thải rắn lơ lửng có kích thước lớn trước khi chảy về hố ga, tại hố ga, 

nước sẽ được tách các bùn cặn sau đó mới cho thoát ra tự nhiên. 

- Hướng thoát nước chính cho khu đất là hướng đi theo độ nghiêng địa hình 

chảy về phía Bắc, đổ vào mương thoát nước phía Tây Bắc của mỏ. Sau đó thoát 

qua hệ thống cống ngang trên tuyến QL9, nhập nguồn suối Trịnh Hinh (cách khu 

mỏ khoảng 1,2 km theo hướng dòng chảy).  

3.1.2. Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt. 

Tại cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên sinh 

hoạt tại mỏ. Thực tế hoạt động của công ty, công nhân lao động chủ yếu là người 

địa phương, ít sinh hoạt tại mỏ. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bao gồm: nước 

thải nhà vệ sinh và nước rửa chân tay. Với số lượng cán bộ, công nhân khoảng 29 

người. Tiêu chuẩn cấp nước cho mỗi người trên công trường 100 lít/người/ngày 

(Theo Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, TCXDVN 33: 2006 - Cấp nước, mạng lưới 

đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế). Lượng nước thải sinh hoạt thải ra 

trong một ngày bằng lượng nước cấp. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh thường 

xuyên: Q = 29 người × 100 lít/người/ngày = 2,9 m³/ngày. 

 Chi tiết hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại cơ sở như sau:  

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý qua các bể tự hoại 3 ngăn, kết 

cấu BTCT. Hiệu suất xử lý khá cao đối với COD là 77% và TSS là 86,2%. Nước 

thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - cột B và được thẩm thấu vào môi 

trường đất. 

- Chức năng của bể tự hoại là lắng và phân huỷ cặn lắng, nên cấu tạo của bể tự 

hoại 3 ngăn gồm: 1 ngăn chứa và 2 ngăn lắng. 

Nước thải  

sinh hoạt 

Bể tự hoại  

3 ngăn 

Thấm vào môi 

trường đất 
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Mô hình một bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

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

3.2.1. Công trình biện pháp giảm thiểu tác động của bụi từ quá trình khai thác, 

chế biến đá. 

- Biện pháp phun ẩm: 

 + Vào mùa khô bụi phát sinh tại khu vực khai thác, chế biến là rất lớn, cần 

phải phun nước thường xuyên đặc biệt là khu vực cổng vào ra khu mỏ, cổng vào ra 

khu vực chế biến, các khu vực chứa sản phẩm. Đối với đá nguyên liệu trước khi 

đưa vào nghiền sàng phun nước tạo độ ẩm để hạn chế phát tán bụi. Biện pháp này 

có thể làm giảm bụi phát tán vào không khí 60-80%. Nước dùng cho phun dập bụi 

lấy từ giếng đào có sẵn. 

Hệ thống phun nước được bố trí theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống phun nước.  

- Đối với khu vực nghiền sàng, Công ty thường xuyên phun nước tạo ẩm cho 

nguyên liệu trước trước khi đưa vào nghiền, sàng để hạn chế bụi. 

Ghi chú: 

I- Ống nước vào 

II- Ống nước ra 

III- Ống thoát khí  

IV- Nắp vệ sinh 

1. Ngăn chứa 

2. Ngăn lên men 

3. Ngăn lắng cặn 

4. Ngăn lọc theo ống 

dẫn ra môi trường. 

Khu vực 

chứa nguyên 

liệu 

Thiết bị 

phun nước 

 

Giếng đào 

Khu vực 

nghiền sàng 

Khu vực chứa 

sản phẩm 

Khu vực sân tập kết các loại 

phương tiện vào bốc xúc 

Khu vực cổng ra vào xưởng chế biến 

Thiết bị phun nước 

Giếng đào  Cổng khu mỏ Khu vực bốc xúc đá 
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- Quy hoạch vành đai cây xanh và rừng bảo vệ xung quanh mỏ để ngăn chặn 

sự phát tán của bụi nhất là phía Đông Nam. 

- Các khu vực khai thác xong đã được hoàn thổ, tiến hành trồng cây xanh. 

- Bố trí các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực khai thác hợp lý, không 

tập trung số lượng lớn cùng lúc để hạn chế bụi phát tán tập trung. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân làm việc trên 

khai trường đúng quy định. 

3.2.2. Công trình biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ các động cơ, 

phương tiện giao thông. 

* Đối với khí thải động cơ máy đào, máy xúc, phương tiện vận chuyển, là loại 

chất thải bất khả kháng, tuy nhiên để giảm thiểu mức độ ô nhiễm của khí này bằng 

các biện pháp sau: 

- Không tập trung phương tiện thi công lớn, tránh khí phát thải tập trung, dể 

tạo điều kiện các chất ô nhiễm phát tán trong môi trường không khí. 

- Sử dụng các phương tiện thi công hiện đại để giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn 

chế khí thải. 

- Có chế độ bảo hiểm máy móc thiết bị xe, máy định kỳ thường xuyên. 

* Đối với khí thải từ hoạt động vận chuyển: 

- Tu sửa và nâng cấp đường nội bộ, đường đấu bên ngoài, khu vực chế biến 

nhằm hạn chế bụi cuốn trên tuyến đường. 

- Trồng cây xanh dọc hai bên các tuyến đường nội bộ, đường đấu nối bên 

ngoài, vừa tạo bóng mát lại có khả năng hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

- Không chất tải cao vượt quá thùng xe. Xe chuyên chở thành phẩm phải có 

bạt che chắn, tránh rơi vãi. Bố trí lịch trình các phương tiện vận chuyển hợp lý, 

tránh tập trung lượng lớn phương tiện vận chuyển đi qua khu dân cư vào giờ cao 

điểm. 

- Tưới nước thường xuyên lên mặt đường những đoạn đi qua khu dân cư trong 

những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh. 

* Đối với khí thải từ phương tiện vận tải: 

- Không sử dụng xe quá hạn kiểm định để vận chuyển vật liệu, chở quá trọng 

tải cho phép của xe. 

- Ngoài ra, còn sử dụng các biện pháp khống chế các ô nhiễm dạng khí như 

SO2, NOx bằng cách bảo dưỡng máy móc thường xuyên để tăng hiệu quả sử dụng 

nhiên liệu. 

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

3.3.1. Chất thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của CBCNV (29 người) làm việc tại 

mỏ.  
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- Thành phần và khối lượng phát sinh: 

+ Thành phần: thức ăn dư thừa, vỏ hộp, lon, giấy, bao bì đựng thức ăn... 

+ Lượng phát thải bình quân: Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ 

khoảng 0,5 kg/người/ngày (theo tài liệu: Quản lý chất thải rắn - GS. Trần Hiếu 

Nhuệ biên soạn, Nhà xuất bản Xây dựng, 2001), với tổng số CBCNV là 29 người 

thì lượng rác thải phát sinh tính được khoảng 14,5 kg/ngày. Thực tế lượng rác thải 

phát sinh sẽ ít hơn nhiều (khoảng 2,8 kg/ngày) vì phần lớn công nhân tuyển tại địa 

phương nên về nhà để sinh hoạt. 

- Công ty sẽ sử dụng các thùng chứa chất thải sinh hoạt để thu gom chất thải 

sinh hoạt phát sinh.  

- Quy định đối với toàn thể CBCNV Công ty để rác vào thùng, không được 

phép vứt rác bừa bãi. Tất cả chất thải sinh hoạt được thu gom vào trong thùng chứa 

chất thải trên. 

- Công ty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải sinh hoạt 

với công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Đông Hà định kỳ đưa đi xử lý. 

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động khai thác, chế biến đá gồm: tầng phủ, đá 

không đủ tiêu chuẩn làm VLXDTT, thân, rễ cây... 

- Khối lượng phát sinh: tổng lượng đất đá thải công nghiệp 800.000 m3, đá 

không đủ tiêu chuẩn làm VLXDTT khoảng 15.000-22.500m3/năm. 

- Bố trí bãi thải 1 ha tại khu vực đất trống, trũng, phía Tây Nam gần khu vực 

moong khai thác để tạm chứa, luân chuyển đất đá thải từ quá trình khai thác. 

- Khu vực sau khai thác là khoảng đất trống trơ đá, sẽ được bố trí làm nơi 

hoàn thổ. Vừa có không gian để xử lý chất thải thông thường, vừa tạo điều kiện 

thuận lợi hơn cho công tác phục hồi thảm thực vật. Việc hoàn thổ sẽ nâng đáy 

moong đã khai thác lên cao trình đảm bảo cho thoát nước tự nhiên, tránh tù động 

nước và hạn chế nguy hiểm khi giảm được mức chênh địa hình. 

- Đá thải được tận dụng sản xuất đá cấp phối cho các công trình giao thông 

hoặc gia cố, nâng cấp đường vận chuyển trong khu vực mỏ. 

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

Trong giai đoạn vận hành của cơ sở nguồn phát sinh CTNH chủ yếu là các giẻ 

lau từ các phương tiện, máy móc có dầu mỡ, cặn dầu, nhớt thải, can, phuy chứa 

dầu, mở... 

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 10 kg/tháng. Phát sinh 

không thường xuyên, chủ yếu vào thời điểm định kỳ sửa chữa máy móc. 

Tất cả CTNH phát sinh được thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng có 

nắp đậy được đánh dấu bên ngoài và đặt tại kho chứa chất thải nguy hại trong khu 

vực khai thác, chờ đủ khối lượng sẽ hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ – Điện- Môi 

trường Lilama vận chuyển, xử lý.  
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Phuy, thùng, can chứa dầu, mỡ phụ được thu gom và tái sử dụng. 

Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về 

hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp phép hành nghề, 

mã số quản lý chất thải nguy hại. 

Việc phân loại, lưu trữ và xử lý CTNH sẽ được Chủ cơ sở thực hiện theo đúng 

quy định về việc quản lý chất thải nguy hại. 

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

Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các máy móc phương tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới. 

Không sử dụng các phương tiện quá hạn kiểm định, có mức độ ồn lớn không 

đạt tiêu chuẩn quy định. 

Trang bị cho công nhân phương tiện bảo hộ chống ồn, nút bịt tai. 

Bố trí lịch thi công hợp lý, hạn chế thi công trong thời gian cần yên tĩnh của 

khu dân cư. 

Phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp duy trì khoảng cách an 

toàn giữa nơi sinh sống của dân cư địa phương với khu vực khai thác. 

Hạn chế tiếng ồn và độ rung gây ra do hoạt động nổ mìn, bằng cách tuân thủ 

đúng các quy trình kỹ thuật khoan nổ mìn; đảm bảo thời gian nổ mìn và thời gian 

bố trí nổ mìn giữa các loạt trong ngày (trong khoảng thời gian từ 11 giờ 30 phút 

đến 13 giờ 30 phút và từ 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút cùng ngày); không kéo 

dài thời gian của mỗi đợt nổ; lượng vật liệu nổ đảm bảo đúng theo giấy phép đã 

được cấp không được vượt quá quy định. 

Công nhân thực hiện công tác nổ mìn phải được sở công thương huấn luyện 

kỹ thuật an toàn của QCVN 02:2008/BYT và sát hạch đạt yêu cầu cấp giấy chứng 

nhận theo quy định hiện hành của nhà nước. 

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

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Các biện pháp chung 

Trong quá trình khai thác để phòng ngừa sự cố cháy nổ từ các kho chứa vật 

liệu nổ công nghiệp Công ty chúng tôi thực hiện các biện pháp sau: 

- Chủ cơ sở sẽ xây dựng phương án khoan nổ mìn trình Sở Công Thương, 

Công an tỉnh Quảng Trị thẩm định; trình UBND tỉnh Quảng Trị cấp phép sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp. 

- Đăng ký sử dụng vật liệu nổ tại Sở Công thương và Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Quảng Trị. 

- Đăng ký với Công an tỉnh Quảng Trị về lịch trình vận chuyển vật liệu nổ 

(ngày giờ vận chuyển, tuyến đường vận chuyển). 

- Phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy do 

Công an quy định. 
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- Hàng quý Công ty báo cáo về Sở Công thương tỉnh Quảng Trị tình hình bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ và ứng phó khi xảy ra sự cố. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các biển báo nguy hiểm 

được cắm xung quanh kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. 

- Không hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa 

khi ra vào kho chứa vật liệu nổ. 

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

xa bếp nấu ăn, xưởng sửa chữa cơ khí. 

- Thành lập đội PCCC, mua trang thiết bị, xây dựng nội quy và phối hợp với 

các Cơ quan PCCC để tập huấn cho đội và định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

các nội quy đã định. 

- Kho chứa VLNCN của Công ty phải xa khu vực chế biến, nhà điều hành, các 

khu vực tập trung lao động, nhà dân, khi vận chuyển đến moong khai thác tránh đi 

ngang qua các khu vực trên nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. 

An toàn đối với kho mìn 

Công ty bố trí kho mìn ở phía Tây Nam khu vực mỏ khai thác, cách khu vực 

khai thác khoảng 500m. 

Kho VLNCN là kho nổi đặt trên mặt đất, không có lớp che phủ sát với tường 

kho bằng đất hoặc các loại vật liệu tương đương. 

Kho VLNCN phải được trang bị điện thoại giữa các trạm gác. Hệ thống điện 

thoại này được nối với tổng đài gần nhất để đảm bảo liên lạc với lãnh đạo, cơ quan 

PCCC, công an địa phương, các kho hầm lò phải đặt điện thoại trong phòng cấp 

phát VLNCN, để liên lạc hai chiều với tổng đài của mỏ. 

Nhà kho có bảo vệ chống sét theo đúng quy định. 

Kho bảo quản VLNCN có cửa kín và luôn được khóa chắc chắn trừ khi cấp 

phát. 

Việc bảo quản VLNCN trong 1 kho chứa phải tuân thủ các điều kiện sau: 

- Trong một nhà kho hoặc trong một buồng chứa, được phép bảo quản chung 

các nhóm VLNCN tương thích. 

- Không bảo quản chung kíp và thuốc nổ trong một buồng hoặc hòm, thùng 

chứa. VLNCN thuộc các nhóm không tương thích phải bảo quản trong các phòng 

khác nhau của nhà kho được ngăn cách bằng bức tường dày không nhỏ hơn 25 cm 

và có giới hạn chịu lửa ít nhất là 60 phút hoặc ngăn cách bằng vách có vật liệu 

tương đương. 

- Trong buồng cấp phát kíp phải có bàn, mặt bàn phải có gờ xung quanh và 

mặt bàn được lót bằng tấm cao su dày 3mm hoặc lót bằng vật liệu tương đương có 

tác dụng giảm chần và không phát sinh tĩnh điện. Phải có riêng một bàn để cắt dây 

nổ, dây cháy chậm. 



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 22 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

Trên các đường vào nơi bảo quản VLNCN phải đặt biển báo “Nguy hiểm- 

Cấm lửa” tại vị trí cách kho 50m. 

Các thiết bị đốt điện hoặc đốt nhiên liệu hóa thạch phải đặt cách xa nhà kho ít 

nhất 50m, thiết bị đốt nhiên liệu hóa thạch, gỗ phải có bộ phận thu tàn lửa từ ống 

xả. 

Nhiệt độ trong kho hoặc trong côngtenơ chứa VLNCN phải đảm bảo không 

vượt quá 350C. 

Trong kho VLNCN, trừ các phương tiện dập cháy, cấm để các loại dụng cụ, 

phương tiện bằng kim loại. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố lăn đá. 

- Khai thác theo đúng thiết kế đã được phê duyệt; đá được khoan, khai thác 

theo từng tầng; từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong theo phương pháp cuốn 

chiếu. 

- Việc nổ mìn ở moong khai thác này sẽ gây chấn động trong khu mỏ nên 

nguy cơ sạt lở, đá lăn là khá lớn. Chính vì vậy Chủ cơ sở sẽ cử cán bộ kỹ thuật phải 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cho công nhân, không được đào khoét, 

khai thác hỏng chân; tránh những chấn động, những tảng đá có nguy cơ bị sụp đổ. 

- Trang bị dây đeo bảo hộ cho công nhân khi khoan đá ở các vị trí cao, nguy 

hiểm. 

An toàn trong khai thác đá: 

- Trong quá trình khai thác đá tại mỏ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của 

các quy chuẩn, quy phạm sau: 

+ Tiêu chuẩn Quốc gia về thiết kế mỏ lộ thiên TCVN 5326-2008;  

+ Quy phạm an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178-

2004; 

+ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai 

thác mỏ lộ thiên. 

+ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử 

dụng và tiêu hủy VLNCN QCVN 02:2008/BCT; 

+ TCVN 46-2007, chống sét công trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế kiểm 

tra. 

- Hệ thống đường vận tải mỏ phải có đai an toàn các cọc tiêu và biển báo theo 

quy định. 

- Trong quá trình khai thác cần chú ý một số điểm sau: 

+ Toàn bộ công nhân viên trong mỏ phải học an toàn và qua kiểm tra sát hạch 

trước khi làm việc theo quy phạm. 

+ Tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy phạm khai thác. 

+ Khi làm việc, cán bộ, công nhân, phải mang đầy đủ bảo hộ, chấp hành 

nghiêm chỉnh những quy định an toàn nơi làm việc và những bộ phận có liên quan. 
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+ Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy nổ những nơi cần thiết. 

+ Khi giao việc mỗi ca, cán bộ chỉ huy phải ghi vào sổ phân công, phiếu giao 

việc cho từng công nhân, trong đó biện pháp an toàn phải ghi cụ thể và đầy đủ. 

Người giao và người nhận việc phải ký vào sổ hoặc phiếu giao việc. 

+ Phải tính toán, lựa chọn các thông số của hệ thống khai thác tuyệt đối đảm 

bảo về mặt an toàn mới được đưa ra sản xuất. 

+ Khi đưa thiết bị và người vào làm việc ở các tầng mới phải kiểm tra sườn 

tầng và mặt tầng, cách mép tầng 0,5m không có những hòn đá hay bất cứ vạt gì rơi 

xuống tầng dưới. 

+ Khi gạt, cạy bẩy đá từ tầng trên xuống tầng dưới phải bố trí người canh gác 

để cấm người và phương tiện vào vùng nguy hiểm. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó trong công tác khoan nổ mìn. 

* Quy trình nổ mìn 

Việc khoan nổ mìn phải tiến hành theo thiết kế hay hộ chiếu cho từng đợt nổ 

mìn được lập và được duyệt, cụ thể như sau: 

- Tuyển chọn lao động có kỹ thuật và tuân thủ kỷ luật. 

- Tuyệt đối tuân thủ nội quy của Công ty, nhất là nội quy khoan nổ mìn và các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5326:2008 - Kỹ thuật khai thác 

mỏ lộ thiên; QCVN 05:2012/BLĐTBXH - QCKTQG về an toàn lao động trong 

khai thác và chế biến đá. 

- Việc nổ mìn lỗ khoan, nổ mìn đắp phải tuân thủ theo hộ chiếu khoan nổ mìn 

hàng ngày được duyệt của cán bộ chuyên trách. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng hộ bảo vệ cá nhân để đảm bảo an toàn 

khi làm việc.  

- Tại các ngã đường vào khu vực mỏ bố trí biển báo tín hiệu khu vực nổ mìn, 

cấm người không phận sự vào khu vực mỏ, biển báo giờ nổ mìn và bố trí người 

canh gác khi nổ mìn để đảm bảo an toàn cho người, súc vật và phương tiện. Trước 

khi nổ mìn khoảng 30 phút, sử dụng loa phóng thanh để thông báo cho người dân 

được biết. 

- Việc cấp phát vật liệu nổ phải tuân thủ theo lệnh xuất kho hàng ngày của cán 

bộ chuyên trách và lệnh xuất kho chỉ có hiệu lực trong thời gian quy định đã ghi 

trong hộ chiếu nổ mìn hàng ngày. Nếu đợt nổ mìn mà sử dụng không hết phải làm 

phiếu gửi trả kho theo quy định của quy chế của Công ty. Cấm bảo quản vật liệu bổ 

qua đêm ở bất cứ các vị trí khác. 

* Khoảng cách an toàn 

Khoảng cách an toàn trong nổ mìn được xác định theo quy phạm kỹ thuật an 

toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên. Trong đó Công ty sẽ chú ý nhất là 

khoảng cách an toàn do đá bay; đối với người 300 m; đối với thiết bị, công trình 

150.  

* Phân công người gác khi nổ mìn 



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 24 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

Tại công trường bãi nổ mìn, trước mỗi đợt nổ phân công người gác đường vào 

khu vực khai thác và các vị trí đường mòn; mỗi nơi có 1 điểm gác, cách xa nơi nổ 

mìn là 500m. Mỗi trạm gác cử một người gác, thường xuyên thông báo cho nhân 

dân, CBCNV biết thời điểm nổ mìn, không cho người dân vào khu vực cấm này.  

* Vật liệu nổ công nghiệp 

Sử dụng loại VLNCN an toàn được Bộ Công thương thông báo danh mục 

VLNCN hàng năm cho phép đưa vào sử dụng. Quá trình sử dụng VLNCN đều tuân 

thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước tại TCVN 4586-1997 và nội quy an 

toàn của đơn vị đề ra. 

* Kho chứa VLNCN 

Kho chứa VLNCN được xây dựng theo đúng quy định tại TCVN 4586-1997. 

Kho được các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, nghiệm thu cho phép đưa vào sử 

dụng. 

Kho chứa được xây dựng thông thoáng, đảm bảo tiêu chuẩn về phòng chống 

cháy nổ và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận. Xung quanh kho có 

hàng rào bảo vệ, biển cấm, đèn chiếu sáng và cử người gác trực 24/24 giờ. Những 

người không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào kho. 

* Tiêu chuẩn chuyên môn của công nhân nổ mìn 

Công nhân làm công tác khoan nổ mìn phải được đào tạo qua lớp kỹ thuật nổ 

mìn và được cấp giấy chứng nhận của Cơ quan có thẩm quyền. Định kỳ hai năm 

được tập huấn, sát hạch lại tại Sở Công thương Quảng Trị. Thợ mìn làm việc tại 

Công ty có sức khỏe tốt và đủ năng lực hành vi pháp lý. 

* Tiêu chuẩn chuyên môn của chỉ huy nổ mìn 

Để đảm bảo an toàn trong hoạt động khoan nổ mìn Công ty bố trí chỉ huy nổ 

mìn tại công trường. Chỉ huy nổ mìn chịu trách nhiệm toàn bộ  

công việc tổ chức thi công, theo dõi khoan, nạp thuốc, kíp tại công trường, bãi 

nổ và những công việc liên quan đến khoan nổ và đảm bảo an toàn trong khâu nổ 

mìn. 

* Các quy định, nội quy của đơn vị 

Tại công trường, bãi nổ được bố trí, lắp đặt biển báo, biển cấm và nội quy làm 

việc của Công ty, nội quy an toàn lao động để hướng dẫn, nhắc nhở mọi người 

trong khi làm việc phải thực hiện nghiêm túc các nội quy này. 

Tại kho VLNCN trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, biển 

báo nguy hiểm,... người lao động được trang bị đầy đủ các trang bị cần thiết để đảm 

bảo an toàn trong lao động như giày, ủng, mũ cứng, kính đeo mắt, găng tay, khẩu 

trang,… 

Hàng năm tổ chức tập huấn cho CBCNV toàn đơn vị học tập nội quy an toàn 

lao động, phòng chống cháy nổ và các quy định của Nhà nước có liên quan để thực 

hiện trong quá trình làm việc tại công trường. 

* Trách nhiệm của lãnh đạo Công ty 
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Chịu trách nhiệm pháp lý trong công tác sử dụng VLNCN.  

Tổ chức tốt công tác thi công, giám sát và quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử 

dụng VLNCN tại khai trường, bãi nổ. 

Phân công cán bộ làm việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. 

Hàng năm tổ chức cho CBCNV học tập, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, 

nghiệp vụ và tuyên truyền Pháp luật của Nhà nước để mọi người hiểu và chấp hành 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và nội quy Cơ quan. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chập, cháy điện. 

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

- Đường dây đảm bảo chất lượng, đảm bảo tải điện. 

- Sử dụng đúng công suất. 

- Có hệ thống an toàn về điện. 

- Kiểm tra về đường dây và các thiết bị điện thường xuyên. 

- Có phương án chống sự cố về điện trong mùa mưa bão. 

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

toàn và bảo vệ khi làm việc. 

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

về an toàn điện cho cán bộ công nhân viên. 

3.6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông 

- Để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, Chủ cơ sở sẽ bố trí biển 

cảnh báo để báo nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên tuyến nhất là các 

điểm giao, ngã rẽ, quy định tốc độ phương tiện vận chuyển của cơ sở, phòng ngừa 

tối đa các nguy cơ tai nạn khi tham gia giao thông. 

- Khống chế tốc độ, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe. 

- trước khi hoạt động vận tải phải kiểm tra độ an toàn của xe, máy đảm bảo đủ 

tiêu chuẩn quy định hiện hành về xe, máy của các cơ quan có thẩm quyền. 

- Xe phải chở đúng tải trọng. 

- Xe chở đá đảm bảo an toàn, có che chắn không để rơi vãi đá gây tai nạn. 

3.6.6. Biện pháp phòng chống sét.  

Lắp đặt hệ thống chống sét tại khu vực kho chứa VLNCN và khu vực văn 

phòng. Hệ thống chống sét được thiết kế gồm có 3 bộ phận chính: đầu thu sét, dây 

dẫn và phần tiếp đất. 

- Đối với nhà kho phải dùng thu sét kiểu cột đặt riêng biệt để chống sét đánh 

thẳng. Tất cả các bộ phận thu sét, dẫn sét và bộ phận tiếp đất phải bố trí riêng biệt 

với công trình và các vật kim loại chôn dưới đất có liên quan tới công trình cần bảo 

vệ, với khoảng cách cần thiết quy định. 

- Mỗi cột thu sét phải có bộ phận tiếp đất riêng được làm theo quy định.  

3.6.7. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai. 

- Thành lập đội phòng chống bão lụt, đội ứng cứu tại chỗ. 
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- Xây dựng phương án phòng chống bão lụt trước mùa bão. 

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

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

3.7. Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. 

Các tác động đến môi trường sinh thái chủ yếu do các nguồn tác động từ nước 

thải, khí thải, chất thải rắn với các biện pháp giảm thiểu như đã trình bày ở các 

phần trên. Ngoài ra cần áp dụng một số biện pháp sau: 

- Áp dụng các hình thức khai thác cuốn chiếu để hạn chế việc giảm không 

gian có cây xanh trên khai trường. 

- Lớp đất phủ trên bề mặt (thuận lợi cho sự phát triển của thảm thực vật) được 

dự trữ ở khu vực riêng, và dùng để phủ bề mặt sau khi hoàn thổ, nâng cao hiệu quả 

của công tác trồng cây xanh cải tạo môi trường. 

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến và phương pháp khai thác tiên tiến, cho 

phép tận thu tối đa khoáng sản, giảm lượng chất thải rắn. 

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

cáo đánh giá tác động môi trường. 

3.8.1. Tọa độ các điểm khép góc diện tích cấp phép khai thác và cao trình kết 

thúc khai thác, cao trình hoàn thổ thay đổi so với ĐTM đã phê duyệt. 

Theo Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định số 1481/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và dự án CTPHMT của dự án: Đầu tư khai thác mỏ đá Nam khối 

A làm  VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và Quyết định 

số 398/QĐ-UBND, ngày 15/3/2012  về việc cho phép khai thác đá làm vật liệu xây 

dựng thông thường thì diện tích cấp phép khai thác là 23,6 ha, tọa độ khu vực cấp 

phép khai thác như sau: 

Bảng 3.1. Tọa độ các điểm khép góc diện tích khai thác theo ĐTM 

Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 106o15’, múi chiếu 3o) 

Điểm góc X (m) Y (m) Điểm góc X (m) Y (m) 

1 1.855.916 566.233 11 1.855.789 566.828 

2 1.855.916 566.453 12 1.855.844 566.840 

3 1.856.001 566.577 13 1.855.838 566.788 

4 1.856.121 566.593 14 1.855.723 566.740 

5 1.856.211 566.893 15 1.855.646 566.582 

6 1.855.905 567.056 16 1.855.694 566.549 

7 1.855.891 566.925 17 1.855.842 566.466 

8 1.855.869 566.919 18 1.855.809 566.437 

9 1.855.737 566.954 19 1.855.714 566.490 

10 1.855.672 566.823 20 1.855.653 566.383 
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Nhưng qua quá trình khai thác cho thấy, điều kiện thực tế có điều chỉnh và 

được UBND tỉnh cấp phép tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 với 

diện tích khai thác là 7,1 ha, tọa độ các điểm gốc thay đổi cụ thể như sau: 

Bảng 3.2. Tọa độ các điểm khép góc khu vực kết thúc khai thác năm thứ 15. 

Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 106o15’, múi chiếu 3o) 

Điểm góc X (m) Y (m) Điểm góc X (m) Y (m) 

1 1.856.165 566.738 5 1.855.829 566.601 

2 1.855.898 566.943 I 1.856.027 566.612 

3 1.855.848 566.815 II 1.856.061 566.658 

4 1.855.809 566.660 III 1.856.158 566.717 

Về cao trình kết thúc khai thác, và cao trình hoàn thổ cũng có những thay đổi 

cụ thể: 

Bảng 3.3. Một số nội dung thay đổi so với ĐTM. 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Theo ĐTM đã 

phê duyệt 
Hiện nay 

1 Diện tích khai thác ha 23,6 7,1 

2 Trữ lượng mỏ m3 4.649.101 2.034.984 

3 Trữ lượng khai thác m3 1.500.000 495.561 

4 Công suất khai thác m3 100.000 55.600 

5 Thời hạn khai thác năm 15 8 năm 11 tháng 

6 Cao trình kết thúc khai thác M +50,0 +40,0  

7 Cao trình kết thúc hoàn thổ M +55 +47,0 

8 Diện tích bề mặt hoàn thổ Ha 7,1 4,935 

9 Khối lượng đất đá thải m3 720.000 314.600 

10 
Khối lượng đất đá thải làm vật 

liệu san lấp 
m3 - 405.400 

3.8.2. Điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở. 

Cơ sở khai thác mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A, Tân Lâm, xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ, thay đổi khối lượng, cao trình hoàn thổ và phương 

thức sử dụng đất thải để cải tạo, phục hồi môi trường (đất tầng phủ được sử dụng 

một phần vào mục đích làm vật liệu san lấp, một phần giữ lại để cải tạo đáy 

moong), đồng thời đáy mỏ khi kết thúc khai thác theo thiết kế khai thác có sự thay 

đổi so với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, do đó 

đơn vị thực hiện điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường của cơ sở.  

* Tóm tắt các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường đã và đang được 

thực hiện 
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- Trồng cây xanh (Keo Tai Tượng) theo mắt lưới ô vuông (2x2)m, mật độ 

0,25cây/1m2, trên toàn diện tích đã cấp phép khai thác trước đây (23,6ha) để điều 

hòa vi khí hậu. Tỷ lệ đã trồng dặm 20%.  

- Trồng vành đai cây xanh (Keo Tai Tượng), mật độ 0,25cây/1m2, bao quanh 

khu vực chế biến, nhà văn phòng điều hành, kho vật liệu nổ, bãi thải, đường vận 

chuyển, để ngăn cản, hạn chế phát tán bụi, đồng thời tạo cảnh quan, bóng mát, điều 

hòa vi khí hậu.  

- Xây tường rào cao gần 2 mét xung quanh khu vực nghiền sàng để hạn chế 

phát tán bụi ra môi trường.  

- Xây dựng kho chứa vật liệu nổ theo đúng hồ sơ thiết kế, đúng quy trình, quy 

phạm, để bảo quản, cách ly, đảm bảo an toàn vật liệu nổ. 

- Xây dựng nhà văn phòng, nhà trực kiên cố (nhà cấp 4) có khu vệ sinh đảm 

bảo tiêu chuẩn, cho cán bộ công nhân, để nâng cao điều kiện sống và làm việc, góp 

phần đảm bảo sức khỏe cho người lao động. 

- Xây dựng hệ thống cấp, xử lý, bể chưa nước sinh hoạt, để có nguồn nước 

sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. 

- Nạo vét khơi thông dòng chảy mương tiêu thoát nước từ moong khai thác ra 

bên ngoài, với chiều dài 200m, hạn chế tù đọng nước khu vực khai thác. 

- Xây dựng giếng khai thác nước làm nguồn cấp nước tưới dập bụi, phòng 

cháy, làm mát. 

- Thường xuyên tưới nước dập bụi, hạ nhiệt vào những ngày khô hanh, nắng 

nóng, tại các khu vực moong khai thác, sân bãi chế biến, nhà điều hành, kho vật 

liệu nổ, đường vận chuyển, bãi thải. 

- Bạt sửa mái taluy moong khai thác, cạy gỡ đá nguy hiểm trên vách moong. 

- Lập hàng rào an toàn cách ly khu vực kho vật liệu nổ, trạm biến áp, lập biển 

cảnh báo nguy hiểm, các loại biển cấm.... 

- Hạ thấp đỉnh vách moong khai thác, triển khai hệ thống chia-tiêu nước trên 

đỉnh vách moong. 

- Xây dựng hệ thống mương thu nước và các hố lắng bụi đá xung quanh khu 

vực chế biến và moong khai thác trước khi cho chảy thoát ra môi trường tự nhiên. 

- Dọn vén, thu gom bùn đất, chất thải rơi vãi trên các tuyến đường nội bộ và 

đấu nối bên ngoài. 

- Lựa chọn xây dựng bãi thãi ở khu vực đất trống, trũng, hạn chế tổn hại thảm 

thực vật, giảm nguy cơ phát tán chất thải ra xung quanh. Bải thải bố trí gần moong 

khai thác để giảm cự ly vận chuyển, giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế nguy cơ phát 

tán bụi do quá trình vận chuyển. San gạt hạ độ dốc của bãi thải. 

- Đốt tiêu hũy định kỳ rác thải nguy hại (các loại dẻ lau dính dầu mở). 

- Phương tiện thiết bị được kiểm định theo quy định, và chỉ sử dụng khi còn 

hạn đăng kiểm. Duy trì công tác bão dường định kỳ, thường xuyên đối với phương 
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tiện thiết bị vận hành tại mỏ. 

- Trang cấp đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, thường xuyên tập huấn an toàn 

và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

- Quản lý nghiêm ngặt công tác bảo quản, cấp phát vật liệu nổ, quy trình nổ 

mìn. Kiểm soát chéo công tác lập hộ chiếu nổ mìn. 

- Tạo công ăn việc làm để cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. 

- Số tiền đã được Công ty TNHH Minh Hưng đã thực hiện ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường theo Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Trị tính đến tháng 5 năm 2022 với tổng số tiền (B) là 

535.890.000 đồng (chứng từ nộp tiền đính kèm tại Phụ lục). 

3.8.2.1. Lựa chọn phương án phục hồi 

Khai trường khi kết thúc khai thác là moong dạng hố mỏ, cao trình đáy moong 

+40,0m, nằm trên mực nước ngầm, xung quanh khai trường là địa hình vách núi. 

Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường được lựa chọn áp dụng theo mục I, 

mẫu số 20: Hướng dẫn nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản, thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

a. Cơ sở lựa chọn phương án 

 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt 

* Cải tạo, phục hồi moong khai thác. 

Diện tích khai trường kết thúc khai thác là 7,1 ha, diện tích đáy moong cần 

hoàn thổ là 5,2 ha. Tổng khối lượng hoàn thổ (tính đến cos +55.0m) là 720.000 m3. 

Công tác khai thác và hoàn thổ được tiến hành theo kiểu cuốn chiếu cho từng 

khoảnh. Quá trình khai thác hàng năm được khai thác đến cos +40,0m. Đất bốc cho 

những năm tiếp theo được hoàn thổ trực tiếp xuống phần đáy moong đã khai thác. 

Lượng đất đá thải hàng năm không ổn định, nếu lượng đất đá thải lớn hơn lượng 

hoàn thổ trong năm, phần dôi thừa sẽ được vận chuyển ra khu vực bãi thải để chờ 

hoàn thổ cho những năm tiếp theo. Công tác cải tạo, phục hồi moong khai thác bao 

gồm những nội dung như sau: 

- Hoàn thổ, san lấp mặt bằng đáy moong khai thác đến cao trình +55,0m, bề 

mặt san lấp phải bằng phẳng, đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên, không ngập úng.  

- Bề mặt san lấp được phủ bằng đất mặt (đã được lưu giữ) để tiến hành trồng 

cây trên diện tích hoàn thổ. 

- Kết quả tính toán cho thấy, toàn bộ lượng đất đá thải công nghiệp trong quá 

trình khai thác (15 năm) là 800.000 m3. Phần đất đá thải được tận dụng để đắp 

đường và san nền một số hạng mục khác là 80.000 m3 (chiếm khoảng 10%), số còn 

lại là 720.000 m3 (chiếm khoảng 90%) được hoàn thổ ở khu vực moong khai thác. 

- Trong thời gian 5 năm (từ năm thứ 11 đến hết năm thứ 15), khối lượng hoàn 

thổ là 52.000 m3. Trung bình mỗi năm hoàn thổ 10.400 m3. Quá trình hoàn thổ 

được tiến hành song song theo kiểu cuốn chiếu cùng với quá trình khai thác nên kết 
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thúc khai thác ở năm thứ 15, khối lượng cần hoàn thổ còn lại là 10.400 m3 (đây 

cũng là khối lượng cần san gạt khi kết thúc khai thác, tương ứng mức san gạt trung 

bình 0,2m trên toàn diện tích đáy moong khai thác: 5,2 ha). Ngoài ra, còn có công 

tác xúc bốc, vận chuyển phần đất phù hợp cho cây trồng được dự trữ từ bãi chứa về 

khu vực moong vừ khai thác. Khối lượng này không nhiều, khoảng 3.000m3 (chiếm 

khoảng 30%) lượng đất đá cần hoàn thổ trong 1 năm). 

- Loại cây được lựa chọn là Keo Tai Tượng, trồng theo mắt lưới ô vuông 

(2x2)m, mật độ 0,25 cây/1m2. 

- Cây trồng được chăm sóc, bảo vệ trong thời gian 3 năm, trồng dặm (tỷ lệ 

trồng dặm 20%) nhằm đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển ổn định trước khi 

bàn giao lại cho địa phương quản lý. 

- Quá trình khai thác, vách moong được dật cấp, mỗi cấp cao 10m đối với nền 

đá, và không quá 6m đối với tầng phủ phong hóa. Độ dốc mái taluy (mái vách): 450 

đối với tầng phủ, và 650 (hoặc bằng độ dốc thế nằm của đá) đối với nền đá. Giữa 

các cấp, bố trí đai cơ an toàn (mặt tầng) rộng ≥3m. Dọc chân taluy (chân vách), tạo 

rãnh thoát nước, để dẫn nước ra bên ngoài khai trường. Rảnh dạng tam giác, rộng 

0,5m, sâu 0,2m. Kết thúc khai thác, củng cố bờ moong để đảm bảo an toàn kỹ 

thuật. Tiến hành gạt, gỡ những tảng đá bám dọc các vách núi, có nguy cơ sạt lỡ gây 

nguy hiểm tới người và gia súc, bạt sửa lại các vách mái taluy. Chiều dài mái taluy 

(chu vi khai trường) cần gia cố chỉnh sửa là 1.080m. 

* Cải tạo, phục hồi khu vực xung quanh khai trường. 

Bao quanh khu vực chế biến, bãi thải, bãi chứa nguyên liệu và thành phẩm, 

nhà văn phòng, kho chứa vật liệu nổ và dọc hai bên tuyến đường nội bộ, đường đấu 

nối bên ngoài, hiện công ty đã trồng Keo Tai Tượng với mật độ 0,25 cây/1m2. Kết 

thúc khai thác không phải trồng thêm cây xanh. 

- Lắp dựng 9 bộ biển báo nguy hiểm kết hợp biển phụ có tiêu đề “Hố sâu” để 

cảnh báo, các biển cách nhau trung bình 100m. Biển được đặt cách đỉnh mái taluy 

tối thiểu 5m để đề phòng quá trình sạt lở theo thời gian. Bề mặt biển hướng ra xung 

quanh. Sử dụng biển báo phản quang bằng nhôm, loại tam giác có cạnh 0,7m, gắn 

trên các cột thép mạ kẽm hai lớp Φ80 cao 2,8-3m, kèm biển phụ có nội dung “Hố 

sâu”, kích thước 15x55 cm. Chân cột đổ đế bê tông xi măng.  

- Nạo vét, khơi thông dòng chảy mương tiêu thoát nước từ moong khai thác ra 

bên ngoài. Mương có sẵn, tiết diện hình thang cân (3+1)x1m, công tác này được 

tiến hành hằng năm cùng với quá trình khai thác. Chiều dài cần nạo vét khơi thông 

là 200m. Khi kết thúc khai thác, chiều dày bồi lắng (tính riêng năm cuối cùng) 

trung bình là 0,2m. Khối lượng cần nạo vét là 200x1x0,2=40m3.  

* Cải tạo, phục hồi khu nhà xưởng, văn phòng. 
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Tháo dỡ những công trình tạm, dọn dẹp mặt bằng. Các công trình kiến trúc 

được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý hoặc Công ty tiếp tục thuê để 

hoạt động sản xuất kinh doanh khác. 

* Cải tạo, phục hồi khu vực bãi thải. 

Sau khi đất tại bãi thải được bốc xúc để san lấp mặt bằng tại moong khai thác, 

tiến hành san gạt lại bề mặt và tiến hành trồng cây xanh tại khu vực bãi thải với 

diện tích 0,5 ha. 

Loại cây là Keo Tai Tượng, trồng theo mắt lưới ô vuông (2x2)m, mật độ 0,25 

cây/1m2. 

Cây trồng sẽ được chăm sóc trong 3 năm, trồng dặm (tỷ lệ trồng dặm là 20%) 

nhằm đảm bảo cho cây sinh trưởng phát triển ổn định trước khi bàn giao lại cho địa 

phương quản lý. 

* Cải tạo, phục hồi khu vực kho chứa vật liệu nổ. 

Không đề cập đến công tác cải tạo phục hồi khu vực kho chứa VLNCN, do 

kho dùng chung với mỏ đá Khối A- Tân Lâm. Sẽ thực hiện theo phương án 

CTPHMT mỏ đá Khối A- Tân Lâm. 

 Đặc điểm, hiện trạng mỏ thay đổi so với phương án đã phê duyệt. 

Công ty TNHH Minh Hưng đã thực hiện xác định trữ lượng, chất lượng đất 

phủ được phép làm vật liệu san lấp trong diện tích cấp phép khai thác (Báo cáo kết 

quả khảo sát đánh giá đất làm vật liệu san lấp tại mỏ đá Nam khối A- Tân Lâm, xã 

Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), theo đó diện tích cấp phép khai thác 

7,1 ha, tổng lượng đất đá thải công nghiệp là 800.000 m3. Phần đất đá được tận 

dụng để đắp đường và san nền một số hạng mục khác là 80.000 m3 (chiếm khoảng 

10%), số còn lại là 720.000 m3 (chiếm khoảng 90%). Trong đó, dùng 314.600 m3 

hoàn thổ khu vực moong khai thác, diện tích khai trường kết thúc khai thác là 4,935 

ha, khối lượng đất thải còn lại khoảng 405.400 m3 được vận chuyển làm vật liệu 

san lấp các công trình trên địa bàn. 

b. Lựa chọn phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung 

Căn cứ phương án CTPHMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-

UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh; căn cứ vào công văn số 2979/UBND-KT 

ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh; căn cứ đặc điểm, hiện trạng mỏ thay đổi sau khi 

kết thúc khai thác. Phương án CTPHMT bổ sung chỉ thay đổi phương án cải tạo 

moong khai thác, giữ nguyên phương án cải tạo bãi thải, khu vực xung quanh khai 

trường, khu vực nhà xưởng, văn phòng, kho chứa vật liệu nổ, cụ thể như sau: 

- Cải tạo phục hồi moong khai thác: Diện tích khai trường khi kết thúc khai 

thác (8 năm 11 tháng) là 4,935 ha, có cos khia thác thấp nhất là +40,0m, hoàn thổ 

đến cao trình có thể thoát nước tự nhiên cos +47,0m (cao hơn cos tự nhiên của 

Quốc lộ 9 là +45m), san gạt trung bình 0,2m trên toàn diện tích đáy moong khai 

thác, tương ứng với khối lượng cần hoàn thổ kết thúc khai thác là 9.870 m3 (Theo 
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phương án cũ là 10.400 m3. Quá trình hoàn thổ được tiến hành sau khi kết thúc khai 

thác, lượng đất đá bốc cho những năm tiếp theo được chứa tại bãi thải tạm phục vụ 

cho việc CTPHMT sau khi kết thúc khai thác và phần đất dư ra được làm vật liệu 

san lấp. Đối với phần moong đã khai thác theo thời gian khai thác, Công ty thực 

hiện cải tạo bờ moong về trạng thái an toàn, cải tạo thành sân công tác phục vụ cho 

khai thác. Đất tầng phủ (đất phù hợp trồng cây) tại bãi thải (diện tích 1 ha dự trữ 

khoảng 3.000 m3 đất), thực hiện sử dụng đất để san gạt lớp bề mặt và tiến hành 

trồng cây Keo Tai Tượng, trồng theo mắt lưới ô vuông (2x2)m với mật độ 0,25 

cây/1m2, cây được chăm sóc, bảo vệ trong thời gian 3 năm, tỷ lệ trồng dặm 20%.  

- Củng cố đường bờ vách taluy khai thác, chiều dài theo phương án tính năm 

2019 là 1.080m, nay tạo thêm 01 đường giật cấp mái taluy tăng lên 1.833m. 

- Bãi thải, khu vực xung quanh khai trường, khu vực nhà xưởng, văn phòng, 

kho chứa vật liệu nổ, lắp đặt biển báo phản quang giữ nguyên phương án đã phê 

duyệt. 

3.8.2.2. Công tác chuẩn bị. 

- Thống nhất với địa phương xác định mục tiêu sử dụng đất sau khi hoàn thổ; 

thống nhất về những công trình bàn giao để địa phương quản lý và sử dụng. Tháo 

dỡ, di chuyển thiết bị và công trình không cần thiết. 

- Chuẩn bị phương án san lấp (hoặc rào, chắn) đề phòng tai nạn cho người và 

súc vật. 

- Chuẩn bị bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho công tác hoàn thổ. 

3.8.2.3. Công tác khôi phục, cải tạo địa hình, cảnh quan. 

Sau khi kết thúc quá trình khai thác, Chủ cơ sở sẽ tiến hành công tác 

CTPHMT tại khu vực mỏ.  

Bảng 3.4. Tổng hợp khối lượng các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường 

STT Hạng mục công việc Đơn vị Khối lượng 

1 Dọn dẹp tháo dỡ công trình. m2 1.000 

2 

Xúc bốc, vận chuyển đất dự trữ từ bãi thải về hố 

moong đã khai thác. Cự ly vận chuyển trung bình 

300 m. 

m3 3.000 

3 
San gạt khu vực bãi thải (1 ha), (chiều dày san gạt 

trung bình 0,2m (thực hiện sau khi đã xúc bốc). 
m3 2.000 

4 

Đào nạo vét khơi thông dòng chảy trong khu vực, 

xúc bốc vận chuyển về hố moong đã khai thác. Cự 

ly vận chuyển trung bình 400m. 

m3 40 

5 
San gạt đất tại đáy moong khai thác. (Tính cho toàn 

diện tích đáy moong 4,935 ha). 
m3 9.870 

6 
Lập hệ thống biển cảnh báo khu vực nguy hiểm 

(Biển tam giác nhôm phản quang, cạnh 0,7m). 
Bộ 09 
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7 Củng cố đường bờ (vách taluy khai thác). m 1.080 

8 Trồng cây khu vực đáy moong khai thác. ha 4,935 

9 Trồng cây khu vực bãi thải. ha 1 

10 Loại cây trồng: Keo Tai Tượng, mật độ. Cây/m2 0,25 

11 Chăm sóc cây sau trồng. tháng 36 

 

Bảng 3.5. Tổng hợp so sánh các công tác cải tạo phục hồi môi trường giữa dự 

án đã phê duyệt với phương án bổ sung  

Nội dung Dự án đã phê duyệt 2019 Phương án bổ sung 

1. Cải tạo, phục hồi moong khai 

thác 

  

- Đào dật cấp mái taluy (vách 

moong) để đảm bảo an toàn. 

(Thực hiện cùng với quá trình 

khai thác).  

Chênh cao mỗi cấp không 

quá 10m đối với nền đá, và 

không quá 6m đối với tầng 

đất phủ. Độ dốc mái taluy 

không quá 450 đối với tầng 

đất phủ và không quá 650 

(hoặc không quá độ dốc thế 

nằm của đá) đối với nền đá. 

Tạo đai cơ an toàn (mặt 

tầng) với chiều rộng tối 

thiểu 3m.  

Giữ nguyên phương án  

- Cải tạo, củng cố bờ moong đảm 

bảo an toàn kỹ thuật. Cạy gỡ đá 

nguy hiểm trên vách moong. 

(Thực hiện thường xuyên cùng 

với quá trình khai thác). 

Chiều dài 1.080m (chu vi 

khai trường) 

Giữ nguyên phương án  

- Tạo hệ thống thu gom nước tại 

mặt tầng và chân vách moong 

khai thác (Thực hiện cùng với quá 

trình khai thác). 

X Giữ nguyên phương án  

- Hoàn thổ đáy moong khai thác 

đến cao trình: 

+55,0m +47,0m 

- Quá trình thực hiện hoàn thổ: 

 

Cuốn chiếu cho từng 

khoảnh  

 

- San gạt tạo mặt bằng hoàn thổ, X X 
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Nội dung Dự án đã phê duyệt 2019 Phương án bổ sung 

phủ đất bề mặt 

- Trồng Keo Tai Tượng khi kết 

thúc hoàn thổ, mật độ 0,25 

cây/m2. Bố trí công nhân chăm 

sóc để cây sống, cây nào chết sẽ 

trồng dặm lại. (Tỷ lệ trồng dặm 

20% và đã được lập trong đơn giá 

khi lập dự toán nêu tại phụ lục 1) 

Diện tích trồng 5,2ha. Thời 

gian chăm sóc 36 tháng. 

Diện tích trồng 4,935ha. 

Thời gian chăm sóc 36 

tháng. 

- Phương pháp tháo khô mỏ (Thực 

hiện cùng với quá trình khai thác):  

Tháo khô cưỡng bức khi 

khai thác xuống dưới cao 

trình +50,0m  

Giữ nguyên 

- Thoát nước mỏ sau hoàn thổ:  Thoát nước tự nhiên Giữ nguyên 

- Tạo hệ thống mương rãnh thoát 

nước và hố ga thu nước hợp lý để 

tránh nước ứ đọng trên mặt tầng 

khai thác, hai bên hào chính, 

đường công vụ (Thực hiện cùng 

với quá trình khai thác). 

X Giữ nguyên 

2. Cải tạo, phục hồi khu vực 

xung quanh khai trường 

  

- Đào, khơi thông dòng chảy để 

tiêu thoát nước từ moong khai 

thác ra bên ngoài. (Thực hiện 

trong quá trình khai thác và sau 

khi kết thúc khai thác) 

Mương tiết diện hình thang 

cân  (3+1)x1m. Dài 200m 

Giữ nguyên 

- Trồng cây xanh với mật độ 0,25 

cây/m2. Bố trí công nhân chăm 

sóc để cây sống, cây nào chết sẽ 

trồng dặm lại (Đã hoàn thành 

trồng Keo Tai Tượng trên toàn 

diện tích mỏ được cấp trước đây 

là 23,6ha). 

X X 

- Trồng vành đai cây xanh xung 

quanh bãi thải, khu chế biến, khu 

văn phòng, kho chứa vật liệu nổ, 

X X 



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 35 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

Nội dung Dự án đã phê duyệt 2019 Phương án bổ sung 

đường nội bộ và đấu nối bên 

ngoài. (Đã thực hiện và hoàn 

thành trồng Keo Tai Tượng) 

- Xây dựng biển cảnh báo báo 

nguy hiểm ở khu vực đã khai thác.  

9 biển nhôm phản quang, 

dạng tam giác, cạnh 0,7m 

cùng biển phụ  

Giữ nguyên 

3. Cải tạo, phục hồi bãi thải   

- Công năng bãi thải: Tạm trữ đất đá thải dôi dự 

(nếu có) sau hoàn thổ hàng 

năm 

Giữ nguyên 

- Tạo hệ thống mương rãnh thoát 

nước hợp lý để tránh nước ứ đọng 

xung quanh bãi thải.  

Thực hiện hàng năm. Khi 

kết thúc khai thác, bãi thải 

được san bằng, không cần 

bố trí hệ thông mương rãnh 

bao quanh 

Giữ nguyên 

- San gạt bề mặt  X Giữ nguyên 

- Trồng cây xanh, diện tích trồng 

0,5 ha. Bố trí công nhân chăm sóc 

để cây sống, cây nào chết sẽ trồng 

dặm lại. Tỷ lệ trồng dặm là 20%. 

Trồng Keo Tai Tượng, mật 

độ 0,25 cây/m2. Thời gian 

chăm sóc 3 năm. 

Tăng diện tích bãi thải 

lên 01ha 

4. Cải tạo, phục hồi khu vực nhà 

xưởng, văn phòng 

  

- Xây dựng tường rào cao gần 2 

mét xung quanh khu vực nghiền 

sàng để hạn chế phát tán bụi ra 

môi trường. (Đã hoàn thành). 

X X 

- Tạo hệ thống mương thu nước 

và các hố lắng bụi đá xung quanh 

khu vực chế biến trước khi cho 

chảy thoát ra môi trường tự nhiên 

(Đã hoàn thành). 

X X 

- Tháo dỡ những công trình tạm, 

dọn dẹp mặt bằng. Các công trình 

kiến trúc được bàn giao lại cho 

chính quyền quản lý khai thác 

X X 
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Nội dung Dự án đã phê duyệt 2019 Phương án bổ sung 

hoặc công ty tiếp tục thuê để hoạt 

động sản xuất kinh doanh khác.  

5. Cải tạo, phục hồi khu vực kho 

chứa vật liệu nổ 

Không đề cập, do thực hiện theo phương án cải tạo 

phục hồi môi trường mỏ đá Khối A –Tân Lâm  

Ghi chú:“X”: là có thực hiện.  

(1): Do chênh cao mặt tầng lớn (10m), độ dốc sườn tầng cao (65÷700), mặt 

tầng là nền đá cứng. Nếu phủ đất và trồng cây trên mặt tầng, mùa khô không thể 

giữ ẩm cho đất, cây sẽ chết; mùa mưa, đất bị xói mòn mạnh nên không thể thực 

hiện trồng cây. 

3.8.2.4. Hoàn thành các thủ tục xác nhận đã hoàn thành cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

Sau khi đã hoàn thành các thủ tục CTPHMT, Công ty tiến hành gửi văn bản 

thông báo về những nội dung cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện đến UBND, 

UBMTTQ xã Cam Thành và đề nghị góp ý bằng văn bản. 

Công ty sẽ lập báo cáo kết quả thực hiện dự án CTPHMT và tổng hợp ý kiến 

tham vấn cộng đồng của UBND, UBMTTQ xã Cam Thành gửi đến UBND tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường và đề nghị xác nhận. Đồng thời, Chủ cơ sở sẽ phối hợp 

với các cơ quan chức năng tổ chức nghiệm thu công tác CTPHMT và bàn giao toàn 

bộ khu vực lại cho địa phương quản lý. 

3.8.2.5. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

a. Các văn bản pháp lý lập phương án 

- 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/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

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

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

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 

trình; 

- Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 
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- Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc Công bố Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị; 

- Quyết định số 996 /QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định 3026/QĐ-UBND 21/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về đơn 

giá bình quân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng; trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Các chi phí không có trong đơn giá được lấy theo giá thị trường 

b. Theo đề án cải tạo phục hồi môi trường cũ 

- Tổng số tiền để cải tạo phục hồi môi trường: 666.529.000 đồng 

(chi tiết dự toán ở phụ lục 2 của phương án). 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị. 

- Mức ký quỹ: Chủ dự án sẽ ký quỹ với số tiền tối thiểu phải bằng tổng chi 

phí thực tế để cải tạo, phục hồi môi trường sau khi thác khoáng sản theo dự toán 

của phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã lập là: 666.529.000 đồng. 

- Tiến độ thực hiện ký quỹ:  

+ 2017-2019, đã ký quỹ phục hồi môi trường với tổng số tiền là: 

344.442.000 đồng  

+ Những lần ký quỹ tiếp theo (trước ngày 31/01 hàng năm), công ty ký quỹ 

với số tiền: (666.529.000 đồng - 344.442.000 đồng)/15 năm = 21.472.467 đồng. 

(Làm tròn: 21.475.000 đồng). 

c. Kinh phí phương án cải tạo phục hồi môi trường điều chỉnh năm 2022 

- Tổng số tiền để cải tạo phục hồi môi trường: 706.426.000 đồng 

(Bảy trăm linh sáu triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng./.)  

 (Chi tiết dự toán ở phụ lục của phương án). 

3.8.2.6. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

Theo khoản 3, Điều 37, 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 thì tổng số 

tiền ký quỹ bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi 

trường. Tổng số số tiền ký quỹ của dự án (A) sau khi điều chỉnh phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường là: 706.426.000 (đồng). 

Công ty TNHH Minh Hưng đã thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-

UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị tính đến tháng 5 năm 2022 với 

tổng số tiền (B) là 535.890.000 đồng (chứng từ nộp tiền đính kèm tại Phụ lục).   
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Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đơn vị phải nộp do có sự 

điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường là: C = A – B = 706.426.000 -

535.890.000 = 170.536.000 đồng.   

Công ty TNHH Minh Hưng được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 2738/GP-UBND ngày 24/9/2021. Như vậy thời gian còn lại của 

giấy phép khai thác khoáng sản (TGp) khoảng 7 năm 11 tháng. Do đó, số tiền ký 

quỹ hàng năm (Thn) (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính như sau:   

Thn = 
C

TGp
 =

170.536.000

8
  ≈ 21.320.000 đồng. 

Như vậy Công ty TNHH Minh Hưng phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi 

môi trường như sau:   

- Số lần ký quỹ: 08 lần (tương đương 7 năm 11 tháng theo thời hạn còn lại 

trong giấy phép khai thác khoáng sản), số tiền ký quỹ 21.320.000 đồng/năm;  

Số tiền ký quỹ thực tế hằng năm được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm 

nêu trên nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm 

phương án được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công bố 

của Tổng cục Thống kê cho tỉnh Quảng Trị hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

Việc ký quỹ 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. 

3.8.2.7. Đơn vị nhận ký quỹ  

- Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị. 

- Tài khoản nhận tiền ký quỹ: 121.000.031.322 tại Ngân hàng Viettinbank 

Quảng Trị. 

3.9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường 

- Công tác trồng cây xanh (Keo Tai Tượng) trên bề mặt toàn bộ diện tích mỏ 

đã cấp phép trước đây (23,6ha); xung quanh bãi thải, khu chế biến, khu văn phòng, 

kho chứa vật liệu nổ, đường nội bộ và đấu nối bên ngoài đã được Công ty TNHH 

Minh Hưng thực hiện và hoàn thành trong những năm qua. (Công tác khai thác tiếp 

theo sẽ phải phá bỏ một phần diện tích rừng đã trồng trên phạm vi khai trường). 

Diện tích rừng trồng bị phá bỏ lũy kế theo thời gian khai thác. Kết thúc khai thác, 

tổng diện tích bị phá bỏ cần trồng cây xanh là 4,935 ha. 

- Quá trình hoàn thổ đáy moong khai thác và trồng cây được tiến hành sau khi 

kết thúc khai thác. Thời gian dự kiến kéo dài 3 tháng. 

Bảng 3.6. Tiến độ thực hiện cải tạo phục hồi môi trường. 

TT Tên công trình Quy cách Khối lượng Thời gian thực hiện 
Thời gian hoàn 

thiện 

I Khu vực khai thác 

1.1 Hoàn thổ 
Đến cao trình 

+47 m 
314.600 m3 

Sau khi kết thúc khai 

thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 
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thác 

1.3 

Trồng cây khu 

vực đáy moong 

khai thác 

Trồng Keo Tai 

Tượng mật độ 

0,25 cây/m2 

4,935 ha 
Sau khi hoàn thổ đáy 

moong 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

1.4 
Chăm sóc cây 

sau trồng 

Bảo vệ, tưới, 

trồng dặm nếu 

cây chết. Tỷ lệ 

trồng dặm là 

20%. 

4,935 ha 
3 tháng sau khi kết 

thúc khai thác 

3 năm sau khi 

trồng. 

1.5 

Củng cố đường 

bờ (vách taluy 

khai thác) 

Cạy đá có nguy 

cơ sạt lở và bạt 

sửa mái taluy 

1080 m 

Cùng quá trình khai 

thác và sau khi kết 

thúc khai thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

II Xung quanh khai trường 

1 

Trồng cây xung 

quanh khai 

trường 

Trồng keo tai 

tượng mật độ 

0,25 cây/m2 

23,6 ha 2012 
Đã hoàn thành 

năm 2013 

2 

Nạo vét mương 

thoát nước từ 

moong khai 

thác ra bên 

ngoài 

Mương tiết diện 

hình thang cân, 

kích thước 

(3+1)x1 m 

200 m 

Cùng quá trình khai 

thác và sau khi kết 

thúc khai thác 

1 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

3 

Lập hệ thống 

biển cảnh báo 

khu vực nguy 

hiểm 

Biển nhôm phản 

quang, loại tam 

giác cạnh 0,7 m 

09 biển 
Sau khi kết thúc khai 

thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

III Bãi thải 

3.1 
San gạt khu 

vực bãi thải 

San gạt đến độ 

cao thoát nước tự 

nhiên 

1 ha 
Sau khi kết thúc khai 

thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

3.2 Trồng cây xanh 

Trồng Keo Tai 

Tượng mật độ 

0,25 cây/m2 

1 ha 
Sau khi kết thúc khai 

thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 

3.3 
Chăm sóc cây 

sau trồng 

Bảo vệ, tưới, 

trồng dặm nếu 

cây chết. Tỷ lệ 

trồng dặm là 

20%. 

1 ha 
3 tháng sau khi kết 

thúc khai thác 

3 năm sau khi 

kết thúc khai 

thác 

IV Cải tạo khu vực chế biến 

4.1 

Trồng vành đai 

cây xanh bao 

quanh 

Trồng Keo Tai 

Tượng mật độ 

0,25 cây/m2 

- 2012 
Đã hoàn thành 

năm 2013 

4.2 
Dọn dẹp tháo 

dỡ công trình 

Tháo dỡ những 

công trình tạm 
1.000 m2 

Sau khi kết thúc khai 

thác 

3 tháng sau khi 

kết thúc khai 

thác 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

Nước thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ, công nhân viên.  

4.1.2. Lưu lượng xả thải tối đa:  

Lưu lượng xả thải tối đa: 2,9 m3/ng.đ;  

4.1.3. Dòng nước thải:  

Số lượng 01 dòng, thải vào môi trường tiếp nhận qua 01 điểm xả.  

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải:  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2) và thẩm thấu 

vào môi trường đất, cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn (QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2)) 

1 pH - 5-9 

2 TTS mg/l 120 

3 BOD5 mg/l 60 

4 Coliform MPN/100ml 6.000 

5 NH4+ mg/l 12 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,8 

7 Dầu mỡ ĐTV mg/l 24 

8 TDS mg/l 1.200 

9 NO3- mg/l 60 

10 PO4- mg/l 12 

11 Tổng các chất HĐBM mg/l 12 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả thải:  

+ Vị trí: Tại hố thấm của hầm tự hoại của Nhà vệ sinh tại Văn phòng Công ty 

tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; tọa độ (X=1.856.296; 

Y=566.019) (Hệ tọa độ VN 2000, KKT: 106015’, Múi chiếu 30). 

+ Phương thức: Tự chảy. 

+ Chế độ xả thải: Liên tục 24h. 

4.1.6. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nguồn tiếp nhận: môi trường đất trong khuôn viên Khu văn phòng. 

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

4.2.1. Nguồn phát sinh:  
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Khí thải phát sinh từ các hoạt động khai thác, các hoạt động của máy móc, 

thiết bị trong khu vực dự án, tuy nhiên với đặc thù của Dự án thì nguồn phát sinh 

bụi chủ yếu từ các nguồn sau: 

+ Nguồn thải bụi số 1: Bụi phát sinh từ quá trình nổ mìn khai thác đá. 

+ Nguồn thải bụi số 2: Bụi phát sinh từ khu vực nghiền, sàng chế biến đá. 

4.2.2. Lưu lượng thải tối đa:  

- Do tính chất đặc thù của dự án là khai thác khoáng sản, do đó nguồn và lưu 

lượng phát sinh khí thải phân tán, không cố định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như 

thời gian làm việc, lượng máy móc, thiết bị được vận hành tại các thời điểm… nên 

không tính toán được lưu lượng xả thải của dòng khí chứa bụi. 

- Dòng khí thải: Bụi phát sinh từ quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến đá 

không xả thành dòng và phát sinh dạng phân tán. 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm  

Đặc trưng nguồn thải dạng phân tán, phát tán trong khoảng không gian rộng ở 

môi trường bên ngoài trời nên không áp dụng quy chuẩn xả khí thải công nghiệp. 

Với đặc trưng các nguồn thải nêu trên và quá trình thực hiện của dự án thì chất ô 

nhiễm phát sinh chủ yếu là bụi. 

Áp dụng cho nơi làm việc của công nhân thì giới hạn bụi áp dụng theo QCVN 

02:2019/BYT: QCKTQG về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm 

việc - Giá trị so sánh bụi vô cơ và hữu cơ không có quy định khác đối với Giá trị 

giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép bụi không chứa silic tại nơi làm việc; đối với khu 

vực xung quanh thì áp dụng QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh. Cụ thể giá trị giới hạn phát sinh bụi từ dự 

án như sau: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí  

môi trường làm việc 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị giới hạn cho phép 

Khu vực làm việc 

QCVN 02:2019/BYT 

(Trung bình 8 h) 

Khu vực xung quanh 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 h) 

1 Bụi mg/m3 8 0,3 

4.2.4. Vị trí, phương thức xả thải:  

Tại Khu vực mỏ đá Nam Khối A Tân Lâm, thôn Thượng Lâm, xã Cam 

Thành, huyện Cam Lộ;  

+ Vị trí 1: Khu vực nổ mìn phá đá, vị trí di chuyển trong phạm vi Mỏ đá Nam 

Khối A Tân Lâm. 

+ Vị trí 2: Trạm nghiền sàng tọa độ (X=1.855.833; Y=566.406) (Hệ tọa độ 

VN2000, KKT: 106015’, Múi chiếu 30). 

- Phương thức: Nguồn thải phân tán. 
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4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn số 01: Phát sinh từ hoạt động nổ mìn phá đá. 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn số 02: Phát sinh từ hoạt động nghiền sàng, chế 

biến đá.  

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Về tiếng ồn: đảm bảo QCVN 24:2016/BYT- QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT- QCKTQG về 

tiếng ồn. Về độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT - QCKTQG về độ rung, cụ thể như 

sau: 

a. Tiếng ồn: 

TT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 

1 Khu vực thông thường bên ngoài mỏ 70 55 

2 
Bên trong khuôn viên khu mỏ, khu chế 

biến 
115 115 

b. Độ rung: 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến 

21 giờ 
Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực thông thường bên ngoài mỏ 70 60 
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CHƯƠNG V.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sau khi được thu gom và xử lý bằng bể 

tự hoại 3 ngăn thấm vào môi trường đất nên không thực hiện quan trắc định kỳ 

nước thải.  

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

- Đơn vị thực hiện quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh tần 

suất 2 đợt/năm, tại 3 vị trí:  

+ KMĐN1: Cổng ra vào khu mỏ. 

+ KMĐN2: Cách khu khai thác 150m về cuối hướng gió chính Tây Nam. 

+ KMĐN3: Tuyến đường vào mỏ. 

Quan trắc định kỳ môi trường làm việc tần suất 4 đợt/năm, tại 4 vị trí: 

+ KMĐN4: Tại khu vực khoan cắt.  

+ KMĐN5: Tại khu vực bốc xúc.  

+ KMĐN6: Kho chứa nguyên vật liệu. 

+ KMĐN7: Trạm nghiền đá. 

- Thời gian lấy mẫu môi trường không khí xung quanh: 

+ Năm 2020: Đợt 1: 20-21/5/2020; Đợt 2: 16-17/9/2020;  

+ Năm 2021: Đợt 1: 17-18/3/2021; Đợt 2: 02-03/11/2021;  

Thời gian lấy mẫu môi trường làm việc:  

+ Năm 2020: Đợt 1: Đợt 1: 13-14/3/2020; Đợt 2: 20-21/5/2020; 

                      Đợt 3: 16-17/9/2020, Đợt 4: 20-21/11/2020 

+ Năm 2021: Đợt 1: 17-18/3/2021; Đợt 2: 21-22/6/2021; 

                      Đợt 3: 15-16/9/2021; Đợt 4: 02-03/11/2021;  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí năm 2020, 2021 được thể 

hiện qua các bảng sau:  
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Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh năm 2020, 2021 

Thời gian quan trắc Ký hiệu mẫu 
Tiếng ồn 

dBA 

Độ rung 

dB 

Bụi 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

CO 

µg/m3 

Năm 

2020 

Đợt 1 

KMĐN1 66,1 60,1 181 64,2 56,1 2763 

KMĐN2 62,3 57,2 159 60,1 55,4 2748 

KMĐN3 63,8 61,3 175 67,2 58,9 2795 

Đợt 2 

KMĐN1 68,0 67,7 193 66,4 63,9 2781 

KMĐN2 64,7 54,3 172 62,7 60,1 2760 

KMĐN3 66,4 56,5 189 70,3 67,7 2826 

Năm 

2021 

Đợt 1 

KMĐN1 65,7 55,0 175 71,7 69,0 2735 

KMĐN2 61,3 52,9 153 66,0 64,4 2709 

KMĐN3 63,5 54,4 166 64,9 62,7 2653 

Đợt 2 

KMĐN1 64,9 46,7 168 67,0 64,3 2610 

KMĐN2 59,0 42,5 147 61,3 57,1 2542 

KMĐN3 61,4 44,0 155 59,2 55,0 2575 

Giá trị tới hạn 70(a) 75(b) 300 350 200 30.000 

Ghi chú:  

- QCVN 05:2013/BTNMT: QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh. 

- (a): QCVN 26:2010/BTNMT: QCKTQG về tiếng ồn.  

- (b): QCVN 27:2010/BTNMT: QCKTQG về độ rung.  
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí vùng làm việc năm 2020, 2021 

Thời gian quan 

trắc 
Ký hiệu mẫu 

Nhiệt độ 
oC 

Độ ẩm 

% 

Bụi 

µg/m3 

CO 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

Tiếng ồn 

dBA 

Năm 

2020 

Đợt 1 

KMĐN4 27,9 65,6 190 2810 73,1 65,2 72,9 

KMĐN5 28,2 64,7 163 2725 68,5 61,4 65 

KMĐN6 27,7 65,8 149 2694 65,0 57,6 60,3 

KMĐN7 28,3 64,4 241 2932 77,4 69,3 75,1 

Đợt 2 

KMĐN4 36,8 57,3 210 2842 76,4 66,7 80,2 

KMĐN5 37,2 56,4 203 2767 70,3 64,8 69,3 

KMĐN6 36,5 58,1 167 2720 67,1 59,2 62,1 

KMĐN7 37,0 57,0 278 3010 82,6 70,4 81,4 

Đợt 3 

KMĐN4 29,5 65,2 241 2841 73,1 65,7 80,4 

KMĐN5 29,3 64,8 219 2695 70,4 62,5 68,2 

KMĐN6 28,6 65,5 154 2643 68,7 60,8 60,5 

KMĐN7 29,5 65,4 276 2887 72,6 64,9 81,0 

Đợt 4 

KMĐN4 25,7 64,3 237 2776 72,7 69,0 77,6 

KMĐN5 25,9 64,1 225 2715 69,5 66,0 67,5 

KMĐN6 26,2 63,5 174 2660 65,3 63,7 58,9 

KMĐN7 26,1 63,7 296 2942 74,4 72,9 79,0 

Năm 

2021 
Đợt 1 

KMĐN4 28,4 61,7 255 3107 79,2 75,4 79,0 

KMĐN5 28,7 61,4 191 2756 65,4 63,6 65,2 

KMĐN6 28,2 62,0 167 2638 62,9 60,2 61,4 

KMĐN7 29,0 60,5 278 3450 83,7 80,1 82,6 
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Đợt 2 

KMĐN4 37,1 53,6 251 2775 70,2 67,0 78,0 

KMĐN5 37,3 53,2 172 2580 58,4 55,1 63,2 

KMĐN6 36,9 54,0 140 2546 55,2 52,6 59,4 

KMĐN7 37,0 53,9 275 2610 67,1 64,9 77,5 

Đợt 3 

KMĐN4 32,7 59,2 220 2750 68,3 64,9 72,9 

KMĐN5 32,4 60,1 164 2561 56,0 53,7 60,5 

KMĐN6 32,2 60,3 137 2520 53,1 50,4 56,1 

KMĐN7 32,9 58,7 241 2584 65,7 62,3 74,7 

Đợt 4 

KMĐN4 29,3 64,7 237 2856 74,1 70,2 75,0 

KMĐN5 29,6 64,3 180 2611 63,6 59,3 62,8 

KMĐN6 30,1 63,9 156 2570 58,4 55,7 57,2 

KMĐN7 28,4 65,2 252 2672 75,3 71,4 76,4 

Giá trị tới hạn - - 8000(a) 20.000 (b) 5.000 (b) 5.000(b) 85(c) 

Ghi chú: 

- (a): QCVN 02:2019/BYT: QCKTQG về bụi - Giá trị tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.  

- (b): QCVN 03:2019/BYT: QCKTQG - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- (c): QCVN 24/2016/BYT: QCKTQG về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.  

- Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho chất lượng không khí vùng làm việc tại khu vực mỏ đá 

và không khí xung quanh mỏ cho thấy tất cả các thông số đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. 

Điều này cho thấy hoạt động khai thác đá của đơn vị chưa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí xung quanh và đảm bảo môi  

trường làm việc của công nhân. 
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5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo 

5.3.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí. 

- Lấy mẫu tại 2 vị trí: 

+ K1: Tại khu vực khai thác mỏ đá Nam Khối A- Tân Lâm; Tọa độ: X: 

1.855.997; Y: 566.778; 

+ K2: Tại khu vực bãi chế biến mỏ đá Nam Khối A- Tân Lâm; Tọa độ: X: 

1.855.833; Y: 566.406; 

- Thời gian lấy mẫu: 15/9/2022;  

Bảng 5.3 Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2022 

Thời 

gian 

quan 

trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Nhiệt độ 
0C 

Độ ẩm 

% 

SO2 

mg/m3 

NO2 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

Tiếng 

ồn 

dBA 

Bụi 

mg/m3 

Năm 

2022 

K1 32,3 78 0,078 0,066 2,89 62,1 0,134 

K2 32,0 79 0,071 0,061 3,0 61,9 0,130 

Giá trị tới hạn - - 0,35 0,2 30 70(1) 0,3 

Ghi chú: 

- (a): QCVN 05:2013/BTNMT: QCKTQG về chất lượng không khí xung 

quanh (trung bình 1giờ).  

- (1): QCVN 26:2010/BTNMT: QCKTQG về tiếng ồn. 

5.3.2. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt. 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước mặt 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả thử 

nghiệm 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

NM A1 A2 B1 B2 

1 pH - 7,41 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 12,2 4 6 15 25 

3 COD mg/l 22,08 10 15 30 50 

4 DO mg/l 5,6 ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 

5 TTS mg/l 15 20 30 50 100 

6 PO4- mg/l 0,18 0,1 0,2 0,3 0,5 

7 NO3- mg/l 0,18 2 5 10 15 

8 Fe mg/l 0,21 0,5 1 1,5 2 

9 Coliform MPN/100ml 2.100 2.500 5.000 7.500 10.000 

- Lấy mẫu tại vị trí: NM: Tại khu vực moong khai thác mỏ đá Nam Khối A- 

Tân Lâm; Tọa độ: X: 1.855.933; Y: 566.761; 
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- Thời gian lấy mẫu: 15/9/2022;  

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT- QCKTQG về chất lượng nước mặt. 

Cột 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, B2. 

Cột 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, B2. 

Cột 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. 

Cột B2- Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng 

thấp. 
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CHƯƠNG VI.  

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Chương trình quan trắc môi trường 

6.1.1. Quan trắc môi trường không khí. 

a. Quan trắc môi trường không khí tại nơi làm việc. 

- Thông số quan trắc: Bụi, độ ồn, độ rung. 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí. 

+ 01 điểm tại khu vực nổ mìn; 

+ 01 điểm tại trạm nghiền đá. 

- Tần suất quan trắc: 02 lần/năm. 

- Thời điểm quan trắc: Trong quá trình khai thác. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 02:2019/BYT - QCKTQG về bụi, giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 

bụi tại nơi làm việc;  

+ QCVN 03:2019/BYT: QCKTQG - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24/2016/BYT: QCKTQG về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc.  

b. Quan trắc môi trường không khí xung quanh. 

- Thông số quan trắc: Bụi, độ ồn, độ rung. 

- Vị trí quan trắc: 02 vị trí. 

+ 01 điểm tại cổng ra vào khu mỏ; 

+ 01 điểm cách khu khai thác 150m về cuối hướng gió chính Tây Nam. 

- Tần suất quan trắc: 02 lần/năm. 

- Thời điểm quan trắc: Trong quá trình khai thác. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 05:2013/BTNMT: - QCKTQG về chất lượng không khí xung quanh. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - QCKTQG về tiếng ồn;  

+ QCVN 27:2010/BTNMT - QCKTQG về độ rung;  

6.1.2. Quan trắc chất thải rắn 

- Thông số quan trắc: Thành phần, khối lượng và hoạt động thu gom, xử lý 

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

gom, lưu giữ tạm thời và hợp đồng xử lý CTNH. 

- Vị trí quan trắc: tại khu vực chứa CTR của Dự án. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

6.1.3. Quan trắc khả năng xói lở, bồi lắng. 

- Quan trắc quá trình rửa trôi, sạt lở bồi lấp đất tại moong khai thác. 

- Quan trắc quá trình rửa trôi, trượt lở đất ảnh hưởng đến diện tích đất của 

người dân. 
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6.1.4. Quan trắc an toàn cháy nổ, công tác nổ mìn. 

- Quan trắc các hoạt động nổ mìn tại khu vực moong khai thác, đảm bảo an 

toàn cháy nổ tại khu vực kho chứa vật liệu nổ và kho chứa nguyên liệu. 

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

Hàng năm, đơn vị sẽ bố trí kinh phí để thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 

02 đợt/ năm là 24 triệu đồng. 

Chủ dự án tiến hành báo cáo công tác quản lý môi trường cho Sở Tài nguyên 

và Môi trường 01 lần/năm. 
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CHƯƠNG VII.  

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

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong vòng hai năm gần nhất, Công ty TNHH Minh Hưng có đoàn kiểm tra 

của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc chấp hành pháp luật về 

khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu thông 

thường tại Nam khối A- Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, theo Quyết định 

số 172/QĐ-ĐCKS ngày 21/3/2022. 

- Kết quả kiểm tra:  

+ Về lĩnh vực khoáng sản: Công ty đã thực hiện đúng theo nội dung trong 

giấy phép và pháp luật về khoáng sản và pháp luật liên quan khác. 

+ Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: Lập đầy đủ DTM; Đề án CTPHMT; Thực 

hiện ký quỹ CTPHMT đúng hạn; Thực hiện công tác CTPHMT tương đương 1/3 

diện tích của mỏ; Quan trắc môi trường định kỳ hằng năm; Thực hiện quản lý chất 

thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

+ Về các lĩnh vực liên quan khác: Có các quyết định về thuê đất, có giấy phép 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và có quy định về an toàn lao động. Tuy nhiên, vẫn 

còn thiếu một số biển báo An toàn ở những vị trí cần thiết, Công ty sẽ tiến hành bổ 

sung, hoàn thiện. 

+ Về các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản: Công ty nộp đầy đủ 

các khoản về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản, tiền ký quỹ CTPHMT, tiền thuê đất. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ 

người nghèo, xây dựng công trình đóng góp quỹ xã hội, từ thiện do tỉnh và huyện 

phát động. 

+ Về kiểm tra thực địa: Các thông số của hệ thống khai thác đã được cải tạo, 

hạ thấp tương đối phù hợp với các thông số đã được quy định trong thiết kế mỏ. 

Đất đá thải được phân loại, các mẫu không khí xung quanh lấy tại thực địa nằm 

trong quy chuẩn cho phép. 

(Biên bản đính kèm ở phụ lục)  
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Qua quá trình lập và thực hiện Giấy phép môi trường, Công ty TNHH Minh 

Hưng cam kết như sau: 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

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

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh không để ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh, đảm bảo các giá trị các 

thông số cho phép của QCVN 05: 2013/BTNMT.  

- Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi 

thấm vào môi trường đất.  

- Quản lý các hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung tại khu vực mỏ đá, đảm 

bảo tiếng ồn, độ rung đạt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 

27:2010/BTNMT. 

- Thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP 

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

nguyên và Môi trường.  

- Thực hiện các biện pháp phòng chống các sự cố, an toàn trong quá trình phá 

đá, nổ mìn, đảm bảo an toàn lao động, ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy 

định.  

- Thực hiện đúng phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt 

và noppj tiền ký quỹ hằng năm theo đúng quy định.  

- Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường.  
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 

28/7/2020; 

2. Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị phê 

duyệt trữ lượng đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A- Tân Lâm.  

3.Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh về cấp phép khai 

thác đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A - Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

4. Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh về thu hồi đất 

để cho Công ty TNHH Minh Hưng thuê đất thực hiện dự án đầu tư khai thác đá làm 

VLXDTT (mỏ đá Nam khối A - Tân Lâm); 

5. Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị phê 

duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Nam 

khối A- Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị  

6. Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh về Quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án Khai thác đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A - Tân 

Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; 

7. Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị cấp 

phép khai thác đá làm VLXDTT tại khu vực Nam Khối A - Tân Lâm, với diện tích 

khai thác 7,1ha. 

8. Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về 

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

án: Đầu tư khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.  

9. Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt 

phương án CTPHMT bổ sung Mỏ đá làm VLXDTT tại khu vực Nam khối A - Tân 

Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

10.Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

11. Công văn số 1265/STNMT-KSN ngày 29/4/2022 và 1778/STNMT-KSN ngày 

06/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

12. Văn bản số 2979/UBND-KT ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị 

13. Báo cáo số 309/BC-SKH-DN ngày 22/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định chủ trương đầu tư 

14. Thông báo số 34/TB-QBVMT ngày 19/4/2022 và 48/QBVMT-GXN ngày 

27/5/2022 của Quỹ bảo vệ môi trường về ký quỹ CTPHMT 

15.BB kiểm tra ngày 19/5/2022 của Đoàn Kiểm tra Tổng cục địa chất và Khoáng sản 

16.HĐ chất thải nguy hại 

17. Bản vẽ lỗ khoan địa chất và kết quả thí nghiệm thành phần hạt  



Báo cáo GPMT cơ sở: Khai thác mỏ đá Nam khối A làm VLXDTT tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

        

Chủ dự án: Công ty TNHH Minh Hưng                                                                              Trang 54 

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần phát triển công nghệ môi trường Miền Trung       

 

18.Phiếu phân tích môi trường qua các năm 2020-20221-2022 

19. Hình ảnh khảo sát thực tế tại mỏ đá Nam Khối A 

20. Các bản vẽ: 

a) Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000);  

b) Bản đồ địa hình (tỷ lệ 1/5.000);  

c) Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000);  

d) Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000);  

e) Bản đồ kết thúc khai thác mỏ và cải tạo PHMT năm thứ nhất (tỷ lệ 1/2.000);  

f) Bản đồ kết thúc khai thác mỏ và cải tạo PHMT năm thứ 3 (tỷ lệ 1/2.000);  

g) Bản đồ kết thúc khai thác mỏ và cải tạo PHMT năm thứ 5 (tỷ lệ 1/2.000);  

h) Bản đồ kết thúc khai thác và hoàn thành cải tạo PHMT (tỷ lệ 1/2.000);  

i) Bản đồ kết thúc khai thác và cải tạo PHMT năm cuối (tỷ lệ 1/2.000);  

j) Bản đồ hoàn thành CTPHMT không gian khai thác (tỷ lệ 1/2.000). 

k) Bản vẽ thông số cơ bản hệ thống khai thác;  

l) Bản vẽ thông số khoan nổ mìn;  

m) Bản vẽ sơ đồ đấu nối hạ tầng kỹ thuật 

n) Bản đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường năm 2022 

o) Bản đồ vị trí giám sát môi trường 

 

 


























































































































































































































