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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây 

dựng An Giang 

-   Tên thường gọi: Công ty TNHH Liên Doanh ANTRACO  

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở:  

- Đại diện: Ông Quách Kim Long  Chức danh: Giám đốc 

- Điện thoại: 0763.874616     Fax: 0763.772249 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600175162 thay đổi lần thứ 5 ngày 

05 tháng 7 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. 

2. Tên cơ sở:  

Dự án nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng núi Dài tại xã Châu Lăng, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang; công suất khai thác 1.500.000m3 nguyên khối tương đương 

2.175.000 m3 đá nguyên khai /năm”. 

- Địa điểm cơ sở: Mỏ đá xây dựng Núi Dài xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang. 

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

môi trường của cơ sở: 

+ Văn bản số 2417/VPUBND-KTN ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh An Giang 

về việc “Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Liên Doanh Antraco được điều 

chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo giấy phép số 604/GP-UBND ngày 

21/12/2015 của UBND tỉnh, tăng công suất khai thác từ 1 triệu m3/năm lên thành 1,5 

triệu m3/năm”.  

+ Văn bản số: 2771/SXD-PTĐT của Sở Xây dựng tỉnh An Giang ngày 16/9/2019 

về việc Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác mỏ đá xây 

dựng tại Núi Dài thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

+ Quyết định số: 783/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang ngày 21/7/2020 về việc “Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng Núi Dài tại xã Châu Lăng, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang”.  

+ Quyết định số: 3068/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 

30/12/2020 về việc Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản số: 604/GP-UBND 

ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp cho Công ty TNHH Liên 

Doanh khai thác, chế biến vật liệu xây dựng An Giang khai thác đá xây dựng bằng 

phương pháp lộ thiên tại mỏ đá Núi Dài, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 
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+ Giấy xác nhận số: 91/GXN-TCMT của Tổng cục môi trường ngày 29/8/2017 

về việc Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án “Đầu tư nâng 

công suất khai thác và chế biến vật liệu xây dựng mỏ đá Andezit – Tufadezit tại Núi 

Dài, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang”. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 89.000101T 

(cấp lần 2) ngày 27/8/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp. 

- Quy mô của cơ sở: 

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số: 521021000553 ngày 22/6/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang cấp cho Công ty thì Tổng mức đầu tư của dự án là 

49.150.342.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, một trăm năm mươi triệu, ba trăm 

bốn mươi hai ngàn đồng./.). 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Dự án nâng công 

suất khai thác mỏ đá xây dựng núi Dài tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang; công suất khai thác 1.500.000m3 nguyên khối tương đương 2.175.000 m3 đá 

nguyên khai /năm thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10: Dự án khai thác, chế 

biến khoáng sản có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc loại dự án nhóm C. 

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

3.1. Công suất của cơ sở: 

3.1.1 Công suất khai thác 

- Công suất thiết kế sau điều chỉnh là: 1.500.000 m³/năm (nguyên khối), tương 

đương 2.175.000 m³/năm (nguyên khai), hệ số nở rời của đá là 1,45 

 Trữ lượng khai thác tính theo nguyên khai: 

Đối với khu mỏ đá xây dựng của công ty gồm có 02 nhóm trữ lượng đủ điều 

kiện đưa vào thiết kế khai thác, cụ thể như sau: 

- Trữ lượng còn lại theo Giấy phép khai thác số 604/GP-UBND ngày 

21/12/2015 được xác định như sau: 8.927.054 m3 (khối trữ lượng cấp 111 và 222) – 

5.441.767 m3(trữ lượng đã khai thác đến ngày 31/05/2020) = 3.485.287 m3. 

- Trữ lượng cấp 121 được phê duyệt theo quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 

09/03/2018 là: 5.959.956 m3. 

Trữ lượng đưa vào thiết kế khai thác là: 3.485.287 m3 + 5.959.956 m3 = 

9.445.243m3 (tính đến ngày 31/05/2020).Trữ lượng khai thác quy đổi ra khoáng sản 

nguyên khai: 13.695.602 m³ (theo nguyên khai). Với hệ số nở rời Kr=1,45. 
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Bảng 1. 1: Tổng hợp trữ lượng 

STT Chỉ tiêu kinh tế Thông số Đơn vị 

1 Trữ lượng địa chất 17.497.355 m³ 

2 Trữ lượng địa chất để lại trên bờ mỏ 2.610.345 m³ 

3 Trữ lượng đã khai thác 5.441.767 m³ 

4 Trữ lượng huy động vào khai thác 9.445.243 m³ 

5 Diện tích moong khai thác 33,49 ha 

6 Biên giới trên +140 m 

7 Biện giới dưới +10 m 

 Công suất trạm nghiền sàng 

- Hiện tại, đơn vị đang vận hành 08 tổ hợp nghiền sàng có công suất là: từ 150 

đến 300tấn/giờ, trong đó: 

+ Trạm nghiền sàng có công suất 150 T/h: 03 máy; 

+ Trạm nghiền sàng có công suất 200 T/h: 01 máy; 

+ Trạm nghiền sàng có công suất 250 T/h: 03 máy; 

+ Trạm nghiền sàng có công suất 300 T/h: 01 máy; 

- Số lượng trạm nghiền sàng theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt là: 08 máy.  

Như vậy, đơn vị đã trang bị đủ 08 trạm nghiền sàng đáp ứng được nhu cầu sản 

xuất của công ty. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

Bảng 1. 2: Lịch khai thác mỏ đá xây dựng núi Hòn Sóc 

Năm 

khai 

thác 

Năm Giai đoạn 

Khối lượng nguyên 

khai (m3) theo thiết kế 

Khối lượng 

nguyên khai (m3) 

theo thực tế 

Đất phủ 
Đá xây 

dựng 
Đá xây dựng 

1 
2020   

(tháng 7÷12) 

Khai thác 75% 

công suất. 
283.500 1.268.750 1.312.292 

2 2021 Khai thác đạt 378.000 2.175.000 1.802.788 
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Năm 

khai 

thác 

Năm Giai đoạn 

Khối lượng nguyên 

khai (m3) theo thiết kế 

Khối lượng 

nguyên khai (m3) 

theo thực tế 

Đất phủ 
Đá xây 

dựng 
Đá xây dựng 

3 06T/2022 công suất 100% 378.000 2.175.000 1.051.012 

4 2023 378.000 2.175.000 - 

5 2024 58.196 2.175.000 - 

6 2025 - 2.175.000 - 

7 2026 
Kết thúc khai 

thác 
- 1.551.852 - 

Tổng 
 

1.475.696 13.695.602 4.166.092 

- Hệ thống khai thác là các công trình và trình tự hoàn thành công tác khai thác 

vùng nguyên liệu bằng phương pháp lộ thiên trong giới hạn khai trường. Hệ thống phải 

đảm bảo mỏ hoạt động an toàn, đúng công suất, kinh tế, đảm bảo sản lượng theo yêu 

cầu. 

- Cơ sở lựa chọn: Căn cứ vào công suất khai thác hàng năm của mỏ: 1.500.000 

m³/năm, hiện trạng mỏ và các phương án mở vỉa đã áp dụng. 

- Xét điều kiện địa chất mỏ, kỹ thuật công nghệ, khả năng thiết bị thi công cũng 

như công suất khai thác theo thiết kế, hệ thống khai thác được chọn áp dụng cho mỏ 

như sau: 

+ Mỏ đá xây dựng Núi Dài áp dụng hệ thống khai thác lớp bằng, thoát nước tự 

chảy, bãi thải ngoài. 

+ Trình tự khấu đá như sau: Khấu đá theo lớp bằng, vận tải trực tiếp trên tầng từ 

cote +120m xuống +10m. 
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Hình 1. 1: Quy trình công nghệ khai thác đá của cơ sở 

- Để đảm bảo năng suất, giảm công tác xây dựng cơ bản, lợi dụng điều kiện sẵn 

có của mỏ ta tiến hành theo trình tự như sau: 

+ Trình tự khai thác mỏ được xác định phù hợp với điều kiện địa hình, đặc điểm 

địachất thủy văn khu mỏ và hệ thống khai thác đã chọn. 

+ Tiến hành khai thác đồng thời trên nhiều tầng, theo thứ tự từ từ trung tâm mỏ 

pháttriển về phía Bắc và phía Tây mỏ theo kế hoạch sản xuất từng năm, khấu đá theo 

lớp bằng từ trên xuống dưới. 

- Quy trình công nghệ khai thác đá được thực hiện như sau:  

+ Để có thể tiến hành khai thác đá, dự án sẽ tiến hành bốc tầng phủ bằng máy 

đào1,2m3 kết hợp ô tô. Khu vực dự án hiện đã được bóc tầng phủ gần hoàn thiện do đó 

những năm đầu khai thác, chủ yếu sẽ thực hiện cải tạo tầng và tạo diện khai thác đầu 

tiên. Hoạt động này chủ yếu phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải và làm thay đổi cảnh 

quan, địa hình. 

- Lượng đất phủ phát sinh sẽ được xúc đất bằng máy đào 1,2 m3 và vận chuyển 

về bãi thải bằng xe ô tô tự đổ 15T. Hoạt động này chủ yếu phát sinh bụi, ồn và khí 

thải. 

+ Sau đó sẽ tiến hành khoan khai thác bằng khoan lớn D105mm. Hoạt động này 

phát  sinh bụi, tiếng ồn, khí thải ngoài ra có thể gây rung và chấn động. 

+ Sau khi khoan bằng khoan lớn D105mm sẽ tiến hành nổ mìn để làm tới đất 
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đá. Đây là hoạt động chính có khả năng tác động đến môi trường do tác động của chấn 

động, rung. 

- Vấn đề tác động đến môi trường do bụi, ồn và khí thải tương đối thấp. Đối với 

những tảng đá lớn chưa thể đưa vào chế biến sẽ được xử lý thêm bằng búa đập thủy 

lực. Hoạt động này chủ yếu gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và khí thải. 

+ Lượng đá nguyên liệu sau khi được xử lý bằng nổ mìn, búa đập thủy lực sẽ 

được xúc lên xe tải vận chuyển về khu vực chế biến đá. Hoạt động này chủ yếu tác 

động đến môi trường do bụi, ồn, khí thải phát sinh từ các phương tiện máy xúc, ô tô 

vận chuyển. 

+ Đá nguyên liệu được đưa lên trạm nghiền sàng để chế biến thành các sản 

phẩm đá khác nhau trước khi bán cho khách hàng. Hoạt động này chủ yếu tác động 

đến môi trường do bụi và tiếng ồn phát sinh. 

Các công nghệ khai thác chính 

 Công nghệ khoan nổ mìn 

• Phương pháp nổ mìn 

Đối với lỗ khoan lớn 

Để đảm bảo an toàn trong công tác nổ mìn, phương pháp nổ mìn áp dụng cho mỏ 

đá là: Sử dụng phối hợp cả 2 phương pháp: 

- Nổ mìn vi sai phi điện: 04 hàng mìn, mạng nổ hình tam giác đều (tùy thuộc vào 

điều kiện thực tế và vị trí thi công mà có thể bố trí số hàng mìn lớn hơn hoặc nhỏ hơn 

4 hàng, mạng nổ là hình tam giác đều hoặc hình vuông). 

- Nổ mìn kíp vi sai điện trải mặt kết hợp dây truyền nổ xuống lỗ khoan. 

Phương án đấu ghép mạng nổ: Sử dụng phương án vi sai qua hàng qua lỗ, vi sai 

hình nêm tam giác, nêm hình thang. Đặc biệt với những bãi bắn khi đến biên giới kết 

thúc sẽ áp dụng phương án bắn mìn tạo biên. 

Mạng nổ phù hợp sử dụng mạng tam giác đều. 

Đối với lỗ khoan con 

Nổ mìn vi sai điện qua hàng, mạng nổ hình vuông, số hàng mìn phụ thuộc vào 

địa hình và vị trí khoan nổ. 

• Thuốc nổ và phương tiện nổ 

Trên cơ sở tính chất đất đá và các điều kiện địa chất mỏ, địa chất thủy văn, lựa 

chọn loại thuốc nổ như sau: 

- Thuốc nổ nhũ tương có đặc tính chịu nước sử dụng vào mùa mưa trong các lỗ 

khoan ngập nước. 

- ANFO, AD1 sử dụng vào mùa khô hoặc phối hợp giữa các loại thuốc nổ trên 

theo tỉ lệ nhất định. 
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 Công tác xúc bốc   

- Công tác xúc đất đá mỏ đá sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược (xe cuốc). 

- Công tác xúc đá thành phẩm tại mỏ sử dụng máy xúc bánh lốp (xe xúc lật), loại 

dung tích gàu 3,2m³ có công suất thực tế 1.000 m³/ca phục vụ công tác xúc bốc khối 

lượng đá thành phẩm của mỏ. 

Khối lượng xúc bốc 

- Khối lượng đất phủ hằng năm: 378.000 m³/năm (theo nguyên khai). 

Tầng đất phủ dày 5 m: Dùng xe đào kết hợp xe tải (do khách hàng đảm nhận) bóc 

lớp bán làm vật liệu san lấp cho các công trình trên xây dựng trong khu vực. 

- Khối lượng đá nguyên khai tập kết về sân công nghiệp: 2.175.000 m³/năm 

Như vậy, tổng khối lượng xúc bốc - vận tải tính cho 1 năm khai thác 

2.553.000m³ nguyên khai/năm tính trong thời điểm đạt công suất. 

 Công tác phá đá quá cỡ 

Trong quá trình khoan nổ mìn, vì nhiều lý do khi nổ mìn sẽ có một khối lượng 

đá quá cỡ không phù hợp với dung tích gầu xúc, khe hở hàm nghiền thô, thiết bị vận 

tải,... do đó phải tiến hành phá đá quá cỡ. 

Khối lượng đá quá cỡ hàng năm 150.000 m³.  

 Công tác thải đất đá 

Tổng khối lượng đất thải toàn mỏ là 1.229.747m³ nguyên khối, tương đương 

1.475.696 m³ nguyên khai. Với hệ số bóc 0,21 với công suất khai thác đá là 

1.500.000m³ thì khối lượng bóc phủ hàng năm là 315.000 m³ nguyên khối, tương 

đương 378.000 m³ nguyên khai.  

Khối lượng đất san lấp bóc phủ một phần được bán cho các công trình có nhu 

cầu san lấp, một phần lưu giữ lại mỏ để phục hồi cải tạo môi trường.  

 Thông số thiết kế bãi thải 

Vị trí bãi thải tại phía Đông Bắc khu vực khai thác với diện tích 5,0ha. Tổng 

khối lượng cần đổ thải là 1.310.696 m³. 

Bãi thải được lựa chọn có diện tích 5,0ha với chiều cao đổ là 30m, đảm bảo 

chứa hết khối lượng đất phủ phát sinh trong thời gian khai thác mỏ, phân tầng cao 5m. 

 Công tác chế biến khoáng sản 

• Sản phẩm chế biến 

- Từ đá nguyên khai sẽ chế biến ra các loại sản phẩm đá 4x6, đá 2x4, đá 1x2, đá 

0,5x1, đá base 1 và đá sub base. 

• Công nghệ chế biến 

Đá nguyên khai sau khi được tách ra khỏi nguyên khối, được phá vỡ lại đến kích 
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thước phù hợp với miệng hàm đập của máy đập nghiền, và dùng máy đào xúc lên 

phương tiện vận tải để chuyển về bãi chế biến. Đá nguyên khai có kích thước độ hạt 

không đồng đều, từ 1-2mm đến 1m. Để kích thước đá thỏa mãn yêu cầu sử dụng cần 

phải qua khâu chế biến nghiền sàng. Nghiền sàng là khâu công nghệ cuối cùng của 

mỏ. Công nghệ nghiền sàng của mỏ lựa chọn cụm nghiền sàng công suất 150 tấn/h ÷ 

300 tấn/h. Các trạm nghiền sàng được bố trí trên mặt bằng sân công nghiệp của mỏ. 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Quy trình công nghệ sản xuất đá: áp dụng quy trình công nghệ đập nghiền ba giai 

đoạn, đá nguyên khai từ bunke cấp liệu được chuyển trực tiếp vào máy đập thô (máy 

đập hàm sơ cấp) nhờ băng chuyền xích hoặc được cải tiến bằng bộ phận sàng then lắc, 

có thể lọc ra tạp chất dơ tại công đoạn này bằng một băng tải gầm cấp liệu. 

Sau đó lại qua băng tải vào sàng sơ cấp để lọc ra phần đá theo quy cách, phần còn lại 

được cho tiếp vào máy đập hàm thứ cấp rồi vào máy nghiền col. Đá qua col theo băng 

tải đi lên hộp sàng thứ cấp 3 lưới. 

Sau khi sàng, đá trên sàng được đưa ra các sản phẩm đá theo quy cách thiết kế, 

phần đá trên cùng được đưa trở lại máy nghiền côn rồi lại tiếp tục đi theo chu trình kín 

như trên. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Từ đá nguyên khai, cơ sở chế biến ra các loại đá 4x6, đá 2x4, đá 1x2, đá 0,5x1, 

đá base 1 và đá sub base. Cơ cấu sản phẩm chế biến tại mỏ như sau: 

Bảng 1. 3: Cơ cấu sản phẩm chế biến 

STT Loại đá 
Thiết kế 

Thực tế 

(06 tháng đầu năm 2022) 

Sản phẩm Tỷ lệ % Sản phẩm Tỷ lệ % 

1 Cục kích cỡ 4x6  326.250 15% 74.126 72,3 % 

2 Cục kích cỡ 2x4  435.000 20% 8.272 0,8 % 

3 Cục kích cỡ 1x2  652.500 30% 453.994 44,4 % 

4 Cục kích cỡ 0,5x1  217.500 10% 89.883 8,8 % 

5 Base 1  217.500 10% 74.589 7,3% 

6 Sub base  217.500 10% 324.368 31,6 % 

7 Tổn thất  108.750 5% - - 

Tổng cộng 2.175.000 100% 1.025.132 100 % 

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

cung cấp điện, nước của cơ sở 
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4.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu sử dụng cho cơ sở là đá nguyên khối được khai thác hàng năm như 

sau:  

- Đá xây dựng 1.500.000 m3 (nguyên khối) 

- Lớp phủ 315.000m3 (nguyên khối) 

- Tổng khối lượng theo nguyên khối: 1.815.000 m3/năm.  

4.2. Nhiên liệu 

4.2.1 Nhu cầu xăng, dầu diesel 

+ Nhiêu liệu phục vụ cho cơ sở chủ yếu là xăng, dầu DO cung cấp cho các thiết 

bị, xe máy, xe vận tải, … Nhu cầu sử dụng về nhiên liệu được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hàng năm 

TT Tên thiết bị 

Số 

lượng 

(cái) 

Định 

mức 

(lít/ca) 

Nhiên liệu 

sử dụng 

(lít/ca) 

1 Máy khoan BMK-5 10 130 1.300 

2 Máy nén khí HITACHI HISCREW 07 72 504 

3 Máy xúc thủy lực gàu ngược 20 105 2.100 

4 Máy xúc bánh lốp 07 105 735 

5 Máy ủi D.7 03 60 180 

6 Ôtô vận tải HUYNDAI 47 60 2.820 

7 Xe tưới nước chống bụi 01 60 60 

8 Ô tô điều hành sản xuất 01 60 60 

Tiêu thụ ngày (lít/ca) 
  

7.759 

Nhu cầu nhiên liệu sử dụng hàng năm của công ty là: 7.759 lít/ca * 290 ngày = 

2.250.110 lít/năm 

4.2.2 Nhu cầu về vật liệu nổ 

Bảng 1. 5: Nhu cầu về vật liệu nổ công nghiệp 

STT Nhu cầu sử dụng Tổng 

1 Vật liệu nổ lỗ khoan lớn 675.000 

2 Vật liệu nổ lỗ khoan con 15.000 

Tổng 690.000 
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4.2.3 Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu tiêu thụ điện chính của mỏ là trạm nghiền sàng đá, máy nén khí, trạm 

cân và một số thiết bị xưởng cơ khí sử dụng điện 03 pha. Các thiết bị sinh hoạt, văn 

phòng xưởng, và chiếu sáng sử dụng điện sinh hoạt 01 pha thông thường. Nhu cầu sử 

dụng điện trong mỏ tính toán là 9.207 KVA, hiện mỏ đã lắp đặt 2 trạm 

biến áp 630kVA và 3 trạm biến áp 1.000kVA để phục vụ công tác chế biến khoáng sản 

tại mỏ.  

Bảng 1. 6: Bảng tổng hợp trạm biến áp 

STT  Loại thiết bị  ĐVT Số lượng 

1 Trạm biến áp 1.000kVA Trạm 03 

2 Trạm biến áp 630kVA  02 02 

4.2.4 Nhu cầu sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất, mỏ sử dụng giếng khoan để cấp 

nước cho sinh hoạt và nước ngầm từ đáy khai trường cho sản xuất. 

- Nước sử dụng cho sinh hoạt, ăn uống: Tổng số trong mỏ hiện có 91 người. Nhu 

cầu sử dụng nước cho 01 người là 0,12 m3/ngày. Tổng lượng nước sử dụng cho sinh 

hoạt là: 10,92m3/ngày. 

- Nước sử dụng cho sản xuất: 

+ Nhu cầu nước phục vụ cho sản xuất chủ yếu là phun nước chống bụi cho các 

máy nghiền, tưới đường để chống bụi. 

+ Nhu cầu nước phục vụ cho sản xuất chủ yếu là phun sương chống bụi cho các 

máy nghiền, lượng nước phun khi nạp nguyên liệu vào máng tiếp liệu và tưới đường 

để chống bụi. 

- Lượng nước sử dụng cho 01 hệ thống nghiền: bao gồm 01 máy nghiền và 01 hệ 

thống máng tiếp liệu là khoảng 04 m3/ngày, lượng nước yêu cầu cho 08 hệ thống máy 

nghiền hoạt động là 36 m3/ngày. 

- Lượng nước sử dụng để tưới đường vào mùa khô hàng ngày (2 tiếng tưới nước 

1 lần với 1 xe dung tích 10 m3) là: 4 xe x 10 m3 = 40 m3/ngày. 

Bảng 1. 7: Nhu cầu sử dụng nước cơ sở 

TT Nguồn sử dụng Nhu cầu sử dụng của cơ sở (m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt cho 

cán bộ nhân viên  
10,92 

2 Nhu cầu cho sản xuất  36 
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3 Nhu cầu tưới đường  40 

Tổng cộng  86,92 

Phương án cấp nước: 

Phương án cấp nước cho dự án không thay đổi so với hiện trạng cũ. Chủ yếu 

được lấy từ các nguồn sau: 

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt: Hiện tại mỏ đá Núi Dài đang sử dụng 01 giếng 

khoan nhằm cung cấp nước sinh hoạt với công suất khai thác 10,92 m3/ngày. Nước 

giếng khoan tại cơ sở có chất lượng tốt nên không cần xử lý sơ bộ trước khi sử dụng. 

+ Nước sử dụng cho sản xuất và nước tưới đường: Nước được lấy từ hồ lắng 2 

nằm gần khu vực nhà điều hành và hồ lắng 3 nằm gần khu vực mốc ranh giới số 5. 

Trong mùa khô, cơ sở phải lấy nước từ kênh Tám Ngàn và vận chuyển về bằng các xe 

bồn. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Văn bản pháp lý của cơ sở 

Ngày 22/6/2015, Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây 

dựng An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số: 

với Tổng mức đầu tư của dự án là 49.150.342.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, 

một trăm năm mươi triệu, ba trăm bốn mươi hai ngàn đồng./.). 

Đối với dự án nâng công suất khai thác theo văn bản số 2417/VPUBND-KTN 

ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc “Chấp thuận chủ trương cho Công 

ty TNHH Liên Doanh Antraco được điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo 

giấy phép số 604/GP-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh, tăng công suất khai 

thác từ 1 triệu m3/năm lên thành 1,5 triệu m3/năm” thì vốn đầu tư của chủ dự án là 

không thay đổi.  

- Mục tiêu, quy mô cơ sở:  

+ Mục tiêu: Cung cấp các sản phấm đá thành phẩm phục vụ xây dựng các công 

trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. 

+ Quy mô: Nâng cấp công suất từ 1.000.000 m3/năm lên thành 1.500.000 

m3/năm. 

- Diện tích đất sử dụng: 70ha. 

- Thời gian hoạt động của cơ sở: Theo giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Tiến độ của cơ sở: Thời gian đi vào hoạt động kể từ khi được cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản. 

5.2. Công tác ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của cơ sở: 

- Tổng kinh phí cải tạo phục hồi môi trường là: 5.341.992.860 đồng (Bằng chữ: 
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Năm tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn, tám trăm sáu mươi 

đồng./.). 

- Số lần ký quỹ: 07 lần. 

- Năm 2021 đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (lần 1) với số tiền là: 

1.365.270.624 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm bảy 

mươi ngàn hai trăm sáu mươi bốn đồng./.) 

- Năm 2022 đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (lần 2) với số tiền là: 

695.200.486 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm ngàn, bốn trăm 

tám mươi sáu đồng./.)..  

- Tổng số tiền còn lại phải ký quỹ: 3.281.521.750 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, hai 

trăm tám mươi mốt triệu năm trăm hai mươi mốt ngàn, bảy trăm năm mươi đồng./.). 

- Đơn vị nhận quỹ: Qũy bảo vệ môi trường tỉnh An Giang. 

5.3. Hiện trạng môi trường cơ sở: 

Khu vực mỏ Andezit-Tufadezit Núi Dài đã được người dân đến định cư và khai 

phá lâu đời. Hoạt động khai thác đá trên Núi Dài đã diễn ra từ lâu, diện tích núi chưa 

khai thác đến chỉ còn một phần nhỏ nên tài nguyên sinh học không có sự đa dạng.  

Trên Núi Dài còn rải rác các cây thân gỗ nhỏ và cây xoài, chuối…Dưới chân núi là 

ruộng lúa 2÷3 vụ được người dân địa phương canh tác có năng suất khá cao. 

Tại khu vực thực hiện cơ sở không tồn tại và không lân cận vùng sinh thái nhạy 

cảm (đất ngập nước nội địa, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu di sản 

thiên nhiên thế giới trong và lân cận khu vực cơ sở). 

Khu vực cơ sở không có các loại thực vật, động vật hoang dã, các loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loại đặc hữu. 

Thực vật: Thảm thực vật trong khu vực cơ sở có kích thước không cao lắm. Các 

loại cây này không thuộc các loại thực vật quý hiếm cần bảo vệ. Thực vật xung quanh 

khu vực cơ sở chủ yếu là đất nông nghiệp canh tác chủ yếu là cây lúa, một số cây lâu, 

cây ăn trái được các hộ dân xung quanh như là cây tràm, bạch đàn, dừa, xung quanh 

khu vực cơ sở không có loài cây đặc hữu, quý hiếm... 

Động vật: Trong vùng không phát hiện các loại động vât hoang dã quý hiếm. 

Các loài động vật hoang dã ở khu vực này chủ yếu là: các loài bò sát (rắn, tắc kè...); 

các loại lưỡng thể (ếch, nhái) và nhiều loại côn trùng. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

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

tỉnh, phân vùng môi trường: Không thay đổi 

Dự án phù hợp với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc khai 

thác khoáng sản thông qua các văn bản sau: 

- Văn bản số 2417/VPUBND-KTN ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh An Giang về 

việc “Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Liên Doanh Antraco được điều 

chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo Giấy phép số 604/GP-UBND ngày 

21/12/2015 của UBND tỉnh, tăng công suất khai thác từ 1 triệu m3/năm lên thành 1,5 

triệu m3/năm”.  

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 521021000553 ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang cấp cho Công ty thì Tổng mức đầu tư của dự án là 49.150.342.000 

đồng (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, một trăm năm mươi triệu, ba trăm bốn mươi hai 

ngàn đồng./.). 

- Quyết định số: 783/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang ngày 21/7/2020 về việc “Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

dự án nâng công suất khai thác mỏ đá xây dựng Núi Dài tại xã Châu Lăng, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang”.  

+ Quyết định số: 3068/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp ngày 

30/12/2020 về việc Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản số: 604/GP-UBND 

ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cấp cho Công ty TNHH Liên 

Doanh khai thác, chế biến vật liệu xây dựng An Giang khai thác đá xây dựng bằng 

phương pháp lộ thiên tại mỏ đá Núi Dài, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

2. Nêu rõ sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: Không thay đổi 

- Những nội dung trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường này không 

thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Đánh giá khả 

năng chịu tải khi tiếp nhận nước thải, bụi thải, độ rung, tiếng ồn,…sau khi xử lý của 

toàn dự án được đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt tại Quyết định số: 783/QĐ-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An 

Giang ngày 21/7/2020. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1 Quy trình thu gom, thoát nước tại cơ sở 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

1.1.1 Thông số kỹ thuật cơ bản 

 Mạng lưới thoát nước 

- Nước mưa rơi trực tiếp vào khai trường được thu gom vào hồ lắng số 1 (hồ 

lắng moong khai thác thay đổi theo thời gian khai thác) lắng tại chỗ sau đó được 

bơm/chảy tràn theo tuyến mương rãnh về hố lắng số 3. 

- Nước mưa rơi trực tiếp trên tuyến đường vận chuyển lên moong khai thác 

được thu gom bởi tuyến mương rãnh dọc tuyến đường vận chuyển có tổng chiều dài 

390m (rộng 0,5÷1m x sâu 0,5÷1m) chảy về hố lắng số 2, sau đó theo đường ống ngầm 

và một phần mương dẫn chảy về hố lắng số 3. 

 Hệ thống hồ lắng 

+ Hố lắng 1: Đã hình thành hố lắng số 1 được đặt trong moong khai thác; diện 

tích 500 m2, độ sâu 4m tương đương 2.000 m3. Diện tích hố lắng 1 thay đổi theo tiến 

độ khai thác nhằm đáp ứng và đảm bảo an toàn cấp thoát nước trong sản xuất. 

+ Hồ lắng 2: Đã xây dựng từ dự án công suất 1.000.000 m3/năm đặt gần khu vực 

nhà điều hành sản xuất; diện tích 500 m2, độ sâu 4m tương đương 2.000 m3. 

+ Hồ lắng 3: Đã xây dựng và hình thành hố lắng số 3 được mốc số 5 với diện tích  

1.350 m2, độ sâu 5m tương đương 6.750 m3. 

Hồ lắng số 3 là nơi tiếp nhận nước từ hố lắng 1, hố lắng 2 của dự án và là nơi trung 

chuyển nước phục vụ sản xuất (bơm nước từ khu vực trạm bơm gần tỉnh lộ 955B  nguồn 

Mương/

cống 

Mương 

rãnh 

Bơm/mương Nước mưa 

moong khai 

thác 

Hố lắng 1, 

500m2 

Hố lắng 3, 

1.350m2 

SCN phía Tây 

Kênh Tám Ngàn 

SCN phía Đông 

 

Đường vận chuyển 

Hố lắng 2, 

500m2 

Mương

/cống 

Mương

/cống 

Cấp 

nước 
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lấy nước kênh Tám Ngàn), bơm xả từ hố lắng số 3 ra hệ thống mương rãnh dọc tuyến 

đường vận chuyển 955B khi mưa lớn vượt sức chứa hố lắng 3. 

Tọa độ hố lắng số 3: X = 1154881 ; Y = 522367 

 

Hình 3. 2: Hố lắng số 1 

 

 

Hình 3. 3: Mương rãnh dọc tuyến đường vận 

chuyển 

 

Hình 3. 4: Hố lắng số 2 

 

Hình 3. 5: Hố lắng số 3 

 Hệ thống mương, rãnh  

 Tổng chiều dài mương rãnh thoát nước 1.200m, sử dụng máy đào dung tích gầu 

1,2m3 để đào và khơi rãnh trong nền đất, mái taluy được gia cố đảm bảo tránh sạt lở, 

với thông số kỹ thuật mương rãnh: 

 + Tuyến mương rãnh dọc tuyến đường vận chuyển có tổng chiều dài 390m (rộng 

0,5÷1m x sâu 0,5÷1m). 

 + Tuyến mương rãnh dọc khu vực SCN phía Tây có tổng chiều dài khoảng 890m 

(rộng 1÷3m x sâu 1÷2m). 

 Hệ thống mương rãnh luôn được khơi thông nhằm dẫn toàn bộ nước mưa chảy 
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tràn trong khu vực khai thác, chế biến về các hồ lắng 1,2 và tập kết tại hồ lắng số 3 đáp 

ứng được yêu cầu thoát nước mưa chảy tràn của đơn vị vào mùa mưa.  

 Phương án thoát nước mưa lựa chọn của cơ sở là:  

 Biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn tại cơ sở: Khu vực khai thác có cote kết 

thúc khai thác tại cote +10m, cao hơn mực nước thoát nước tự chảy của địa phương do 

đó phương án thoát nước mưa lựa chọn của cơ sở là thoát nước về hồ lắng 3 có diện 

tích 1.350m2 sâu 5m để phục vụ sản xuất. 

 Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng: Việc xây dựng hố lắng rất đơn giản. Hố 

lắng được tạo thành do quá trình thi công nổ mìn khai moong khai thác đá xây dựng, 

đá sau khi được làm tơi được sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược 1,2 m3 xúc đá tạo 

lòng hố, xung quanh là bờ đá cứng đảm bảo tránh sạt lở. Toàn bộ phương tiện, nhân 

lực đều sử dụng nguồn sẵn có của công ty. 

 Vai trò: Hố lắng này có vai trò thu toàn gom bộ lượng nước mưa rơi trực tiếp 

vào vực moong khai thác để lắng cơ học. Sau khi được xử lý lắng cơ học, phần cặn bụi 

sẽ được lắng xuống dưới. Toàn bộ lượng nước tại hố thu và hố lắng sẽ được tích trữ lại 

để sử dụng vào mục đích sản xuất. 

1.2. Thu gom thoát nước thải 

1.2.1 Đối với nước trên sân công nghiệp 

- Lượng nước thải sản xuất có thể phát sinh từ các nguồn sau: Quá trình vệ sinh 

xe tải vận chuyển, tưới đường, nước thải dư thừa phát sinh từ công đoạn rót nguyên 

liệu vào máy tiếp liệu, nước thải vệ sinh thiết bị, máy móc, các vật dụng khác,… 

- Lượng nước mưa chảy tràn khu vực chế biến đá phía Tây (từ máy 4 đến máy 9) 

được thu gom bằng hệ thống mương rãnh dọc tuyến có tổng chiều dài khoảng 890m 

(rộng 1÷3m x sâu 1÷2m) sau đó được thu gom về hồ lắng số 3. Khu vực chế biến đá 

phía Đông (từ máy 1 đến máy 3) được thu gom về hồ lắng số 2, sau đó theo đường ống 

ngầm và một phần mương dẫn chảy về hố lắng số 3. 
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Hình 3. 6: Hệ thống mương rãnh khu vực sân công nghiệp 

 Điểm xả nước thải sau xử lý: Kênh Tám Ngàn. 

 

Hình 3. 7: Hướng thu gom nước trên sân công nghiệp 

 Công trình thu gom nước thải: 

Hố lắng 3 

Hố lắng 2 
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 Thoát nước mặt bằng sân công nghiệp, các khu phụ trợ khác và bãi thải tạm 

bằng phương pháp tự chảy từ nơi có cao độ cao về nơi có cao độ thấp, qua hệ thống 

mương, cống, rãnh tới hồ lắng, lắng lọc cơ học.  

Thông số kỹ thuật cơ bản của các công trình thu gom, thoát nước thải như 

sau: 

*Mương rãnh 

- Khu vực SCN phía Tây có tổng chiều dài 890m (rộng 1÷3m x sâu 1÷2m). 

- Khu vực dọc tuyến đường vận chuyển có tổng chiều dài 390m (rộng 0,5÷1m x 

sâu 0,5÷1m). 

*Hố lắng 

- Hố lắng 1: Diện tích 500 m2 x độ sâu 4m tương đương 2.000 m3.  

- Hồ lắng 2: Diện tích 500 m2 x độ sâu 4m tương đương 2.000 m3. 

+ Hồ lắng 3: Diện tích  1.350 m2 x độ sâu 5m tương đương 6.750 m3. 

Hồ lắng số 3 là nơi tiếp nhận nước từ hố lắng 1, hố lắng 2 của cơ sở và là nơi trung 

chuyển nước phục vụ sản xuất (bơm nước từ khu vực trạm bơm gần tỉnh lộ 955B  nguồn 

lấy nước kênh Tám Ngàn), bơm xả từ hố lắng số 3 ra hệ thống mương rãnh dọc tuyến 

đường vận chuyển 955B khi mưa lớn vượt sức chứa hố lắng 3. 

- Tọa độ hố lắng lắng số 3: X = 1154881 ; Y = 522367 

- Tọa độ vị trí xả thải:         X = 1154876;  Y = 522054 

Lòng kênh rạch tại khu vực có đặc điểm sâu, rộng nên khả năng tiêu thoát nước 

tốt, không gây ngập úng cục bộ. Do vây, việc xả thải của mỏ sẽ tác động không đáng 

kể đến chế độ thủy văn và dòng chảy của lưu vực. 
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Hình 3. 8: Tổng quan hệ thống thoát nước tại mỏ đá Núi Dài
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1.2.1 Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà vệ sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ 

công nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng mỏ, và công nhân sinh hoạt, ăn uống 

buổi trưa tại nhà ăn công ty. Nước thải chủ yếu là các chất hữu cơ không bền vững, dễ 

bị phân hủy sinh học, chất rắn lơ lửng và vi sinh vật. Tại đây nước thải được thu gom, 

đi qua song chắn rác rồi được chảy xuống bể tự hoại 3 ngăn có dung tích để xử lý, đây 

là nguồn nước thải sinh hoạt phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của cơ sở. Nước 

thải sinh hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được cho tự thẩm, phần chảy tràn sẽ dẫn về hồ 

nước gần nhà điều hành nằm trong diện tích của Công ty. 

 

 

 

 

 Công tác kiểm tra, vận hành: Tối thiểu 6 tháng 1 lần kiểm tra tình trạng 

làm việc của bể: kiểm tra các đường ống, tường và vách ngăn, nắp bể, kiểm tra mực 

nước, chiều dày lớn váng cặn và lớp bùn trong các ngăn bể, sự xuất hiện của các vết 

nứt, rò rỉ, sụt lún… Việc kiểm tra cũng thực hiện ngay trước và sau khi hút bùn bể do 

cán bộ kỹ thuật của công ty thực hiện. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1 Xử lý nước thải trên sân công nghiệp 

 Hệ thống xử lý nước tháo khô mỏ bao gồm các hạng mục đã được công ty 

xây dựng như sau: 

 Công ty đã bố trí xây dựng 02 hố để thu và lắng nước khu vực sân công nghiệp 

có diện tích 1.600 m2 và 2.000m2.   

 Toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân công nghiệp đều được thu 

gom về 02 hố thu này sau đó được dự trữ để phục vụ công tác sản xuất của cơ sở, chủ 

yếu là cấp nước cho hệ thống phun nước giảm bụi trạm nghiền và cấp nước cho xe bồn 

tưới nước giảm bụi đường vận chuyển. Khi nước vượt quá dung tích chứa của bể lắng, 

nước sẽ tràn qua cống bê tông để chảy vào kênh địa phương. 

 Quy trình vận hành: 

Nguồn phát sinh nước thải trên sân công nghiệp bao gồm nước mưa rơi trực 

tiếp vào trên sân công nghiệp và khu phụ trợ. Toàn bộ lượng nước phát sinh tại đây 

cuốn theo cặn đá, sạn sỏi sẽ chảy tràn tự nhiên từ nơi có cao độ cao về nơi có cao độ 

thấp và thu về hố lắng 2 khu trên sân công nghiệp.  

Nước thải 

sinh hoạt 

Bể tự 

hoại 

Tự thấm 

Hình 3. 9: Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt 
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Vị trí hố thu nước đặt tại hai khu của sân công nghiệp, vị trí thuận lợi cho quá 

trình xả nước thải ra kênh địa phương. 

Tại hố lắng nước sẽ lắng cơ học theo nguyên lý lắng trọng lực với tác dụng dùng 

để lắng các hạt cát vô cơ xuống dưới. Hố lắng tại sân công nghiệp có tác dụng như bể 

điều hòa và bể lắng, giúp cho việc loại bỏ các chất vô cơ không tan như sỏi, đá, cát, 

các vật liệu rắn khác có kích thước từ 0,2÷2mm ra khỏi nước thải. Nếu như không có 

công đoạn lắng này, cát có thể bồi lấp tại điểm xả thải và hệ thống kênh mương tiếp 

nhận nguồn thải. Như vậy, hố thu không chỉ giúp tránh những ảnh hưởng, tác động 

xấu mà còn giúp nâng cao, đẩy mạnh hiệu suất cũng như hiệu quả công việc đối với 

các công trình tiếp theo. 

Thành phần ô nhiễm chính của nước trên SCN là chất rắn lơ lửng và cặn đá. Cặn 

đá trong nước theo trọng lực sẽ lắng xuống dưới, phần nước trong sau khi lắng ở trên. 

Khi lượng nước vượt quá dung tích chứa của hố lắng, phần nước trong sẽ tràn qua 

cống bê tông để đổ ra kênh Tám Ngàn. 

 

Hình 3. 10: Sơ đồ minh hoa quy trình xử lý nước thải bằng phương pháp lắng cơ học 

 Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng:  

 Việc xây dựng hố lắng khu vực sân công nghiệp cũng rất đơn giản. Hố lắng 

được tạo thành đào trong nền đất bằng việc sử dụng máy xúc thủy lực gầu ngược 

1,2m3 xúc đất tạo lòng hố, xung quanh là bờ đất được tạo mái taluy nghiêng 450 đảm 

bảo tránh sạt lở. Toàn bộ phương tiện, nhân lực đều sử dụng nguồn sẵn có của công ty, 

không thuê nhà thầu bên ngoài thực hiện. 

 Quy mô, công suất:  

- Dung tích xử lý của hố lắng 1 và 2 là 2.000 m3/hố. Dung tích xử lý hố lắng 3 

là 1.600m3.  Tổng dung tích của cả hệ thống xử lý nước thải sân công nghiệp là 

5.600m3. 

 Công nghệ xử lý: Lắng cơ học bằng trọng lực 

 Phương thức xả thải: Phương thức xả thải là tự chảy. 
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 Yêu cầu về quy chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: 

Nước thải tại các hố lắng 3 phải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

1.3.2 Xử lý nước thải sinh hoạt 

 Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Công ty đã xây dựng 01 nhà vệ sinh có bể tự hoại tại khu văn phòng mỏ và nhà 

nghỉ của công nhân. Bể tự hoại văn phòng mỏ có dung tích 8,8m3. Bể tự hoại được 

thiết kế gồm 3 ngăn: Bể chứa, bể lắng, bể lọc. 

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại khu vực văn phòng 

Loại bể 
Chiều dài 

(m) 

Chiều rộng 

(m) 

Chiều cao 

(m) 

Dung tích  

chứa nước (V, m3) 

Bể chứa 1,65 1,66 1,85 5,07 

Bể lắng 1,3 0,785 1,85 1,89 

Bể lọc 1,3 0,766 1,85 1,84 

 Công nghệ xử lý:  

Nước thải sinh hoạt từ các khu vực nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại kiểu 

ba ngăn với dòng phản ứng ngược. Nước thải được thu gom bằng các đường ống nhựa 

PVC có đường kính Ф114mm về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Bể tự hoại là công trình 

đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Tại ngăn phản ứng, các vi sinh vật ở dạng kỵ khí sẽ phân huỷ các chất hữu cơ 

có trong nước thải thành các chất vô cơ ở dạng đơn giản và khí biogas (CO, CH4, H2S, 

NH3,…) theo phản ứng sau: 

Chất hữu cơ + Vi sinh kỵ khí  → CH4 + H2S + Sinh khối mới +… 

Khí biogas được thu gom xử lý và phát tán vào môi trường bên ngoài qua ống 

thoát khí. Bùn kỵ khí được lắng và lưu giữ trong ngăn phản ứng, nước thải sau khi 

được tách bùn và khí được dẫn sang ngăn lọc. Ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch 

bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật 

liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước nhờ vật liệu lọc. Cặn lắng giữ lại trong 

bể từ 6 ÷ 8 tháng, dưới tác động của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 
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Hình 3. 11: Nhà vệ sinh khu vực văn phòng mỏ 

 Tiêu chuẩn đạt được: Bể tự hoại được thiết kế và xây dựng đúng cho phép 

đạt hiệu suất lắng cặn trung bình 50 - 70% theo cặn lơ lửng (TSS) và 25 - 45% theo chất 

hữu cơ (BOD và COD) (Nguyễn Việt Anh và nnk, 2006, Bounds, 1997, Polprasert, 

1982). Các mầm bệnh có trong phân cũng được loại bỏ một phần trong bể tự hoại, chủ 

yếu nhờ cơ chế hấp phụ lên cặn và lắng xuống, hoặc chết đi do thời gian lưu bùn và 

nước trong bể lớn, do môi trường sống không thích hợp.  

 Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 14:2008-BTNMT cột B. 

1.3.3 Xử lý nước thải khu vực xưởng sửa chữa 

 Công trình xử lý 

Bể tách dầu gồm 03 ngăn: 02 ngăn tách dầu (bể phân ly 1 và bể phân ly 2) và 01 

ngăn xử lý trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

+ Thể tích 6,2m3 (dài 2,2m x rộng 1,35m x sâu 1,2m); 

+ Tường gạch trát xi măng; 

+ Bố trí hố thu để thu gom dầu nhớt vãi khu vực sửa chữa. 
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Hình 3. 12: Sơ đồ hoạt động của bể tách dầu 

 Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu thải: 

Nhớt và nước từ phân xưởng sửa chữa đi vào bể lắng số 1. Khi nước di tới 

ngang ống xả về bồn 2 sẽ mở van đóng nhớt và nước thông qua hệ thống phân cấp chất 

thải theo mô hình ống nước, nhớt sẽ được giữ lại ở bồn 1 còn phần nước sẽ đi tiếp vào 

bồn 2, tại bồn 2 sẽ lắng theo hệ phân cấp chất thải như bồn 1 và nhớt thải sẽ được giữ 

lại ở bồn 2, nước sạch qua bồn 3 và chảy ra rãnh thoát nước. 

Nhớt tại bồn 1 và bồn 2 sẽ được vớt vào thùng phi và đưa vào kho CTNH chờ 

xử lý. 

 

Hình 3. 13: Rãnh khu vực sửa chữa 

 

Hình 3. 14: Bể tách dầu 

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

a) Giảm thiểu bụi, khí thải tại khu vực khai thác 

Nhằm ngăn bụi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh, công ty đã áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật đã được Tổng cục Môi trường xác nhận tại Giấy xác nhận hoàn 

thành số 91/GXN-BTNMT để giảm thiểu tác động tiêu cực của nguồn phát thải ra môi 
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trường như sau: 

+ Trong công tác nổ mìn, công ty đã áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai điện, 

sử dụng thuốc nổ Anfo, nhũ tương nên hạn chế được lượng khí độc hại thải vào môi 

trường không khí. 

+ Xung quanh khu vực khai thác, chế biến đơn vị đã tiến hành trồng được 10.000 

cây keo lá tràm và lượng lớn cây bụi hiện hữu làm tăng khả năng sa lắng bụi tại khu 

vực gần nguồn phát sinh, đồng thời làm giảm khả năng lan truyền bụi cũng như các 

chất ô nhiễm ra ngoài khu vực khai thác. Hiện tại việc trồng cây xung quanh khu vực 

khai thác và ranh giới mỏ có tác dụng giảm bụi đang từng bước được hoàn thiện.  

Trong giai đoạn nâng công suất, công ty tiếp tục duy trì áp dụng các biện pháp 

trên theo quy định. Tiến hành trồng dặm, trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh còi cọc 

xung quanh khu vực moong khai thác.  

Sau thời điểm sau khi được cấp Giấy xác nhận hoàn thành số 91/GXN-TCMT, 

Công ty TNHH Antraco đã trồng bổ sung khoảng 3.500 cây bạch đàn tại xung quanh 

moong khai thác. Công ty sử dụng phương pháp khoan có túi hút và giữ bụi để ngăn 

ngừa bụi phát tán ra ngoài môi trường, đồng thời sử dụng phương pháp khoan ướt đó 

là dùng nước làm ướt quá trình khoan để hạn chế bụi phát tán ra môi trường. 

b) Giảm thiểu bụi trong quá trình nghiền sàng 

Trong hoạt động chế biến, tải lượng bụi phát sinh rất lớn. Để giảm thiểu lượng 

bụi phát tán ra môi trường xung quanh, công ty đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật và 

đã được Tổng cục Môi trường xác nhận tại Giấy xác nhận hoàn thành số 91/GXN-

TCMT như sau: 

+ Tại 08 cụm máy nghiền sàng, công ty đã lắp đặt đầy đủ hệ thống phun nước tại 

phễu nhập liệu, hàm côn và hệ thống phun nước tại các đầu băng chuyền (70 vòi phun 

dập bụi tại các đầu băng tải). 

+ Đơn vị đã trang bị 08 bồn chứa nước có dung tích 10m3/bồn để cung cấp 

nước cho 08 cụm nghiền sàng.  
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Hình 3. 15: Thiết bị phun nước giảm bụi tại các trạm nghiền sàng 

Tiến hành phun nước tại các vị trí: 

+ Phun nước làm ướt đá nguyên liệu ngay sau khi đổ đá vào hàm đập; 

+ Phun nước làm ướt đá tại hàm côn; 

+ Tại các đầu băng tải, sẽ phun sương làm ướt đá sản phẩm để bụi không lan toả 

ra xung quanh; 

+ Lượng nước sử dụng: 04 m3/ngày, lượng nước yêu cầu cho 08 hệ thống máy 

nghiền hoạt động là 36 m3/ngày; 

Hiện tại công ty đang vận hành với 08 trạm nghiền sàng đá với thông số kỹ 

thuật, công suất của hệ thống phun sương đã đầu tư: tốc độ dòng 4 LPM; công suất 

200W;  
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Bảng 3. 2: Thông số kỹ thuật của hệ thống phun sương model DH 150 đã đầu tư 

TT Nội dung Đơn vị Giá trị 

1 Tốc độ dòng LPM 04 

2 Công suất W 200 

3 Áp suất PSI 200 

4 Ampe A 3 

5 Dòng điện vào VAC 220 

6 Số lượng béc tối đa Cái 70 

+ Nguyên lý hoạt động: Nước chứa trong bồn chứa được máy bơm phun ra dưới 

dạng tia, khi gặp bụi phát ra nước làm dính kết các hạt bụi nhỏ với nhau thành những 

hạt bụi to hơn rơi xuống. 

+ Tại khu vực phễu tiếp liệu: Đã lắp đặt hệ thống phun nước làm ướt đá nguyên 

liệu ngay sau khi đổ đá vào hàm, để làm tăng cường biện pháp chống bụi, cụ thể là 

giảm thiểu bụi phát sinh tại nguồn, công ty tăng cường công tác phun nước đá nguyên 

liệu tại phễu cấp liệu, tăng lưu lượng nước phun, nước được chứa trong các bồn nước 

đặt trên bờ kè máy xay. 

- Ngoài ra công ty còn bố trí các bồn chưa nước có dung tích từ 3 – 5 m3 để phun 

nước làm ướt đá nguyên liệu ngay sau khi đổ đá vào hàm đập và phun nước làm ướt đá 

tại hàm côn để hạn chế phát sinh bụi. 

mi sàng

BC 8

BC 7

mi b?iBC 2
BC4

BC 5

BC 6

BC 3

BC 9

0x4

BC 1

Cone 1 1x2

 

Hình 3. 16: Sơ đồ hệ thống phun nước giảm bụi trạm nghiền 

Nguồn cung cấp nước: Nước sử dụng cho sản xuất và nước tưới đường: Nước 
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được lấy từ hồ lắng 2 nằm gần khu vực nhà điều hành và hồ lắng 3 nằm gần khu vực 

mốc ranh giới số 5. Trong mùa khô, phải lấy nước từ kênh Tám Ngàn và vận chuyển 

về bằng các xe bồn. 

+ Đơn vị đã trang bị 03 máy bơm đặt tại 03 vị trí sau: Hố lắng 1, hố lắng 3 và 01 

máy bơm tại Kênh Tám Ngàn với công suất 132kWh/máy bơm. 

+ Sử dụng biện pháp phun nước thường xuyên dọc hệ thống đường vận chuyển 

trong khu vực chế biến bằng 02 xe bồn, tần suất tưới đường 1 buổi 3 lần, 1 ngày 6 lần 

với lượng nước sử dụng vào mùa khô hằng ngày (2 tiếng tưới nước 1 lần với 1 xe dung 

tích 10 m3) là: 4 xe x 10 m3 = 40m3/ngày và kéo dài đoạn đường tưới đến ngã ba văn 

phòng ấp Rò Leng. 

+ Chăm sóc cây xanh đã trồng trong giai đoạn khai thác, đồng thời trồng bổ sung 

cây chết, cây còi cọc 

  

Hình 3. 17: Cây xanh xung quanh khu vực chế biến 

 

Hình 3. 18: Cây xanh dọc tuyến đường vận chuyển 955B 

c) Giảm thiểu bụi trong hoạt động vận chuyển 

- Bê tông hoá tuyến đường vận chuyển trong khu vực mỏ với chiều dài 500m. 
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- Thường xuyên kiểm tra sửa chữa, vá dặm tuyến đường vận chuyển, xử lý lập 

tức các vị trí bị xuống cấp, hư hỏng, tránh tình trạng mặt đường tạo những ổ gà, hố 

nước,… 

- Hai bên đường vận chuyển, đơn vị đã tiến hành trồng 250 cây bạch đàn trên 

chiều dài tuyến đường vận chuyển là 858m, khoảng cách giữa 2 cây là 5m. 

- Xe vận chuyển phải có bạt phủ kín, không chất nguyên liệu vượt thành xe, 

không chở quá tải, … 

- Xây dựng chế độ chạy xe hợp lý. Khi chạy đến khu vực dân cư phải chạy chậm 

hơn, đúng với tốc độ cho phép. Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung xe quá nhiều 

vào cũng một thời điểm nhất định. 

- Để đảm bảo và hạn chế quá trình phát tán bụi trong quá trình vận chuyển sản 

phẩm ra khu vực mỏ, công ty TNHH LD Antraco đã lắp đặt hệ thống phun nước làm 

ướt bánh xe khu vực trạm cân đảm bảo tất cả các bánh xe được rửa sạch trước khi vận 

chuyển ra khỏi mỏ. 

- Tưới nước mặt đường vào mùa khô với tần suất tưới đường cụ thể như sau: 1 

buổi 3 lần, 1 ngày 6 lần và kéo dài đoạn đường tưới đến ngã ba văn phòng ấp Rò Leng; 

- Tiến hành thu gom, vệ sinh các chất thải đá, đá rơi vãi trên đoạn đường tỉnh lộ 

955B với chiều dài khoảng 200m tính từ vị trí khu văn phòng mỏ đi theo 02 hướng 

(hướng về Ba Chúc và hướng về trung tâm xã Châu Lăng), mỗi hướng 100m. 

- Trồng cây bạch đàn xung quanh khu vực mỏ, khu vực văn phòng, khu vực sân 

công nghiệp, dọc tuyến đường vận chuyển… để chắn gió, bụi, tiếng ồn. Tổng số lượng 

cây trồng: 6.541 cây. 

- Ngoài ra, để đảm bảo và hạn chế quá trình phát tán bụi trong quá trình vận 

chuyển sản phẩm ra khu vực mỏ Công ty TNHH LD Antraco đã cho lắp đặt hệ thống 

phun nước làm ướt bánh xe khu vực trạm cân đảm bảo tất cả các bánh xe được rửa 

sạch trước khi vận chuyển ra khỏi mỏ.  

  

Hình 3. 19: Hệ thống tưới nước khu vực trạm cận 



35 

d) Giảm thiểu tác động do hoạt động nổ mìn phá đá: 

- Thực hiện khoảng cách an toàn theo QCVN 01:2019/BCT tại Bảng 7.9, trong 

báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt: Ta có khoảng cách an toàn 

như sau:  

+ Khoảng cách đối với người không nhỏ hơn 450m. 

+ Khoảng cách đối với thiết bị không nhỏ hơn 225m. 

- Tuân thủ thời gian nổ mìn được quy định tại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp của Công ty TNHH MTV CN Hoá Chất mỏ Nam Bộ - Micco ( Hợp đồng 

khai thác mỏ số 4489/2021/HĐKNM ngày 21/12/2020 giữa Công ty TNHH MTV CN 

Hoá Chất mỏ Nam Bộ - Micco với Công ty TNHH Liên doanh Antraco).  

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế khoan nổ mìn áp dụng cho các công trường khai 

thác lộ thiên, đảm bảo an toàn theo các khoảng cách đã xác lập (đá bay, sóng đập 

không khí, chấn động) 

-Thường xuyên theo dõi, vận hành tốt các hệ thống nổ mìn nhằm hạn chế bụi 

phát tán trong không khí 

g. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động mở vỉa, cải tạo tầng và 

hoạt động bóc tách lớp phủ 

- Tính toán cân bằng đào đắp cho công tác san lấp nền để hạn chế tối đa lượng 

đất đào đắp và chuyên chở, giảm lượng bụi, khí thải do quá trình vận chuyển.  

- Tiến hành san ủi vật liệu ngay sau khi đổ xuống để tránh sự khuếch tán của vật 

liệu do tác động của gió.  

- Tưới nước khu vực công trường xây dựng, thi công đào, đắp và dọc trên đường 

vận chuyển vật liệu trong các ngày nắng để giảm bụi. Số lần tưới nước trong ngày đảm 

bảo đủ để hạn chế tối đa ô nhiễm bụi trong quá trình vận chuyển và xây dựng, ít nhất 3 

lần/ngày; 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hướng gió và có biện pháp cách 

ly để không ảnh hưởng đến toàn khu vực; 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các phương tiện vận chuyển để đảm bảo luôn 

trong tình trạng kỹ thuật tốt. 

- Không sử dụng các phương tiện vận tải quá cũ và không chở quá đầy vật liệu 

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

Chất thải rắn sinh hoạt với thành phần chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy. 

Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 
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- Đặt các thùng chứa rác tại vị trí thích hợp trong công trường và khu vực nhà 

điều hành sản xuất. Yêu cầu công nhân bỏ rác vào thùng. Loại thùng 60 lít có nắp đậy. 

Số lượng: 04 thùng. 

- Công ty đã làm Hợp đồng dịch vụ vệ sinh với Xí nghiệp Môi trường Đô Thị 

huyện Tri Tôn:  

- Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Huệ, Khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang. 

 - Lượng rác thải sinh hoạt thu gom và xử lý năm 2021: 25.200 kg. 

[kèm theo chứng từ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại phụ lục của báo cáo] 

Công trình lưu giữ chất thải rắn sản xuất 

Đối tượng đổ thải là tầng đất phủ và đá không đạt chỉ tiêu. Tổng khối lượng đất 

thải toàn mỏ là 1.229.747 m³ nguyên khối, tương đương 1.475.696 m³ nguyên khai. 

Với hệ số bóc 0,21 với công suất khai thác đá là 1.500.000m³ thì khối lượng bóc phủ 

hàng năm là 315.000 m³ nguyên khối, tương đương 378.000 m³ nguyên khai. 

Toàn bộ lượng đất phủ phát sinh sẽ được bán trực tiếp cho các đơn vị có 

nhu cầu san lấp mặt bằng nhằm hạn chế lượng đất phủ hoàn thổ khu vực mỏ khi 

kết thúc khai thác. Khối lượng đất lưu giữ tại bãi thải toàn mỏ là 1.310.696 m³ dạng 

nguyên khai. 

- Thực tế đơn vị đã bố trí khu vực bãi thải khoảng 5ha vị trí phía Đông Bắc khu 

vực moong khai thác, tuy nhiên khối lượng thải không lớn nên chưa hình thành các 

tầng. 

  

Hình 3. 20: Khu vực bãi thải phía Đông Bắc 

- Đối với chất thải rắn là kim loại thải được công ty thu gom và lưu chứa trong 
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kho chứa chất thải thông thường (khu vực sửa chữa) của công ty ở khu vực phía Tây 

văn phòng mỏ. 

- Khu vực sửa chữa có cấu trúc xây dựng kho như sau: 

+ Tổng diện tích 3 khu là 205,3m2 (trong đó: khu sửa chữa 1: 78,4m2; khu sửa 

chữa 2: 74,4m2; khu vá vỏ: 52,5m2); 

+ Mái lợp tôn; 

+ Nền xi măng; 

Biện pháp xử lý:  

- Đối với kim loại, đơn vị sử dụng một phần để tái sử dụng cho việc gia công sửa 

chữa máy móc, thiết bị. Phần loại thải được đem bán sắt vụn. 

- Đối với chất thải là đất phủ, đá rơi vãi cần được khống chế từ khâu vận chuyển, 

hạn chế tối đa việc rơi vãi đất đá; 

- Các xe vận chuyển đá có bạt che kín tránh rơi vãi dọc đường; 

- Kim loại thải phát sinh từ việc thay thế phụ tùng xe và phương tiện cần phải 

được thu gom về đúng nơi quy định và dọn dẹp sạch sẽ. 

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

4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Bảng 3. 3: Dự tính lượng CTNH phát sinh tại mỏ 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Mã CTNH 

Số lượng 

trung bình 

hàng năm 

Năm 2021 

1 
Dầu động cơ hộp số và 

bôi trơn  
Lỏng 17 02 03 3.800 1.020 

2 Ắc quy thải  Rắn 19 06 01 3.800 485 

3 Dẻ lau nhiễm dầu nhớt  Rắn 18 02 01 10 0 

4 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải  
Rắn 16 01 06 

10 0 

5 Lọc dầu nhớt ô tô  Rắn 18 02 01 50 0 

Tổng cộng   7.670 1.505 

[Chứng từ thu gom, xử lý CTNH đính kèm tại Phụ lục của báo cáo] 

4.2. Mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

+ Tất cả CTNH phát sinh tại mỏ sẽ được thu gom, phân loại và lưu giữ theo đúng 



38 

quy định tại Thông tư: 02:2022/TT-BTNMT. 

+ Tập trung các thiết bị hư hỏng về xưởng cơ khí để sửa chữa. Trong trường hợp 

không tập trung được thì sửa chữa tạm tại chỗ, bố trí 1 thùng phuy có nắp đậy để chứa 

dầu thải, giẻ lau nhiễm dầu. Sau khi hoàn thành tập kết về kho chứa. 

* Kho chứa CTNH có cấu trúc xây dựng kho có tổng diện tích 64m2, 

- Trong đó: Khu vực để dầu động cơ thải, khu vực để bình ắc quy thải, khu vực 

để dẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, lọc nhớt. 

+ Tường gạch trát xi măng, mái tôn, nền xi măng; 

+ Bố trí hố thu để thu gom dầu nhớt vãi (dài 0,6m x rộng 0,6m x sâu 0,6m) tại 

khu vực để dầu động cơ thải. 

+ Tất cả chất thải nguy hại phát sinh đều được thu gom, phân loại riêng biệt trong 

từng thiết bị lưu chứa, được dán dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa chất thải nguy hại 

đúng quy định 

+ Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp Sổ đăng ký 

chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 89.000101.T ngày 27 tháng 08 năm 

2015. 

- Xử lý chất thải nguy hại: Đơn vị đã tiến hành làm hợp đồng với Công ty TNHH 

TM-DV Môi trường Nguyệt Minh 2 theo hợp đồng nguyên tắc số: 22/HĐXL/NM2 

ngày 17/12/2021 v/v vận chuyển và xử lý toàn bộ CTNH phát sinh tại đơn vị. 

[Đính kèm tại phụ lục báo cáo] 

- Quy trình thu gom chất thải nguy hại về kho lưu trữ: 

  

Hình 3. 21: Khu vực kho CTNH 
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+ Chất thải  nguy hại được thu gom từ các nguồn thải và phân loại theo từng 

loại chứa trong các thùng phuy đảm bảo tránh sự rò rỉ ra bên ngoài. 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển để chở lượng CTNH về kho lưu trữ đặt tại 

đúng vị trí đã được dán nhãn. 

+ Khi đạt khối lượng nhất định, liên hệ với đơn vị có chức năng tới vận chuyển 

và xử lý theo quy định. 

 

Hình 3. 22: Sơ đồ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại kho lưu giữ 

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

5.1. Biện pháp giảm thiểu chấn động rung, đá văng khi nổ mìn 

- Nổ mìn theo giờ quy định, trong giờ bắn mìn tuyệt đối nghiêm cấm người 

không có phận sự qua lại trong khu vực nguy hiểm do nổ mìn theo bán kính an toàn. 

Như vậy, khoảng cách từ biên giới khai trường đến hộ dân gần mỏ nhất cũng đảm bảo 

khoảng cách an toàn. 

- Có giám đốc điều hành mỏ phụ trách các công việc tại khai trường. 

- Lập hộ chiếu nổ mìn đầy đủ, chính xác theo quy định và phải được người có 

thẩm quyền phê duyệt. Tuyệt đối chấp hành theo hộ chiếu nổ mìn đã được phê duyệt. 

- Quy định cụ thể về nổ mìn, có biển cảnh báo, thông báo xung quanh mỏ. Các 

quy định nội dung cụ thể về nổ mìn, tín hiệu cảnh báo và các biện pháp an toàn sẽ 

được chủ đầu tư thông báo cho chính quyền địa phương và được thông báo cho chính 

quyền địa phương và được thông báo rộng rãi cho công nhân và nhân dân trong vùng. 

- Lập phương án nổ mìn trình lãnh đạo công ty phê duyệt. 

- Tuân thủ quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN theo 

tiêu chuẩn hiện hành. 
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- Công bố lại phạm vi an toàn nổ mìn được được xác định theo thiết kế cơ sở cho 

phù hợp với mô hình và tính chất các bãi nổ mới. 

- Khi bắn mìn công nhân sẽ tuân thủ quy trình, quy chế khoan nổ mìn áp dụng 

cho công nghệ khai thác lộ thiên và được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động. 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai được thiết kế đảm bảo an toàn theo đúng 

quy chuẩn về khai thác mỏ lộ thiên. 

- Bố trí bãi nổ thích hợp nhằm giảm thiểu lớn nhất ảnh hưởng do đá văng, chấn 

động. 

- Ngoài biện pháp phân khu nổ mìn, bộ phận kỹ thuật sẽ điều chỉnh quy mô từng 

bãi nổ gần ranh giới có nhà dân, nổ bãi nổ với lỗ khoan con, nổ mìn định hướng để 

giảm thiểu chấn động. Nổ mìn tạo biên nhằm mục đích tạo ra mái taluy phù hợp với 

thiết kế, đảm bảo độ ổn định của mái taluy, đai bảo vệ tại bờ kết thúc khai thác mỏ. 

 Quy chuẩn áp dụng đối với độ rung 

- Trong công tác nổ mìn: QCVN 01:2019/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, 

tiêu hủy vật liệu nổn công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

- Độ rung tại nơi làm việc: QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc. 

Bảng 3. 4: Thông số kỹ thuật theo QCVN 01:2019/BCT 

Tên hộ chiếu 

Khoảng 

cách D 

Hệ số tỷ lệ 

khoảng cách Ds 

Sóng chấn động, 

mm/s 

Áp suất âm cực 

đại, dB 

(m) 

Kết 

quả 

tính 

QCVN 

01:2019 

Kết quả 

đo 

QCVN 

01:201

9 

Kết quả 

đo 

QCVN 

01:201

9 

- - - Ds<24,9 - ≤  25,4 - ≤ 133 

5.2. Biên pháp giảm thiểu tiếng ồn 

- Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn ra xung quanh, Công ty bố trí cho mỏ hoạt 

động theo đúng thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt. Khu vực này cách xa khu dân 

cư tập trung nên ít có đối tượng bị tác động, phù hợp theo quy định của pháp luật, 

tránh được thời gian nghỉ ngơi của một số hộ dân xung quanh. 

- Xe chạy từ mỏ ra đến đường nhựa liên xã phải giảm tốc độ (<30km/h). 

- Thường xuyên duy tu tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ và giao lộ với đường 

tỉnh lộ 955B. Do đây là tuyến đường Công ty thường xuyên sử dụng nên Công ty chủ 

động kinh phí duy tu hằng năm. 
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- Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn. Nghiêm túc 

thực hiện chế độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị công nghệ, xác định chính xác lượng 

nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng để quy trình hoạt động diễn ra ở mức ổn định cao nhất 

có thể, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần chất thải tạo điều kiện cho việc 

xử lý chất thải. Đồng thời sẽ giảm tai nạn đáng tiếc trong quá trình sản xuất. 

 Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động 

- Cấp nước thường xuyên cho hệ thống nghiền sàng và kiểm tra các vòi phun tại 

vị trí đầu cần, hàm côn. 

- Duy trì tưới đường vận chuyển ít nhất 08 lần/ngày vào mùa khô và 04 lần/ngày 

vào mùa mưa. 

- Nạo vét định kỳ hố lắng tại moong khai thác và hố lắng sân công nghiệp để 

tăng hiệu quả xử lý. 

- Khắc phục những vấn đề về môi trường: không khí lao động, nước thải sản xuất 

nhanh nhất có thể khi có sự phản ánh của CBCNV làm việc tại công ty, dân cư xung 

quanh cơ sở và kết quả đo đạc trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ. 

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

7.1 Công tác phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định PCCC trong khu vực, xây dựng quy định PCCC 

để CBCNV áp dụng và học tập. 

- Luôn có các phương tiện chữa cháy tại khu vực làm việc được công an PCCC 

tỉnh kiểm tra thường xuyên. 

- Lắp đặt các biển báo cháy, nổ, nguy hiểm tại các nơi: Xưởng sửa chữa, trạm 

điện, văn phòng, … 

- Tăng cường ý thức PCCC cho CBCNV làm việc trong mỏ. 

- Biện pháp phòng chống sét do mưa giông: Lắp đặt hệ thống chống sét tại các 

trạm điện. Giáo dục cho công nhân phương cách tránh sét khi có mưa giông lớn: 

Trước tiên khi thấy có mưa giông lớn xuất hiện lập tức vào nơi an toàn. Trong trường 

hợp không kịp vào nhà phải đứng xa các vật cao, tránh xa khu vực hố thu nước khai 

trường, tránh xa các vật dụng bằng kim loại như máy móc, thiết bị trên khai trường, 

người ở vị trí càng thấp càng tốt. 

7.2 Vấn đề sạt lở bờ tầng khai thác 

 Để phòng tránh sạt lở bờ tầng khai thác, sự cố môi trường trong hoạt động khai 
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thác mỏ lộ thiên thì công ty luôn tuân thủ đúng phương án khai thác đã được phê 

duyệt: 

- Đảm bảo góc sườn tầng khai thác, sườn tầng kết thúc; chiều cao tầng khai thác, 

chiều cao tầng kết thúc theo đúng quy định thiết kế cơ sở đã được phê duyệt. Nổ mìn 

tạo biên tại mép ranh. 

- Thường xuyên quan sát vách tầng để phát hiện các vết nứt, khe nứt lớn để có 

biện pháp phòng tránh nguy cơ trượt lở bờ tầng. Biện pháp nổ mìn vi sai sẽ giảm chấn 

động rung nên giảm được chấn động gây sạt lở bờ tầng. 

- Trồng cây quanh bờ tầng khai thác trong phần đất phủ để chống xói mòn, sạt lở. 

- Khi có sự cố xảy ra, lập tức dừng mọi hoạt động khai thác, báo động sự cố cho 

toàn mỏ. Tập trung toàn bộ lao động và thiết bị để ứng cứu sự cố. Di dời lao động và 

thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sạt lở, tiến hành gia cố lại bờ 

moong bị sạt lở. Công ty sẽ phối hợp thành lập đội ứng cứu, có mặt thường xuyên tại 

mỏ, tập luyện diễn tập ứng phó sự cố định kỳ. 

c. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khi vận chuyển, sử dụng, bảo quản 

VLNCN 

Để đề phòng sự cố nổ mìn và khai thác, chủ đầu tư tiến hành áp dụng các biện 

pháp: 

- Quy định và tuân thủ khoảng cách an toàn khi nổ mìn với người là 300m, với 

thiết bị là 200m. 

- Thực hiện nghiêm túc các thông số tính toán và các quy định an toàn đối với 

công tác nổ mìn. 

- Thuê đơn vị có đầy đủ chức năng, chuyên môn cao để thực hiện cung ứng, vận 

chuyển và tiến hành nổ mìn đảm bảo an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Sử dụng thuốc nổ nhũ tương và ANFO là loại thuốc ít sinh khí độc. 

7.3. Sạt lở khu vực bãi thải 

 Để phòng tránh sạt lở khu vực bãi thải, sự cố môi trường trong hoạt động đổ thải 

thì công ty có một số giải pháp như sau: 

- Trên mặt bằng bãi thải luôn tạo ra hai khu vực, một khu vực cho xe tiến hành 

đổ thải và một khu vực cho xe gạt làm việc tạo mặt bằng bãi thải và đê an toàn.  

- Hướng đổ thải từ bên trong đổ ra. 

- Để thoát nước mặt cho bãi thải thì mặt tầng bãi thải đã được tạo độ nghiêng về 

phía ngoài, với độ dốc khoảng 2-3% nhằm không cho nước mặt chảy tràn qua mép 

tầng thải, tránh xói mòn trôi đất đá bãi thải khi có mưa, bão… 

- Trồng cây xanh khu vực bãi thải để phòng chống sát lở, giảm thiểu bụi phát tán 
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ra môi trường bên ngoài và góp phần điều hòa vi khí hậu khu vực.  

- Kiểm tra mức độ sạt lở bãi thải cùng với kiểm tra sạt lở bờ tầng định kỳ với tần 

suất 02 lần/năm. Tăng cường kiểm tra giám sát vào mùa mưa. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối  với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi. 

Đối với nước tại hố lắng số 3 khi vượt quá dung tích chứa của hố lắng sẽ thoát ra 

đường cống đãn ra kênh Tám Ngàn, đây là vị trí xả thải của cơ sở. 

Nước thải tại hố lắng sau khi xử lý đảm bảo chất lượng nước thải đạt Quy chuẩn 

so sánh QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp, cột A xả ra kênh dẫn dùng để tưới tiêu nông nghiệp khu vực quanh cơ sở. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hố lắng số 3, chủ đầu tư tổ chức thực hiện: 

+ Nạo vét hố lắng thường xuyên với tần suất 06 tháng/lần.  

+ Vệ sinh thường xuyên đất đá rơi vãi, cỏ cây,…trên miệng bờ của các hố lắng. 

+ Định kỳ 03 tháng/lần lấy mẫu nước tại  hố lắngsố 3 để kiểm tra, phân tích định 

kỳ nhằm kiểm soát tốt chất lượng và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất 

lượng nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

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

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học  

Bảng 3. 5: Nội dung công việc thực hiện CT.PHMT 

TT Công tác ĐVT 

Khối 

lượng 

theo 

phương 

án 

Khối 

lượng 

thực tế 

Mức 

độ 

hoàn 

thành 

Thời gian hoàn 

thành 

I Giai đoạn 1: Giai đoạn khai thác 

1.1 
Cải tạo, phục hồi khu vực khu vực khai 

trường 
 

  

1.1.1 

Lập hàng rào bằng 

phương án trồng cây 

xanh mật độ dày  

Cây 6.541 3.500 53,5% T6/2023 

1.1.2 Công tác gắn biển báo  Cái 25 28 112% Đã hoàn thành 

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

cáo đánh giá tác động môi trường 
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Bảng 3. 6: Nội dung công việc thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

STT 
Nội dung theo ĐTM đã 

được phê duyệt 

Nôi dung thay đổi so với ĐTM đã được phê 

duyệt 

1 

Theo báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được 

phê duyệt, công ty sẽ cho 

xây dựng bể Bastaf để xử 

lý chất thải sinh hoạt. 

Tuy nhiên, hệ thống bể tự hoại tại cơ sở đã được 

Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường trước đây hiện 

nay vẫn đang hoạt động ổn định và không gặp 

phải sự cố nào.  

- Nguyên nhân thay đổi: Hệ thống đang hoạt động ổn định, chưa gặp sự cố nào 

gây ảnh hưởng đến môi trường. 

- Đơn vị thi công: Chủ cơ sở tự thi công và vận hành. 

- Ý kiến đề xuất của chủ đầu tư: Tiếp tục sử dụng bể tự hoại 3 ngăn (01 hệ thống 

bể tựu hoại tại khu vực văn phòng mỏ có dung tích 8,8m3. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

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

1.1 Nguồn phát sinh nước thải  

Nguồn số 1: Nước thải sản xuất tại hố lắng số 3 

1.2 Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép 

Lượng nước mưa rơi trên sân công nghiệp phía Đông Nam ngày mưa lớn nhất là 

133.625 m3/ngày.  

Lượng nước chảy tràn từ hố lắng số 2 ra kênh địa phương trung bình là 40.788 

m3/ngày. 

Đối với nước thải sinh hoạt, phương án công ty sử dụng là sau khi xử lý, nước 

thải sinh hoạt sẽ tự thấm, định kỳ sẽ được hút hầm và xử lý cặn. 

1.3 Dòng nước thải  

Tại mỏ đá Núi Dài, nước thải sản xuất được thu gom, xử lý xả ra bên ngoài tại 2 

khu vực khác nhau. Tất cả lượng nước tập trung về hố lắng số 3 để xử lý lắng cặn 

trước khi bơm lên các bồn chứa nước tại các trạm nghiền sàng và xe bồn tưới nước các 

tuyến đường vận chuyển. Khi vượt quá sức chứa hố lắng số 3, lượng nước sẽ được cho 

chảy ra kênh Tám Ngàn bằng đường dẫn mương hở và cống. 

Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng từ mỏ là kênh tưới tiêu, nước sau xử lý đạt 

Quy chuẩn so sánh QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải công nghiệp, cột A - Kq = Kf = 1,0. 

Bảng 4. 1: Bảng tổng hợp các chất ô nhiễm và giá trị giưới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng nước thải 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, 

Kf=1; Kq=1 

1.  pH - 6 ÷ 9 

2.  TSS mg/l 50 

3.  COD mg/l 75 

4.  BOD mg/l 30 

5.  N – NH3
 mg/l 5 

6.  T-N mg/l 20 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, 

Kf=1; Kq=1 

7.  T-P mg/l 4 

8.  Fe mg/l 1 

9.  Dầu mỡ mg/l 5 

10.  Coliforms MPN/100ml 3000 

1.4 Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

Vị trí xả thải 

Nguồn số 1: Nước thải sản xuất tại hố lắng số 3: X = 1154881 ; Y = 522367.  

- Tọa độ vị trí xả thải (điểm đấu nối vào kênh Tám Ngàn) có tọa độ:                              

X = 1154876; Y = 522054 

Phương thức xả thải 

 Phương thức xả thải là tự chảy. Nước chảy tràn trên sân công nghiệp từ nơi có 

cao độ cao về nơi cao độ thấp, theo mương rãnh chảy về hố lắng trên sân công nghiệp, 

Khi nước vượt quá dung tích chứa của hố lắng , phần nước trong phía trên sẽ chảy tràn 

ra cống để xả thải ra ngoài. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (Không áp dụng) 

2.1 Nguồn phát sinh khí thải  

Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ các phương tiện, bốc xúc, vận chuyển đá. 

2.2 Khí thải tối đa đề nghị cấp phép 

- Đảm bảo về yêu cầu môi trường lao động theo QCVN 19:2019/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với bụi và các chất vô cơ..  

2.3 Vị trí đo đạc 

- Khu vực đường vận chuyển nội mỏ: 01 điểm; 

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

3.1 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn số 1: Trạm nghiền sàng hoạt động tại sân công nghiệp. 

- Nguồn số 2: Phương tiện vận chuyển trong khu vực mỏ. 

3.2 Tiếng ồn, độ rung tối đa đề nghị cấp phép 

- Đối với tiếng ồn đảm bảo theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về tiếng ồn. 
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+ Từ 6 giờ đến 21 giờ giới hạn cho phép ≤ 70 dBA. 

+ Từ 21 giờ đến 6 giờ giới hạn cho phép ≤ 55 dBA. 

- Đối với độ rung đảm bảo theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về độ rung.  

+ Từ 6 giờ đến 21 giờ giới hạn cho phép ≤ 75 dB. 

+ Từ 21 giờ đến 6 giờ giới hạn cho phép: Mức nền. 

3.3 Vị trí đo đạc 

- Trạm nghiền sàng hoạt động tại sân công nghiệp. 

- Đường vận chuyển trong khu vực mỏ. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại: Không áp dụng. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất: Không áp dụng. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả 

nước nói chung nên trong Quý 3 dự án không hoạt động liên tục, sản xuất bị ngừng trệ 

và việc đi, di chuyển của các tổ chức, cá nhân trong đó có các tổ chức cung cấp dịch 

vụ quan trắc môi trường  giữa các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước gặp nhiều khó khăn 

nên đơn vị không thể tiến hành quan trắc. Đối với các địa phương có tình hình dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo quy 

định, ảnh hưởng đến kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ trong năm 2021. Do đó, 

đơn vị chỉ thực hiện Quan trắc lấy mẫu giám sát môi trường định kỳ Quý I, II và IV. 

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

1.1. Chương trình quan trắc Nước thải định kỳ năm 2021 

1.1.1 Nước thải sản xuất: 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 1/2021: Ngày 12/3/2021; Qúy 2/2021: Ngày 

12/5/2021; Qúy 4/2021: Ngày 6/12/2021. 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải hố lắng 3 và Nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào 

kênh Tám Ngàn. 

+ 0521-NT01: Nước thải tại hố lắng số 3-Qúy 1/2021; 

+ 4421-NT01: Nước thải tại hố lắng số 3-Qúy 2/2021; 

+ 211207.NT.052: Nước thải tại hố lắng số 3-Qúy 4/2021; 

+ 0521-NT02: Nước thải tại vị trí đấu nối đầu ra trước khi đấu nối với kênh 

Tám Ngàn-Qúy 1/2021; 

+ 4421-NT02: Nước thải tại vị trí đấu nối đầu ra trước khi đấu nối với kênh 

Tám Ngàn-Qúy 2/2021; 

+ 211207.NT.053: Nước thải tại vị trí đấu nối đầu ra trước khi đấu nối với kênh 

Tám Ngàn-Qúy 4/2021; 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, NH4, T-N, T-P, Dầu mỡ khoáng, 

Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN40:2011/BTNMT - Cột A: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sản xuất. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.1 

*Đánh giá, nhận xét kết quả quan trắc NTSX năm 2021: 
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- Đa số các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 

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

kq = kf =1. 

- Chỉ tiêu dầu mỡ khoáng không phát hiện trong mẫu thử.  

- Các chỉ tiêu TSS trong mẫu nước thải hố lắng 3 và đầu ra trước khi đấu nối vào 

kênh Tám Ngàn tại thời điểm quan trắc quý 1/2021 vượt giới hạn cho phép theo 

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

nghiệp kq = kf =1.  



50 

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc Nước thải sản xuất định kỳ năm 2021 

TT Thông số đo 
Đơn 

vị 

Qúy 1/2022 

(12/03/2021) 

Qúy 2/2022 

(12/5/2021) 

Qúy 4/2022 

(6/12/2021) 
QCVN so sánh 

0521-

NT01 

0521-

NT02 

4421-

NT01 

4421-

NT02 211207.NT.052 211207.NT.05

3 

QCVN 

40:2011/BTNMT, Cột A 

Kf=1; Kq=1 

1 pH - 7,26 7,1 7,18 7,31 7,12 7,26 6 ÷ 9 

2 TSS mg/l 68 55 47 43 45 40 50 

3 COD mg/l 35 39 30 27 32 30 75 

4 BOD5 mg/l 18 23 22 16 15 15 30 

5 NH4 mg/l 2,19 1,94 0,58 0,48 0,48 0,40 5 

6 T-N mg/l 7,92 8,39 5,29 4,76 6,18 5,17 20 

7 T-P mg/l 3,29 1,87 1,23 0,94 1,08 0,79 4 

8 Dầu mỡ 

khoáng 

mg/l KPH KPH KPH KPH KPH KPH 
5 

9 Coliforms MPN/

100ml 
1,1x103 1,9x103 5,0x102 5,0x102 4,6x102 9,3x102 

3.000 
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1.1.2 Nước thải sinh hoạt: 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 1/2021: Ngày 12/3/2021; Qúy 2/2021: Ngày 

12/5/2021; Qúy 4/2021: Ngày 6/12/2021. 

- Vị trí lấy mẫu: Sau khi xử lý. 

+ 0521-NT03: Nước thải sinh hoạt vị trí sau khi xử lý Qúy 1/2021; 

+ 4421-NT03: Nước thải sinh hoạt vị trí sau khi xử lý Qúy 2/2021; 

+ 211207.NT.062: Nước thải sinh hoạt vị trí sau khi xử lý Qúy 4/2021; 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, BOD5, TSS, Sunfua (tính theo H2S), NH4, NO3 (tính 

theo N), dầu mỡ động thực vật, PO4
3- (tính theo P), Tổng các chất hòa tan (TDS), Tổng 

coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN14:2008/BTNMT - Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.2. 

*Đánh giá, nhận xét kết quả quan trắc NTSH năm 2021: 

- Đa số các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt, cột 

B. 

- Chỉ tiêu dầu mỡ Động thực vật không phát hiện trong mẫu thử. 

- Chỉ tiêu BOD5 tại thời điểm quan trắc quý 2/2021 vượt giới hạn cho phép 2 

mg/l so với QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt, cột B. 
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Bảng 5.2: Kết quả quan trắc Nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2021 

TT Thông số đo Đơn vị 

Qúy 1/2021 

(12/03/2021) 

Qúy 2/2021 

(12/5/2021) 

Qúy 4/2021 

(6/12/2021) 
QCVN so sánh 

0521-NT03 4421-NT03 211207.NT.062 QCVN14:2008/BTNMT - Cột B 

1 pH - 7,14 7,27 7,21 5 ÷ 9 

2 Tổng các chất hòa tan (TDS) mg/l 133 138 135 1.000 

3 TSS mg/l 45 63 60 100 

4 BOD5 mg/l 32 52 44 50 

5 NH4 mg/l 3,29 0,78 0,73 10 

6 N-NO3
− mg/l 0,82 0,68 0,61 50 

7 PO4
3- (tính theo P) mg/l 1,48 0,78 0,70 10 

8 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,65 0,35 0,30 4,0 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l KPH KPH KPH 20 

10 Tổng Coliforms MPN/100ml 2,6x103 1,7x103 2,4x103 5.000 
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1.2. Chương trình quan trắc Nước thải định kỳ năm 2022 

1.1.1 Nước thải sản xuất: 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 1/2022: Ngày 04/5/2022; Qúy 2/2022: Ngày 

29/06/2022; Qúy 3/2022: Ngày 26/09/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Nước thải hố lắng 3 và Nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào 

kênh Tám Ngàn. 

+ 1822 NT01: Nước thải hố lắng 3 Qúy 1/2022; 

+ 6322-NT01: Nước thải hố lắng 3 Qúy 2/2022; 

+ 9322-NT01: Nước thải hố lắng 3 Qúy 2/2022; 

+ 1822 NT02: Nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào kênh Tám Ngàn Qúy 

1/2022; 

+ 6322- NT02: Nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào kênh Tám Ngàn Qúy 

2/2022; 

+ 9322-NT02: Nước thải đầu ra trước khi đấu nối vào kênh Tám Ngàn Qúy 

3/2022; 

- Chỉ tiêu quan trắc: Lưu lượng, pH, TSS, COD, BOD5, NH4, T-N, T-P, Dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN40:2011/BTNMT - Cột A: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sản xuất. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.3 

*Đánh giá, nhận xét kết quả phân tích NTSX 03 quý năm 2022: 

- Tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 

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

kq = kf =1. 
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Bảng 5.3: Kết quả quan trắc Nước thải sản xuất định kỳ năm 2022 

 

TT Thông số đo Đơn vị 

Qúy 1/2022 

(04/05/2022) 

Qúy 2/2022 

(29/06/2022) 

Qúy 3/2022 

(26/09/2022) 
QCVN so sánh 

1822-NT01 1822-NT02 6322-NT01 6322-NT02 9322- NT01 9322-NT02 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, Cột A, 

Kf=1; Kq=1 

1 pH - 7,23 7,18 7,23 7,11 7,17 7,26 6 ÷ 9 

2 Lưu lượng m3/h 0,25 0,28 0,25 0,27 0,22 0,20 - 

3 SS mg/l 39 44 32 44 45 43 50 

4 COD mg/l 43 56 40 49 52 45 75 

5 BOD5 mg/l 24 29 22 27 27 23 30 

6 NH4 mg/l 0,89 0,64 0,53 0,41 1,88 1,12 5 

7 T-N mg/l 1,98 2,16 1,43 1,75 5,36 2,84 20 

8 T-P mg/l 2,21 1,53 1,82 1,69 2,56 1,79 4 

9 Dầu mỡ khoáng mg/l KPH 

(LOQ = 1) 

KPH 

(LOQ = 1) 

KPH 

(LOQ = 1) 

KPH 

(LOQ = 1) 

KPH 

(LOQ = 1) 

KPH 

(LOQ = 1) 
5 

10 Coliforms MPN/ 

100ml 
2,6 × 103 2,2 × 103 2,7 × 103 2,1 × 103 2,6 × 103 2,4 × 103 3.000 
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1.1.2 Nước thải sinh hoạt: 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 1/2022: Ngày 04/05/2022; Qúy 2/2022: Ngày 

29/06/2022; Qúy 3/2022: Ngày 26/09/2022. 

- Vị trí lấy mẫu: Sau khi xử lý. 

+ 1822 -  NT03: Nước thải sinh hoạt sau xử lý Qúy 1/2022; 

+ 6322 -  NT03: Nước thải sinh hoạt sau xử lý Qúy 2/2022; 

+ 9322 -  NT03: Nước thải sinh hoạt sau xử lý Qúy 3/2022; 

- Chỉ tiêu quan trắc: pH, BOD5, TSS, Sunfua (tính theo H2S), NH4, NO3 (tính 

theo N), dầu mỡ động thực vật, PO4
3- (tính theo P), Tổng các chất hòa tan (TDS), Tổng 

coliforms. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN14:2008/BTNMT - Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.4 

*Đánh giá, nhận xét kết quả phân tích NTSH 03 Quý năm 2022: 

- Tất cả các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong quy chuẩn cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt, cột 

B. 
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Bảng 5.4: Kết quả quan trắc Nước thải sinh hoạt định kỳ năm 2022 

TT Thông số đo Đơn vị 

Qúy 1/2021 

(04/05/2022) 

Qúy 2/2021 

(29/06/2022) 

Qúy 3/2021 

(26/09/2022) 
QCVN so sánh 

1822 - NT03 6322 -  NT03 9322 -  NT03 
QCVN14:2008/BTNMT - 

Cột B 

1 pH - 7,36 7,18 7,27 5 - 9 

2 Lưu lượng m3/h 0,17 0,14 0,13 - 

3 Tổng các chất hòa tan (TDS) mg/l 462 439 466 1.000 

4 TSS mg/l 59 43 65 100 

5 BOD5 mg/l 32 37 41 50 

6 NH4 mg/l 3,03 2,66 2,19 10 

7 N-NO3
− mg/l 2,76 2,43 4,34 50 

8 PO4
3- (tính theo P) mg/l 1,83 2,21 2,88 10 

9 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,97 1,37 1,95 4 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/l 5 4 5 20 

11 Tổng Coliforms MPN/ 

100ml 
3,3 × 103 2,0 × 103 4,7 × 103 5.000 
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2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: 

2.1. Chương trình quan trắc bụi, khí thải định kỳ năm 2021 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 2/2021: Ngày 12/5/2021 và Qúy 4/2021: Ngày 

6/12/2021. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ 4421-KK01: Khu vực văn phòng mỏ Qúy 2/2021; 

+ 211207.KK.062: Khu vực văn phòng mỏ Qúy 4/2021; 

+ 4421-KK02: Khu vực chế biến đá Qúy 2/2021; 

+ 211207.KK.063: Khu vực chế biến đá Qúy 4/2021; 

+ 4421-KK03: Khu vực khai thác đá Qúy 2/2021; 

+ 211207.KK.064: Khu vực khai thác đá Qúy 4/2021; 

+ 4421-KK04: Khu vực dân cư gần dự án phía Tây mỏ Qúy 2/2021; 

+ 211207.KK.065: Khu vực dân cư gần dự án phía Tây mỏ Qúy 4/2021; 

+ 4421-KK05: Khu vực dân cư gần dự án phía Đông mỏ Qúy 2/2021; 

+ 211207.KK.066: Khu vực dân cư gần dự án phía Đông mỏ Qúy 4/2021; 

- Chỉ tiêu quan trắc: Bụi, NO2, SO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.5 

*Đánh giá, nhận xét kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2021: 

- Các chỉ tiêu không khí như CO, NO2, SO2 nằm trong giới hạn cho phép của 

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

xung quanh.  

- Chỉ tiêu Bụi khu vực chế biến đá và khu vực khai thác đá tại một số thời điểm 

vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

Sau khi ghi nhận kết quả quan trắc đơn vị đã triển khai kiểm tra, bảo dưỡng 

toàn bộ hệ thống tưới nước giảm bụi tại các trạm nghiền sàng, cụ thể là vị trí nhập liệu, 

hàm côn và đầu băng tải để hệ thống phun nước hoạt động tốt hơn. Đồng thời huy 

động xe bồn để tăng tần suất tưới đường vận chuyển nội mỏ và bên ngoài lên 08 

lần/ngày. 
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Bảng 5.5: Kết quả quan trắc bụi, khí thải năm 2021 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Qúy 2/2021 
(12/5/2021) 

Qúy 4/2021 
(06/12/2021) 

Quy chuẩn so 

sánh 
4421-
KK01 

4421-
KK02 

4421-
KK03 

4421-
KK04 

4421-
KK05 

211207. 
KK.062 

211207. 
KK.063 

211207. 
KK.064 

211207. 
KK.065 

211207. 
KK.066 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

Tổng bụi  
lơ lửng (TSP) 

mg/m3 0,21 0,48 0,39 0,24 0,25 0,26 0,54 0,44 0,23 0,26 0,3 

NO2 mg/m3 0,078 0,067 0,065 0,071 0,068 0,067 0,062 0,056 0,079 0,096 0,2 

SO2 mg/m3 0,071 0,074 0,070 0,065 0,069 0,07 0,086 0,074 0,065 0,074 0,35 

CO mg/m3 6,23 6,78 6,34 6,73 6,43 4,32 5,47 5,77 4,85 4,64 30 
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2.2. Chương trình quan trắc bụi, khí thải định kỳ năm 2022 

- Thời điểm quan trắc: Qúy 2/2022: Ngày 29/6/2022  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ 6322 - KK01: Khu vực văn phòng mỏ Qúy 2/2022; 

+ 6322 - KK02: Khu vực chế biến đá Qúy 2/2022; 

+ 6322 - KK03: Khu vực khai thác đá Qúy 2/2022; 

+ 6322 - KK04: Khu vực dân cư gần dự án Qúy 2/2022; 

- Chỉ tiêu quan trắc: Bụi, NO2, SO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh. 

- Kết quả quan trắc: Chi tiết tại Bảng 5.6. 

*Đánh giá, nhận xét kết quả quan trắc bụi, khí thải Qúy 2/2022: 

- Các chỉ tiêu không khí như CO, NO2, SO2 nằm trong giới hạn cho phép của 

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

xung quanh.  

- Chỉ tiêu Bụi khu vực chế biến đá và khu vực khai thác đá tại một số thời điểm 

vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về chất lượng không khí xung quanh. 

Để hạn chế lượng bụi thải phát tán ra môi trường xung quanh đơn vị đã triển 

khai kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống tưới nước giảm bụi tại các trạm nghiền 

sàng, cụ thể là vị trí nhập liệu, hàm côn và đầu băng tải để hệ thống phun nước hoạt 

động tốt hơn. Đồng thời huy động xe bồn để tăng tần suất tưới đường vận chuyển nội 

mỏ và bên ngoài lên 08 lần/ngày. 

Bảng 5.6: Kết quả quan trắc bụi, khí thải Qúy 2/2022 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Qúy 2/2022 (29/06/2022) 
Quy chuẩn so 

sánh 
6322 - 
KK01 

6322 - 
KK02 

6322 - 
KK03 

6322 – 
KK04 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

Tổng bụi  
lơ lửng (TSP) 

µg/m3 237 689 463 289 300 

NO2 µg/m3 67 78 71 62 200 

SO2 µg/m3 75 89 79 69 350 

CO µg/m3 6.632 7.213 6.891 6.541 30.000 

3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (Chỉ áp dụng đối với 

cơ sở không phải thực hiện quan trắc chất thải theo quy định): Không thuộc đối tượng. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Theo quy định tại Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, hồ lắng của cơ sở khai 

thác khoáng sản làm VLXD thông thường, đá vôi không phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm. Vì vậy, cơ sở không đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý 

chất thải mà chỉ đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận 

hành, cụ thể: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: Cơ sở không thuộc 

đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 6.1: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

TT  Điểm quan trắc Thông số quan trắc 
Tần 

suất 

Quy chuẩn  

so sánh 

1 Quan trắc nước thải 

- 

+ Hồ lắng 3 (1154881; 

522367). 

+ Vị trí đầu ra trước khi 

đấu nối vào kênh Tám 

Ngàn (1154876; 522054). 

- Thông số quan 

trắc: Lưu lượng; pH; 

COD; BOD5; TSS; 

Tổng N; Tổng P 

(tính theo P); 

Amoni; Tổng dầu 

mỡ khoáng; 

Coliform. 

3 

tháng

/lần 

- QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq = Kf = 1 

2 Quan trắc không khí lao động 

- 

Khu vực văn phòng 
- Thông số quan 

trắc: Tổng bụi lơ 

lửng; CO; SO2; 

NO2. 

3 

tháng

/lần 

- QCVN 05:2013/BTNMT 
Khu vực chế biến (SCN) 

Khu vực khai thác đá 

Khu vực  dân cư gần dự án. 

2.2 Chương trình quan trắc tự động, liên tục (Không thực hiện) 

2.3 Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

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

sở:  

2.3.1.Giám sát chấn động, sóng không khí do nổ mìn: Mục tiêu chương trình giám 
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sát là đánh giá khả năng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, các công trình hiện 

hữu trên khu vực dự án nhằm có biện pháp khắc phục kịp thời, hạn chế khả năng xảy 

ra sự cố môi trường.  

+ Vị trí các điểm quan trắc: 01 mẫu trong khu vực dự án.  

+ Tần số thu mẫu: 06 tháng/lần.  

+ Thông số giám sát: Độ rung chấn và sóng chấn động không khí.  

+ Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 01:2019/BCT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu 

hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

2.3.2. Giám sát môi trường đất, khả năng trôi, trượt, sạt lở bờ moong, bãi thải:  

Mục tiêu chương trình giám sát là đánh giá và dự báo khả năng xảy ra các quá 

trình trôi, trượt, sạt lở bờ moong, bãi thải trong khu vực dự án.  

+ Vị trí các điểm quan trắc: 01 mẫu trong khu vực dự án.  

+ Tần số quan trắc: 06 tháng/lần 

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

Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hành năm tại mỏ đá 

núi Núi Dài như sau: 

Bảng 6.2: Knh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 

STT Hạng mục ĐVT 
Tần 

suất 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

(đ) 
(đ/mẫu) 

I Giám sát chất thải         47.663.856 

1 Chi phí quan trắc, phân tích mẫu bụi, khí thải  24.571.024 

- Bụi lơ lửng (TSP) mẫu 4 4 228,921 3,662,736 

- CO mẫu 4 4 505,395 8,086,320 

- NO2 mẫu 4 4 421,280 6,740,480 

- SO2 mẫu 4 4 380,093 6,081,488 

- Tiếng ồn mẫu 4 4 170,051 2,720,816 

-  Nhiệt độ  mẫu 4 4 77,430 1,238,880 

-  Độ ẩm mẫu 4 4 77,430 1,238,880 

2 Chi phí quan trắc, phân tích mẫu nước thải  23,092,832 
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- pH mẫu 4 2 82,216 657,726 

- TSS mẫu 4 2 204,602 1,636,818 

- Amoni mẫu 4 2 350,021 2,800,170 

- Tổng N mẫu 4 2 350,021 2,800,170 

- Tổng P mẫu 4 2 350,021 2,800,170 

- BOD5 mẫu 4 2 239,820 1,918,559 

- COD mẫu 4 2 272,198 2,177,587 

  Dầu mỡ khoáng mẫu 4 2 526,891 4,215,125 

  Coliform mẫu 4 2 510,813 4,086,505 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2022, Công ty TNHH Liên doanh Antraco đã được một số Sở ban 

ngành tiến hành kiểm tra về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp, Phòng cháy 

chữa cháy, An ninh trật tự và các đoàn thanh tra, kiểm tra khác kết hợp với công tác 

bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở do Công ty TNHH LIên 

doanh Antraco làm Chủ dự án được thành lập tạo cơ sở pháp lý cho quá trình thực hiện 

cơ sở theo Luật môi trường và Luật khoáng sản. Trong quá trình đầu tư xây dựng, khai 

thác và chế biến đá xây dựng sẽ có những tác động tiêu cực đến môi trường xung 

quanh mỏ.  

Công ty TNHH Liên doanh Antraco là Chủ cơ sở xin cam thực hiện các biện 

pháp bảo vệ môi trường như sau: 

- Khai thác đúng theo thiết kế, đúng ranh giới, công suất. 

- Hoàn thiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng tiến độ khi 

đi vào vận hành chính thức. Trồng đầy đủ khối lượng cây và các vị trí đã nêu trong báo 

cáo. 

-  Nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng. 

- Chất thải nguy hại phải hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

- Yêu cầu các xe chở thành phẩm đi tiêu thụ phải được che đậy tránh rơi vãi. 

- Thực hiện tốt công tác giám sát môi trường (số lượng và tần suất giám sát) 

trong suốt thời gian mỏ hoạt động. Đồng thời, công ty cũng cam kết tuân thủ các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn Việt Nam như sau: 

+ Chỉ tiêu Tiếng ồn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

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

+ Chỉ tiêu Độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo 

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

+ Đối với nước thải sản xuất đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, Kq = 1; Kf = 1 

trước khi thải ra môi trường bên ngoài. 

+ Đối với chỉ tiêu: Bụi/Tổng bụi lơ lửng (TSP), SO2, NO2, CO nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh. 

+ Đối với chương trình giám sát ảnh hưởng nổ mìn nằm trong QCVN 

01:2019/BCT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

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

quản tiền chất thuốc nổ. 
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PHỤ LỤC 1 

HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA CƠ SỞ 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC BẢN VẼ  


