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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Nhà hàng Khách 

sạn Hòa Bình 

 - Địa chỉ văn phòng: 130 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Mỹ Bình, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) Huỳnh Ngọc Sơn; 

Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0296.6252999 

- Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số 

1602058337, đăng ký lần đầu ngày 15/12/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 

19/12/2017 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh An 

Giang. 

2. Tên cơ sở: Nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Đông 

núi Cô Tô, Khu B, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

- Địa điểm cơ sở: Khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

- Dự án đã đƣợc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản theo Quyết 

định số 3100/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

- Dự án đã đƣợc cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 754/GP-

STNMT ngày 15/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 1065/QĐ-STNMT ngày 17/10/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng của dự án Đầu tƣ nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây 

dựng Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An 

Giang. 

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

công): Nhóm C – Dự án khai thác, chế biến khoáng sản với tổng vốn đầu tƣ 

<120 tỷ. Dự án thuộc loại hình khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép về khai thác khoáng sản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (thứ tự số 9 Phụ lục 

IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ). Đồng thời, dự án đã đầu tƣ, xây dựng và đã đi vào hoạt động. Từ các nội 

dung nêu trên và đối chiếu quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng năm 2020 thì Chủ cơ sở lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

trình Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định, cấp giấy phép môi trƣờng là đúng 
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quy định. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng thực hiện theo quy định tại 

Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (dự án nhóm C đã đi 

vào hoạt động). 

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

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công suất: 300.000 m
3
 nguyên khai/năm (tƣơng đƣơng 200.000 m

3
 

nguyên khối/năm), cote đáy moong khai thác +20m, diện tích khai thác 23ha. 

Ranh giới, tọa độ khu vực khai thác nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc của mỏ đƣợc cấp phép và khu vực đƣợc 

nâng công suất khai thác 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN.2000, kinh 

tuyến trục 104
o
45’, múi 

chiếu 3
o
 

Điểm 

góc 

Hệ tọa độ VN.2000, kinh 

tuyến trục 104
o
45’, múi 

chiếu 3
o
 

Ranh giới mỏ theo GP 221 
Ranh khu vực mỏ 

đƣợc nâng công suất 

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

1A 11 47 239 5 28 475 1A 11 47 239 5 28 475 

2 11 47 109 5 28 605 2 11 47 109 5 28 605 

2A 11 46 609 5 28 606 2A 11 46 609 5 28 606 

5A 11 46 689 5 28 155 5E 11 46 658 5 28 328 

5B 11 47 089 5 28 155 5D 11 46 947 5 28 386 

- - - 5C 11 47 148 5 28 278 

Diện tích mỏ: 23,0ha Diện tích khai thác: 14,3ha 

- Phạm vi: Diện tích mỏ là 23,0ha, trong đó diện tích chƣa đƣợc cấp phép 

khai thác là 8,7ha. Ranh giới khu mỏ và khu vực thăm dò nâng cấp đƣợc giới hạn 

bởi các điểm góc Đƣợc trình bày ở Bảng 1.2 (Chƣơng 1). 

- Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án: 
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Công ty đã gửi tờ trình 82/TTr-HB ngày 21/6/2021 trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh chấp thuận chủ trƣơng cho phép lập hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép khai 

thác theo hƣớng nâng công suất từ 100.000m
3
 (đá nguyên khối) đến 200.000 m

3
 

(đá nguyên khối) đồng thời điều chỉnh thiết kế khai thác cho toàn bộ diện tích 

đƣợc cấp phép và huy động toàn bộ trữ lƣợng cấp 111 còn lại của khu mỏ vào 

thiết kế khai thác. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cũng thống nhất đề 

nghị nâng công suất của Công ty theo Văn bản số 2754/STNMT-KSN&BĐKH 

ngày 31/8/2021 và Tỉnh ủy An Giang cũng thống nhất chủ trƣơng nâng công 

suất của dự án tại Thông báo kết luận của Ban thƣờng vụ Tỉnh ủy số 123a/TB-

TU ngày 24/02/2022 về việc khai thác mỏ đá Đông núi Cô Tô. Diện tích huy 

động khai thác là 14,3ha trong diện tích mỏ đƣợc cấp phép là 23ha. 

 Hiện trạng dự án đang hoạt động khai thác theo Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 221/GP-UBND (gia hạn lần 1) ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang tại mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn 

Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khu vực mỏ có diện tích là 23 ha, bao 

gồm 03 khối trữ lƣợng kí hiệu là 1-111 (diện tích 143.000 m
2
), 2-111 (diện tích 

38.735 m
2
), 3-111 (diện tích 48.265 m

2
). Trong đó: 

- Khối 1-111: Theo Giấy phép trữ lƣợng địa chất khoáng sản còn lại đƣợc 

phép đƣa vào khai thác (tính đến tháng 01 năm 2020) là 1.553.307 m
3
; trữ lƣợng 

để lại làm trụ bảo vệ là 454.100 m
3
. Theo Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác 

khoáng sản và Báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lƣợng khoáng sản năm 2020 mỏ đá 

xây dựng Đông núi Cô Tô, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang của 

Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Nhà hàng khách sạn Hòa Bình thì từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 trữ lƣợng địa chất khoáng sản đã khai thác là 

71.806 m
3
; từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 trữ lƣợng địa chất khoáng 

sản đã khai thác là 99.997 m
3
. Nhƣ vậy, trữ lƣợng địa chất khoáng sản còn lại 

đƣợc phép đƣa vào khai thác tính đến tháng 12 năm 2021 là 1.553.307 m
3
 – 

(71.806 m
3
 + 99.997 m

3
) = 1.381.504 m

3
. 

- Khối 2-111+3-111: Theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 

14/06/2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt trữ lƣợng khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thƣờng trong Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lƣợng 

mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang (trữ lƣợng tính đến tháng 01 năm 2021) với trữ lƣợng cấp 111 là 

3.508.324 m
3
; tài nguyên cấp 221 là 1.063.664 m

3
 (khối bảo vệ bờ moong kết 

thúc khai thác). 
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Trên nhu cầu thực tiễn, Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Nhà hàng 

khách sạn Hòa Bình quyết định đầu tƣ nâng công suất khai thác của dự án khai 

thác và chế biến đá xây dựng mỏ Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, 

huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang từ công suất 100.000 m
3
/năm lên thành 200.000 

m
3
/năm (đá nguyên khối) trên phần diện tích đang khai thác. Khu vực thiết kế 

khai thác là khối 1-111 với trữ lƣợng huy động vào thiết kế khai thác còn lại tính 

đến tháng 12/2021 là 1.381.504 m
3
.  

Từ các luận chứng trên cho thấy, khu vực dự án là khu vực khai thác 

khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng do Công ty TNHH MTV TM 

NHKS Hòa Bình đƣợc cấp quyền khai thác theo đúng quy định. Công ty thực 

hiện các thủ tục liên quan đến dự án theo đúng quy định, đảm bảo theo Văn bản 

số 1642/VBUBND-KTN ngày 01/4/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo 

số 1423a/TB-TU ngày 24/02/2022 của Tỉnh ủy. 

 - Quy mô: Theo thiết kế cơ sở của dự án, các công trình phục vụ dự án 

nâng công suất thể hiện trong bản đồ Tổng mặt bằng mỏ (Đính kèm phụ lục), 

bao gồm các hạng mục sau: Khu vực khai trƣờng: 14,3 ha; Khu vực bãi chế biến 

đá: 1,5 ha (trong đó: diện tích trong mỏ là 0,28 ha; diện tích ngoài mỏ là 1,22 

ha); Khu vực bãi thải tạm (nằm trong mỏ): 2,5 ha; Công trình phụ trợ mỏ (đã 

xây dựng và đang sử dụng): 0,1658 ha. Công trình bảo vệ môi trƣờng (đã xây 

dựng và đang sử dụng): 0,1096 ha. Nhƣ vậy, tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất 

của dự án là 15,7954 ha.  

Trong đó phần đất ngoài mỏ là đất quốc phòng cho phép dự án sử dụng từ 

giai đoạn trƣớc cho đến nay. 

 - Công suất: Công suất mỏ đƣợc nâng cấp lên là 200.000 m
3
 đá nguyên 

khối/năm tƣơng ứng 300.000 m
3
 đá nguyên khai/năm (Theo hồ sơ thăm dò hệ số 

nở rời là 1,5). Trữ lƣợng đá xây dựng đƣợc phép đƣa vào thiết kế khai thác 

thuộc khối 1-111 (tính đến tháng 12 năm 2021) là 1.381.504 m
3
; trữ lƣợng đá 

xây dựng tổn thất do để lại làm trụ bảo vệ là 454.100 m
3
; khối lƣợng đất phủ 

phải bóc là 291.907 m
3
. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công nghệ sản xuất bao gồm công nghệ khai thác và công nghệ chế biến đá 

tại dự án. Cụ thể nhƣ sau: 

* Công nghệ khai thác: 

Căn cứ vào tính chất cơ lý của đất đá mỏ lựa chọn công nghệ khai thác 

nhƣ sau: 
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- Đối với tầng đất phủ: áp dụng công nghệ khai thác bằng cơ giới, sử dụng 

máy xúc 1,2m
3
 xúc bốc trực tiếp lên ô tô chở về bãi thải. 

- Đối với tầng đá cứng: áp dụng công nghệ khoan nổ mìn để phá đá, sử dụng 

máy xúc 1,2m
3
 xúc bốc đá nguyên khai lên ô tô vận chuyển về trạm nghiền sàng. 

- Đồng bộ thiết bị chủ yếu gồm: máy khoan, máy xúc, ô tô vận tải. 

Sơ đồ công nghệ khai thác đá và quy trình đƣợc trình bày cụ thể nhƣ sau: 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ khai thác đá 

* Thuyết minh quy trình công nghệ khai thác: 

Đầu tiên tiến hành công tác bóc lớp đất phủ, dọn mặt tầng khai thác. Công 

đoạn này phát sinh khối lƣợng đất thải cần đƣợc thu gom và xử lý. Dự án bố trí 

bãi thải để tập kết lƣợng đất thải này để tận dụng cho công tác gia cố tuyến 

đƣờng, hoàn thổ môi trƣờng. 

Sau khi bóc tầng phủ, tiến hành công tác khoan lỗ mìn, nạp thuốc và nổ 

mìn làm tơi đá mỏ. Yêu cầu cỡ hạt đá cung cấp cho trạm nghiền là ≤ 300 mm. 

Lƣợng đá quá cỡ (kích thƣớc > 300 mm) đƣợc xử lý bằng búa đập thủy lực 

trọng lƣợng 2,5 tấn gắn trên máy xúc 1,2 m
3
. Công đoạn này phát sinh tiếng ồn, 

chấn động, đá thải và bụi. Đá sau khi nổ mìn đƣợc xúc lên ô tô 15 tấn vận 
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chuyển chở về xƣởng nghiền để chế biến. Các sản phẩm của đá xây dựng: đá mi, 

0x4, 1x2, 2x4, 5x7,... 

Đá nguyên khai sau khi đƣợc tách ra khỏi nguyên khối dùng máy xúc xúc 

lên phƣơng tiện vận tải để chuyển về trạm nghiền sàng. Đá nguyên khai có kích 

thƣớc độ hạt không đồng đều, từ 1-2mm đến 1-2m. Để kích thƣớc 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 chế biến đá: 

Áp dụng quy trình công nghệ nghiền hai giai đoạn, đá nguyên khai đƣợc 

chở bằng ô tô rót vào máng cấp liệu qua sàng rung phân loại tách sản phẩm hỗn 

hợp 0x4 qua sàng chuyển xuống bộ hàm nghiền sơ cấp (nghiền thô), sản phẩm 

qua nghiền thô đƣợc băng tải đƣa qua sàng cấp 1 tách thu đá có kích thƣớc 40-

60mm (hoặc 50-70mm). Phần còn lại đƣợc băng tải chuyển xuống nghiền tại bộ 

nghiền côn thứ cấp (nghiền tinh), đá qua nghiền côn đƣợc chuyển qua sàng rung 

cấp 2 phân qua các sản phẩm có kích thƣớc 0-40mm, 10-25mm, 0-10mm. Phần 

đá trên lƣới sàng cấp 2 đƣợc hồi về nghiền côn thứ cấp thực hiện theo chu trình 

kín. Sơ đồ công nghệ chế biến đá và quy trình đƣợc trình bày cụ thể nhƣ sau: 

 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ chế biến đá 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình                                  7 

* Thuyết minh quy trình công nghệ chế biến đá: 

Áp dụng quy trình công nghệ nghiền hai giai đoạn, đá nguyên khai đƣợc 

chở bằng ôtô rót vào máng cấp liệu qua sàng rung phân loại tách sản phẩm hỗn 

hợp 0x4 qua sàng chuyển xuống bộ hàm nghiền sơ cấp (nghiền thô), sản phẩm 

qua nghiền thô đƣợc băng tải đƣa qua sàng cấp 1 tách thu đá có kích thƣớc 40-

60mm ( hoặc 50-70mm).  

Phần còn lại đƣợc băng tải chuyển xuống nghiền tại bộ nghiền côn thứ 

cấp (nghiền tinh), đá qua nghiền côn đƣợc chuyển qua sàng rung cấp 2 phân qua 

các sản phẩm có kích thƣớc 0-40mm, 10-25mm, 0-10mm. Phần đá trên lƣới 

sàng cấp 2 đƣợc hồi về nghiền côn thứ cấp thực hiện theo chu trình kín nhƣ trên. 

Công đoạn chế biến đá phát sinh chủ yếu là tiếng ồn và bụi đất đá từ máy 

hệ thống băng tải, hàm nghiền, sàng cần đƣợc xử lý hoặc giảm thiểu để không 

làm ảnh hƣởng đến ngƣời dân và môi trƣờng xung quanh. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Tùy vào nhu cầu thị trƣờng tại từng thời điểm mà Công ty điều chỉnh cơ 

cấu sản phẩm các loại đá xây dựng cho phù hợp. Cơ cấu và khối lƣợng sản phẩm 

dự kiến nhƣ sau: 

Bảng 1.2. Cơ cấu sản phẩm chế biến 

TT 

Loại 

sản 

phẩm 

 

Sản lƣợng nguyên khai 

(m
3
) 

Hệ số 

quy đổi 

Thành phẩm (m
3
) 

Tỷ lệ 

(dự 

tính) 
Năm thứ 

1 ÷ 6 

11 tháng 

đầu năm 

thứ 7 

Năm thứ 

1 ÷ 6 

11 tháng 

đầu năm 

thứ 7 

1 1 x 2 120.000 108.902 1,34 89.552 81.270 40% 

2 2 x 4 60.000 54.451 1,30 46.154 41.886 20% 

3 5 x 7 60.000 54.451 1,29 46.512 42.210 20% 

4 0 x 4 30.000 27.226 1,38 21.739 19.729 10% 

5 
Đá mi 

bụi 
30.000 27.226 1,21 24.793 22.500 10% 

Tổng cộng 300.000 272.256  228.750 207.595 100% 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, 

khối lƣợng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nƣớc của cơ sở 

Dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu, nguyên liệu, nhiên liệu và vật 

liệu sử dụng thông thƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

- Nhu cầu vật liệu nổ: Nhu cầu chất nổ hàng năm phụ thuộc sản lƣợng 

khai thác có tính đến khối lƣợng khác nhƣ làm đƣờng vận chuyển, tạo gƣơng 

khai thác, cải tạo sƣờn tầng và phá mô chân tầng. Theo thiết kế cơ sở của dự án, 

lƣợng tiêu hao vật liệu nổ hàng năm nhƣ sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu vật liệu nổ hàng năm 

STT Loại vật liệu Đv tính 
Năm khai thác 

Năm thứ 1÷6 11 tháng đầu năm thứ 7 

Nổ mìn vi sai điện 

1 Thuốc nổ kg 113.933 104.025 

- Lỗ khoan lớn kg 94.944 86.688 

- Lỗ khoan nhỏ kg 14.242 13.003 

- Dự phòng kg 4.747 4.334 

2 Kíp vi sai điện Cái 1472 1344 

3 Dây nổ m 38.870 35.490 

4 Quả mồi Quả 2.944 2.688 

5 Dây điện m 16.800 12.600 

Nổ mìn vi sai phi điện 

1 Thuốc nổ kg 114.552 102.168 

- Lỗ khoan lớn kg 95.460 85.140 

- Lỗ khoan nhỏ kg 14.319 12.771 

- Dự phòng kg 4.773 4.257 

2 Kíp trên mặt (KTM) cái 2.960 2.640 

3 Kíp xuống lỗ (KXL) cái 2.960 2.640 

4 Kíp vi sai điện cái 148 132 

5 Mồi nổ Quả 2.960 2.640 

6 Dây điện m 11.100 9.900 

- Nhu cầu cấp nƣớc:  
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+ Nƣớc sinh hoạt, ăn uống với nhu cầu sử dụng khoảng 1,75 m
3
/ngày, 

đƣợc lấy từ nƣớc thủy cục cấp đến khu văn phòng mỏ, đối với nƣớc uống mua 

từ nƣớc đóng bình bán trên thị trƣờng loại 20 lít theo nhu cầu sử dụng. 

+ Nƣớc sản xuất phục vụ công tác cứu hỏa sản xuất (Gồm nƣớc tƣới bụi 

mặt bằng bãi chế biến đá, khu vực đƣờng từ đƣờng TL15 vào khu mỏ và nƣớc 

dập bụi tại vị trí gần các đầu rót sau hệ thống trạm nghiền sàng để chống bụi) 

tạm tính là 3,0 m
3
/ngày.đêm, đƣợc lấy từ hố thu nƣớc tiếp giáp ranh phía Đông 

Bắc khu mỏ, trong trƣờng hợp hồ thu nƣớc này cạn kiệt thì lấy từ các sông suối 

cách khu mỏ khoảng 1,5 km về phía Đông. Nƣớc đƣợc bơm lên xe bồn chở để 

cung cấp cho nƣớc sản xuất. 

- Nhu cầu cấp điện: Nguồn cung cấp điện từ mạng lƣới điện Quốc gia, 

hiện tại đã đấu nối đƣờng dây điện 3 pha từ hệ thống điện trong khu vực chạy 

dọc theo TL15 thông qua trạm biến áp vào khu mỏ để sử dụng cho dự án. Hiện 

tại, Công ty đã đầu tƣ lắp đặt 03 trạm biến áp tổng công suất 1.720kVA (01 trạm 

160kVA, 01 trạm 560kVA, 01 trạm 1.000kVA) đảm bảo điện cung cấp cho dự 

án. Tổng nhu cầu điện ƣớc tính khoảng 1.989.014Kw (trong giai đoạn từ năm 

thứ 1 đến năm thứ 6) và khoảng 1.797.302 kw (trong giai đoạn 11 tháng đầu 

năm thứ 7). 

5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

 Các hạng mục công trình của dự án đều đã đƣợc xây dựng và đƣa vào sử 

dụng từ giai đoạn trƣớc, đang hoạt động với công suất 100.000 m
3
 đá nguyên 

khối/năm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 221/GP-UBND. Hiện trạng 

các công trình hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho giai đoạn nâng công 

suất. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Các hạng mục công trình của dự án 

Stt Hạng mục 
Số 

lƣợng 

Diện tích 

(m
2
) 

A Hạng mục công trình chính   155.200 

1 Khai trƣờng 1 143.000 

2 Khu vực chế biến đá (sân công nghiệp) 1 15.000 

- Phần trong mỏ - 2.800 
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Stt Hạng mục 
Số 

lƣợng 

Diện tích 

(m
2
) 

- Phần ngoài mỏ - 12.200 

B Hạng mục công trình phụ trợ   1.658 

1 Văn phòng mỏ và nhà khách 1 200 

2 Nhà ở bảo vệ 1 60 

3 Nhà nghỉ tại mỏ 1 200 

4 Kho phụ tùng và xƣởng sửa chữa 1 110 

5 Kho chứa nhiên liệu 1 40 

6 Trạm cân 60 tấn 1 48 

7 Khu vực kho mìn 1 1.000 

8 Bãi thải tạm (trong mỏ) 1 25.000 

C Hạng mục bảo vệ môi trƣờng   1.096 

1 
Bể tự hoại của khu nhà vệ sinh tại văn phòng 

mỏ 
1 3 

2 Hố lắng nƣớc thải sản xuất 1 1.087 

3 Kho chứa CTNH 1 6 

  Tổng 157.954 

5.1.1. Các hạng mục công trình chính 

 Hạng mục công trình chính của dự án chủ yếu là khai trƣờng và khu sân 

công nghiệp. Cụ thể nhƣ sau: 

- Khai trƣờng có diện tích 14,3 ha (Tọa độ khép gốc tại Bảng 1.2), nằm 

trong ranh giới mỏ 23 ha đƣợc cấp phép khai thác và nâng công suất. Tất cả các 

hệ thống khai thác, mở vỉa và các hoạt động khai thác đều nằm trong khu vực 

này. Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác đƣợc thể hiện tại Bảng 1.5. 
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- Khu vực chế biến đá (sân công nghiệp): Diện tích 1,5 ha (trong đó: diện 

tích trong mỏ là 0,28 ha; diện tích ngoài mỏ là 1,22 ha). Tại đây, hiện trạng dự 

án bố trí 03 trạm nghiền sàng (trong đó 02 trạm hoạt động, 01 trạm dự phòng), 

khi dự án nâng công suất sẽ hoạt động 03 trạm nghiền sàng để đảm bảo công 

suất khai thác. Thời gian hoạt động của các trạm nghiền sàng đƣợc bố trí luân 

phiên để không hoạt động đồng thời cả 03 trạm cùng lúc làm gia tăng độ ồn 

trong quá trình nghiền sàng đá. 

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

- Công trình phụ trợ mỏ (đã xây dựng và đang sử dụng): 1.658 m
2
 (trừ diện 

tích bãi thải tạm nằm trong phần diện tích mỏ 14,3ha). Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.5. Hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Số 

lƣợng 

Khối 

lƣợng 
Kết cấu xây dựng 

1 

Văn phòng 

mỏ và nhà 

khách 

01 200m
2 

Kết cấu khung thép hình, liên kết 

hàn, bu lông, tƣờng bao che bằng 

tôn, mái lợp tôn kẽm, nền đổ bê tông 

dày 5cm. 

2 
Nhà ở bảo 

vệ 
01 60m

2
 

Kết cấu khung thép hình, liên kết 

hàn, bu lông, tƣờng bao che bằng 

tôn, mái lợp tôn kẽm, nền đổ bê tông 

dày 5cm. 

3 
Nhà nghỉ tại 

mỏ 
01 200m

2
 

Kết cấu khung thép hình, liên kết 

hàn, bu lông, tƣờng bao che bằng 

tôn, mái lợp tôn kẽm, nền đổ bê tông 

dày 5cm. 

4 

Kho phụ 

tùng và 

xƣởng sửa 

chữa 

01 110m
2
 

Mái lợp tôn, tƣờng xây gạch, nền xi 

măng. 

5 
Kho chứa 

nhiên liệu 
01 40m

2
 

Mái lợp tôn, tƣờng xây gạch, nền xi 

măng. 

6 Trạm cân 60 01 48m
2
 Nền đất đá tự nhiên 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình                                  12 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Số 

lƣợng 

Khối 

lƣợng 
Kết cấu xây dựng 

tấn 

7 
Khu vực kho 

mìn 
01 1.000m

2
 

Xung quanh có ụ đất bảo vệ, gồm 01 

kho chứa thuốc nổ 7 tấn và 01 kho 

chứa phụ kiện nổ. Kết cấu kho: 

tƣờng xây bằng đá hộc dày 20cm, 

cột bê tông cốt thép, nền xi măng, 

mái đổ bê tông cốt thép, cửa sắt. 

8 

Bãi thải tạm 

(nằm trong 

mỏ) 

01 25.000m
2
 Nền đất đá tự nhiên 

+ Kho phụ tùng, vật tƣ, thiết bị 

Kho đƣợc xây dựng bằng nhà cấp 4, mái lợp tôn, tƣờng xây bằng gạch, 

nền đổ bằng bê tông mỏng. 

Địa điểm: Khu mặt bằng bãi sữa chữa cơ khí thuộc mặt bằng sân công 

nghiệp mỏ (khu chế biến đá). 

Diện tích xây dựng: 50 m
2
. 

+ Kho nhiên liệu 

Dung tích kho: 5.000 lít dầu. 

Địa điểm xây dựng: Tại mặt bằng sân công nghiệp (khu chế biến đá). 

Diện tích kho khoảng 40 m
2
, có bồn chứa, xây dựng bằng vật liệu chống 

cháy. Bồn chứa nhiên liệu đƣợc chôn ngầm dƣới đất để đảm bảo an toàn. Nhiệm 

vụ: Dự trữ và cấp phát xăng, dầu DO, dầu nhớt, mỡ ... cho các thiết bị, xe máy 

sản xuất hàng ngày theo định mức. 

Đây là công trình hiện trạng đang sử dụng, khi nâng công suất dung tích 

kho chứa vẫn đảm bảo cho hoạt động cấp, phát nhiên liệu của thiết bị, xe máy. 

Tuy nhiên, tầng suất nhập nhiên liệu của kho tăng lên tuỳ theo nhu cầu sử dụng 

của từng giai đoạn hoạt động. 

+ Khu vực kho mìn: 

Khu vực kho mìn có tổng diện tích 1.000 m
2
, trong đó bố trí 01 kho vật liệu 

nổ và 01 kho chứa phụ kiện nổ. 
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Kho vật liệu nổ tại mỏ đƣợc bố trí ở khu phía Đông, ngoài ranh mỏ, cách 

khai trƣờng đang khai thác khoảng 300m, đƣợc xây dựng kiên cố, hệ thống cửa bảo 

vệ, hàng rào thép gai, gồm 02 kho: kho chứa thuốc nổ diện tích 24m
2
; kho chứa 

phụ kiện nổ diện tích 20m
2
. Kho đƣợc xây bằng tƣờng gạch, mái đổ bê tông bằng. 

Nền bê tông đá dăm M200 dày 100mm.  

Kho vật liệu nổ hiện tại của mỏ đã đƣợc các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh 

An Giang cấp chứng nhận đủ điều kiện cất giữ vật liệu nổ công nghiệp và đƣợc 

kiểm định mức độ an toàn 6 tháng/lần.  

Sức chứa cho phép của kho không quá 7 tấn. Việc nâng công suất khai 

thác mỏ từ 100.000 m
3
 đá nguyên khối/năm lên thành 200.000m

3
 đá nguyên 

khối/năm thì sức chứa của kho vẫn đảm bảo để dự án hoạt động đạt công suất 

thiết kế vì khối lƣợng thuốc nổ lớn nhất cho 01 đợt nổ theo tính toán đƣợc là 

2.064 kg (đối với phƣơng pháp nổ mìn vi sai điện) và 2.580 kg (đối với nổ mìn 

vi sai phi điện). Nhƣ vậy, sức chứa của kho luôn luôn đảm bảo chứa đủ cho 03 

hộ chiếu nổ mìn (nếu nổ bằng phƣơng pháp vi sai điện) và 02 hộ chiếu nổ mìn 

(nếu nổ bằng phƣơng pháp vi sai phi điện). Hay nói cách khác kho vật liệu nổ 

đáp ứng đủ nhu cầu cung ứng vật liệu nổ cho từng lần nổ cho dự án khi nâng 

công suất nên Công ty sử dụng nhà kho hiện có, không xây mới. 

*Tính liên thông, kết nối của các công trình khi nâng công suất: 

Hiện trạng dự án hoạt động với công suất 100.000 m
3
 đá nguyên khối/năm 

lên thành 200.000 m
3
 đá nguyên khối/năm, các công trình chính, công trình phụ 

trợ và công trình bảo vệ môi trường hiện hữu vẫn đang hoạt động tốt. Các hạng 

mục công trình chính như trạm nghiền sàng hiện trạng hoạt động tối đa 02 

trạm, dự phòng 01 trạm, khi nâng công suất sử dụng tối đa 03 trạm do đó vẫn 

đảm bảo hoạt động khi nâng công suất không cần đầu tư thêm. 

 Các hạng mục phụ trợ như văn phòng mỏ và nhà khách, nhà bảo vệ, nhà 

nghỉ tại mỏ, kho phụ tùng và xưởng sửa chữa, kho chứa nhiên liệu, trạm cân, 

khu vực kho mìn vẫn tiếp tục sử dụn. Đối với kho chứa nhiên liệu và kho mìn thì 

tăng tần suất nhập liệu cho phù hợp với hộ chiếu nổ mìn, diện tích các kho vẫn 

đảm bảo sử dụng cho hoạt động nổ mìn khi nâng công suất. Đối với bãi thải 

trong mỏ bố trí ở phía Bắc khu mỏ (khu vực đã khai thác đến cote +20m). Diện 

tích của bãi thải lựa chọn: 25.000m
2
 đảm bảo khả năng chứa của dự án khi 

nâng công suất. 

Đối với các hạng mục BVMT được tiếp tục sử dụng và đã được đánh giá 

khả năng tiếp nhận, xử lý đạt quy chuẩn hiện hành. 
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5.1.3. Các hoạt động của dự án 

 Do dự án nâng công suất khai thác trong khu vực 14,3 ha (trong phần diện 

tích mỏ 23ha theo giấy phép khai thác), các công trình phụ trợ đã đƣợc đầu tƣ 

xây dựng hoàn chỉnh và đang sử dụng cho dự án hiện trạng.  

- Giai đoạn đầu tiên trƣớc khi khai thác là triển khai công tác thi công đào 

hào mở vỉa để tạo mặt bằng khai thác đầu tiên tại mặt tầng +40m. Ban đầu tiến 

hành bóc lớp đất phủ từ bề mặt địa hình tự nhiên cho đến khi lộ đá cứng, sau đó 

khoan nổ mìn phá đá để tạo mặt tầng khai thác đầu tiên tại cote +40m. Khối 

lƣợng thi công hào mở vỉa: đo trên mặt cắt ngang AA’ (Bản vẽ II-01/TKCS-HB) 

xác định đƣợc tiết diện đào trong đất phủ là 411m
2
; đào trong đá là 401m

2
. 

Chiều rộng hào mở vỉa tính trung bình 60m. Vậy khối lƣợng thi công hào mở 

vỉa là 48.720m
3
 (trong đó đào trong đất là 411m

2
 x 60m = 24.660m

3
; đào trong 

đá là 401m
2
 x 60m = 24.060m

3
). 

 - Giai đoạn khai thác và chế biến đá, dự án triển khai khai thác trên khai 

trƣờng và chế biến đá bằng 03 tổ hợp nghiền sàng đá với tổng công suất dự kiến 

hoạt động là 500 tấn/giờ tƣơng đƣơng 312,5 m
3
/giờ tƣơng ứng 2.187,5 m

3
/ca để 

phục vụ dự án (trong đó: 01 tổ hợp 50 tấn/giờ, 01 tổ hợp 150 tấn/giờ và 01 tổ 

hợp 300 tấn/giờ). 

5.1.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

a. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

* Phương án thoát nước theo các năm khai thác: 

Các công trình thoát nƣớc hiện hữu: Phía Đông Bắc khu vực mỏ đã có 01 

hố lắng với diện tích 1.087m
2
, chiều sâu hữu dụng khoảng 4m. Hố lắng đƣợc 

đấu nối với hệ thống thoát nƣớc trong khu vực (kênh nội đồng) bằng mƣơng 

thoát nƣớc với chiều dài 360m, chiều rộng 2,5m, chiều sâu 1,5m. 

Phần thoát nƣớc khai trƣờng: Địa hình khu vực mỏ phân bố từ độ cao cote 

+15m đến +110m, khi kết thúc khai thác đáy khai trƣờng ở cote +20m, cao hơn 

địa hình xung quanh ở phía Đông khu mỏ nên lựa chọn biện pháp thoát nƣớc mỏ 

là tự chảy. Nƣớc mƣa chảy tràn từ khu vực khai trƣờng tự chảy về đáy khu vực 

khai trƣờng đã kết thúc khai thác ở phía Bắc khu mỏ và theo đƣờng rãnh thoát 

nƣớc ở dọc theo chân bãi thải chảy về hố lắng hiện hữu ở phía Đông Bắc khu 

vực mỏ. Sau khi lắng đọng bùn đất theo đƣờng mƣơng hiện hữu thoát ra hệ 

thống kênh thoát nƣớc nội đồng trong khu vực. 

Hiện trạng, tại dự án đã bố trí mƣơng thoát nƣớc mƣa chảy tràn xung quanh 

khu chế biến, khu phụ trợ dẫn về hố lắng nƣớc có thông số kỹ thuật nhƣ sau: 
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+ Kích thƣớc mƣơng thoát nƣớc (dài x rộng x sâu): 600m x 1,5m x 0,5m. 

+ Kết cấu: Mƣơng đào trên nền đất đá tự nhiên. 

+ Quy trình thu gom và xử lý: Khi trời mƣa, nƣớc mƣa tại moong khai thác 

và khu phụ trợ đƣợc chảy tràn tự nhiên theo hƣớng của địa hình, nƣớc mƣa cuốn 

trôi bụi, đá, đất… trên bề mặt chảy về mƣơng thu gom nƣớc mƣa hoặc chảy tràn 

về hố lắng (tạm gọi là hồ chứa nƣớc thải) để xử lý sau đó thoát ra nguồn tiếp 

nhận (mƣơng nội đồng) bằng hình thức tự chảy. 

 
 

 

Hình 1.3. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý nƣớc thải (nƣớc mƣa từ moong 

khai thác và khu phụ trợ) 

 + Vị trí thoát nƣớc mặt (nƣớc mƣa chảy tràn) ra môi trƣờng: 01 điểm xả 

sau hố lắng hiện hữu. 

 Công trình hố lắng (hồ chứa nƣớc thải) đã đƣợc hoàn công (Bản vẽ hoàn 

công đính kèm). 

b. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

b1. Nước thải sinh hoạt 

 * Hệ thống thu gom: Hiện trạng, nƣớc thải sinh hoạt của nhà vệ sinh đặt 

tại khu văn phòng mỏ (gần xƣởng sửa chữa) đƣợc thu gom và xử lý bằng bể tự 

hoại 3 ngăn đã đƣợc xây dựng trong giai đoạn khai thác trƣớc khi thoát ra môi 

trƣờng (tự thấm). 

 - Thông số kỹ thuật cơ bản: Nƣớc thải xám (nƣớc rửa tay, chân…) theo 

ống thoát từ lavabo chảy về ngăn lắng thứ 2 của bể tự hoại bằng ống PVC 

114mm (đặt âm dƣới khu vực lắp lavabo) với chiều dài khoảng 1,3m. Nƣớc thải 

đen (từ hố xí) theo đƣờng ống PVC 114mm với chiều dài ống khoảng 1m đi vào 

ngăn lắng đầu tiên của bể tự hoại 03 ngăn. Nƣớc thải sau xử lý (sau ngăn lọc) 

theo đƣờng ống PVC 114mm, dài 0,5m và thoát ra môi trƣờng ở dạng tự thấm. 

 - Điểm xả thải : 01 điểm xả sau ngăn lọc (dạng tự thấm) do đây là công 

trình hiện hữu đƣợc sử dụng từ giai đoạn trƣớc vẫn đảm bảo không gây ô nhiễm 

đáng kể đối với môi trƣờng tại khu vực tiếp nhận. 

 Trong quá trình dự án nâng công suất, lƣu lƣợng nƣớc thải từ quá trình 

sinh hoạt không tăng thêm nên vẫn tiếp tục sử dụng công trình hiện hữu, định kỳ 

thuê đơn vị đủ chức năng hút bùn cặn đi xử lý. 

Nƣớc mƣa từ 

moong khai thác 

và khu phụ trợ 

Hố lắng 

(Hồ chứa nƣớc thải) 

Nguồn tiếp nhận 

(Mƣơng nội đồng) 
Cống BTCT 

Ø600 

Cống BTCT 

Ø600 
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Hình 1.4. Sơ đồ thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

 * Hệ thống xử lý nước thải: 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh: Theo thiết kế cơ sở của dự án, 

khi dự án nâng công suất đi vào hoạt động, sẽ bố trí khoảng 25 lao động. Nhu 

cầu cấp nƣớc cho lao động tại dự án khoảng 100 lít/ngƣời/ngày đêm (theo 

QCVN 01:2021/BXD) đối với lao động lƣu trú (khoảng 10 ngƣời) và 50 

lít/ngƣời/ngày đêm đối với lao động địa phƣơng về nhà sau giờ làm (khoảng 15 

ngƣời). Lƣợng nƣớc thải phát sinh ƣớc tính bằng 100% lƣợng nƣớc cấp cho sinh 

hoạt. 

Vậy, lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ngày cao nhất tại dự án là: 

(10 người x 100 lít/người/ngày đêm + 15 người x 50 lít/người/ngày đêm)÷ 1.000 

= 1,75 m
3
/ngày. 

- Công nghệ xử lý: xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và thoát ra nguồn 

tiếp nhận (tự thấm). Đây là công trình đã xây dựng từ giai đoạn trƣớc nên đƣợc 

tiếp tục sử dụng. 

- Yêu cầu xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 

 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguồn tiếp nhận (tự thấm) 

Hút bùn cặn 

Đơn vị xử lý 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình                                  17 

Hình 1.5. Sơ đồ cấu tạo hầm tự hoại 3 ngăn 

- Quy trình vận hành: Nƣớc thải  Bể tự hoại 3 ngăn  Nguồn tiếp nhận. 

Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng: Lắng và phân hủy, lên men cặn 

lắng với hiệu quả xử lý đạt 60 - 65%. Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là 

quá trình phân hủy kỵ khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi đƣợc lắng xuống đáy 

đƣợc hệ vi sinh vật kỵ khí ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S...   

Đầu tiên, nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn 

trong dòng nƣớc thải vào. Sau đó, nƣớc thải chuyển qua ngăn thứ hai và tiếp tục 

đƣợc lắng thêm trƣớc khi qua ngăn kế tiếp.  

Thời gian lƣu nƣớc thải trong bể dao động từ 1-3 ngày thì khoảng 90% 

các chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn rắn đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 12 

tháng. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nƣớc thải 

chuyển động theo chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong 

lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ đƣợc các 

vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh dƣỡng cho sự phát triển của 

chúng. Cũng nhờ các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí 

đƣợc bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng hai pha (lên men axít và lên men kiềm). 

Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển 

thuận lợi. Ở những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axít sẽ chiếm ƣu thế, trong khi ở 

những ngăn sau, các vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ yếu.  

Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề 

mặt các hạt của lớp vật liệu lọc ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. Nƣớc thải sau 

xử lý đƣợc thoát ra môi trƣờng ở dạng tự thấm. 

- Quy mô, công suất của hầm tƣ hoại 3 ngăn: Toàn dự án bố trí khoảng 01 

khu nhà vệ sinh có hầm tự hoại với kích thƣớc bể là 1,5m x 2,0m x 3,0m. 

Bảng 1.6. Thông số thiết kế bể tự hoại 

Kích thƣớc (m) 
Số 

lƣợng 

Thể tích 

hữu dụng 

(m
3
) 

Vật liệu 
Thời gian lƣu 

(ngày) 

Tổng: 1,5x2,0x3,0 

- Ngăn 1: 1,0x1,5x3,0 

- Ngăn 2: 0,75x1,0x3,0 

01 cái 9 
Bê tông cốt thép lót đáy, bê 

tông xi măng, đá 4x6,.. 
5 
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- Ngăn 3: 0,75x1,0x3,0 

* Đánh giá khả năng xử lý:  

Tính thể tích phần nƣớc:  Wn = K x Q  

Trong đó: 

K: hệ số lưu lượng, lấy K = 1,3. 

Q: lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm dẫn vào bể tự hoại. 

Tương ứng với lượng nước thải ước tính là 1,75 m
3
/ngày 

Wn = 1,3 x 1,75 = 2,275 m
3
 

Tính thể tích phần bùn:  

         Wb = (a x N x t x (100 - P1) x 0,7 x 1,2) / [1.000 (100 - P2)] m
3
  

Trong đó:  

a: tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lítt/ngày.  

N: số người trong công ty, N = 25 người; 

T: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày 

0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy 

1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi 

khuẩn cho cặn tươi. 

P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%   

P2: độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = [0,4 x 25 x 250 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2] / [1000 (100 - 90)] = 0,105m
3
 

Tổng thể tích các bể tự hoại cần xây dựng để phục vụ toàn Khu Dự án là:  

W = Wn + Wb = 2,275 m
3
 + 0,105 m

3
 = 2,38 m

3
 

Thể tích hữu dụng của hầm tự hoại 3 ngăn hiện hữu là 9 m
3
 đảm bảo xử lý 

nƣớc thải phát sinh từ dự án. 

- Kết cấu của hầm tự hoại 3 ngăn: Hầm tự hoại 3 ngăn đƣợc bằng gạch 

dạng tƣờng đôi (dày 220mm). Gạch đƣợc xếp cứ 1 hàng dọc lại 1 hàng ngang và 

xây bằng loại gạch đặt mác 75 và xi măng cát vàng mác 75. Khi xây thì mạch 

vữa dày đều nhau, no và miết kỹ để tránh nứt tƣờng. Mặt trong và ngoài của 
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hầm đƣợc trát kín vữa xi măng, dày 20mm. Các góc của hầm tự hoại đƣợc trát 

nguýt góc, đặt thêm tấm lƣới thép kích thƣớc 10x10mm chống thấm, chống nứt 

vào bên trong lớp vữa khi trát các mặt trong của bể. Phần lƣới dƣới đáy hầm dày 

200mm. 

Vậy, bể tự hoại hiện hữu đảm bảo sức chứa và xử lý nƣớc thải phát 

sinh khi dự án nâng công suất đi vào hoạt động. 

b2. Nước thải sản xuất 

Do đặc thù của loại hình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng 

không phát sinh nƣớc thải từ quá trình khai thác và chế biến đá mà chỉ phát sinh 

nƣớc mƣa chảy tràn từ moong khai thác. Hiện trạng, dự án đã có bố trí hố lắng 

nƣớc mƣa (hồ chứa nƣớc thải sản xuất) và vận hành trong quá trình hoạt động 

của dự án trƣớc khi nâng công suất. Cụ thể nhƣ sau: 

- Công nghệ xử lý: lắng trọng lực. 

- Yêu cầu xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

- Quy trình vận hành: Nƣớc thải (nƣớc mƣa chảy tràn từ moong khai thác  

Hố lắng (hồ chứa nƣớc thải)  Nguồn tiếp nhận (Mƣơng nội đồng). 

- Sơ đồ khối:  

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hố lắng nƣớc từ moong khai thác (tạm gọi là hồ chứa nƣớc thải) có các 

thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

 Số lƣợng: 01. 

 Thông số kỹ thuật: Hố lắng là khối đa giác, các cạnh đáy trên có 

chiều dài lần lƣợt là: 48,85m; 31,3m; 10,5m; 23,0m; 24,529m; 10,152m; 10,6m. 

Trung bình chiều dài theo mặt cắt C-C là 44,75m. Trung bình chiều rộng theo 

mặt cắt A-A là 20,3m. 

 Diện tích thực tế là 1.087m
2
, sâu 4m.  

 Kết cấu: đá tự nhiên. 

 Công nghệ xử lý: Lắng tự nhiên theo cơ chế trọng lực. 

Nƣớc mƣa từ 

moong khai thác 

và khu phụ trợ 

Hố lắng 

(Hồ chứa nƣớc thải) 

Nguồn tiếp nhận 

(Mƣơng nội đồng) 
Cống BTCT 

Ø600 

Cống BTCT 

Ø600 
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 Nƣớc thải sản xuất tại dự án (nƣớc mƣa từ moong khai thác và khu phụ 

trợ) chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng (bụi đá). 

 

Hình 1.7. Mặt cắt C-C hố lắng nƣớc 

 Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom về hố lắng nƣớc thải sẽ đƣợc lắng tự 

nhiên theo cơ chế trọng lực, với chiều dài trung bình theo mặt cắt C-C là 

44,75m. Các hạt rắn lơ lửng trong nƣớc (bụi đá). 

* Tính toán lượng nước mưa phát sinh ngày cao nhất: 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua mặt bằng 

dự án có thể ƣớc tính dựa vào công thức sau: 

Q = 0,278*q*a*S 

 Trong đó: 

- 0,278: Hệ số quy đổi 

- q = Qmax/n: Lưu lượng mưa trung bình ngày của tháng có lượng mưa 

nhiều nhất. 

- Qmax: Lượng mưa trung bình tháng cao nhất. 

- n: Số ngày trong tháng có lượng mưa cao nhất. 

Theo kết quả tổng hợp từ Đài khí tƣợng thủy văn năm 2017-2021, lƣợng 

mƣa trung bình tại tỉnh An Giang có giá trị dao động vào khoảng 0,1 – 371,5 

mm; lƣợng mƣa đo đƣợc cao nhất vào tháng 9 năm 2020 (có 30 ngày) là 371,5 

mm. Lƣợng mƣa trung bình ngày cao nhất là: 

q = 371,5/30 = 12,38 (mm/ngày) = 0,012 (m/ngày) 

- a: Hệ số dòng chảy mặt, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ. Khu đất dự 

án là khu đất chặt trồng cỏ có độ dốc trung bình, chọn hệ số chảy tràn a = 0,18. 

- S: Diện tích khu vực khai thác là 230.000m
2
. 

Nhƣ vậy, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trung bình ngày vào tháng có 

lƣợng mƣa lớn nhất qua khu vực thi công là: 

Q = 0,278*0,012*0,18* 230.000 = 138 m
3
/ngày. 
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Với thể tích hữu dụng của hố lắng nƣớc thải là 3.804,5 m
3
 (chiều cao mực 

nƣớc là 3,5m), đảm bảo lƣu chứa (27 ngày mưa liên tục với lượng mưa cao 

nhất) và xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9 và Kf=1). Nƣớc thải 

sau xử lý thoát ra mƣơng nội đồng thông qua cống BTCT Ø600 theo phƣơng 

thức chảy tràn trên bề mặt. 

 Hƣớng thoát nƣớc: Từ Đông Bắc xuống Tây Nam, theo hƣớng chảy 

tự nhiên của địa hình. (Đính kèm bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu, 

hoàn thành và bàn giao công trình ở phụ lục). 

Xử lý bùn hố lắng nước thải: Định kỳ 1 năm/lần vào mùa khô, nƣớc trong 

hố lắng nƣớc thải cạn và không phát sinh nƣớc thải (không có mƣa trong khoảng 

thời gian dài ở mùa khô), sử dụng máy xúc nạo vét bùn lắng dƣới đáy hố, tận 

dụng gia cố bờ. 

c. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

c1. Bụi phát sinh từ khâu khoan lỗ mìn và nổ mìn 

 * Biện pháp đang áp dụng: 

- Đối với khâu khoan, chủ dự án sử dụng thiết bị khoan hiện đại có túi hút 

và giữ bụi để ngăn bụi phát tán ra ngoài môi trƣờng. 

 - Đối với khâu nổ mìn, chủ dự án nổ mìn quy mô bãi nhỏ do Sở Công 

thƣơng quy định đối với từng mỏ trong khu vực nhằm hạn chế bụi và tiếng ồn. 

 * Biện pháp áp dụng sau khi nâng công suất: Tiếp tục thực hiện biện pháp 

đang áp dụng do mang lại hiệu quả tốt, đảm bảo đúng quy định. 

c2. Bụi phát sinh từ hoạt động chế biến đá 

* Hiện trạng:  

Hệ thống phun sƣơng tại băng tải: Dự án bố trí 03 bộ phun sƣơng tƣơng 

ứng với 03 trạm nghiền sàng. Hoạt động 02 trạm, 01 trạm dự phòng. 

- Nguồn nƣớc cấp cho hệ thống phun sƣơng: Nƣớc sạch đƣợc lấy từ kênh 

nội đồng hoặc nƣớc cấp từ mạng lƣới phân phối của địa phƣơng đƣợc bơm 

chuyển lên bồn chứa (bằng sắt, có nắp đậy, dung tích 8-12m
3
), dùng bơm nƣớc 

có áp lực 4-8 kg/cm
3
 hút nƣớc từ bồn chứa và đẩy đến các vòi phun (béc phun) 

bằng hệ thống ống dẫn thép có Ø=27mm. 

 

Nƣớc cấp/Nƣớc kênh Bồn chứa Vòi phun sƣơng 
Ống dẫn thép 

Ø=27mm 
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Hình 1.8. Sơ đồ quy trình phun sƣơng dập bụi tại khu vực chế biến đá 

 - Thuyết minh quy trình: Các vòi phun có khả năng điều chỉnh đƣợc góc 

phun, lƣu lƣợng và độ to, nhỏ của hạt. Vòi phun đƣợc lắp đặt tại đầu băng tải 

(Một trạm nghiền có 01 vòi phun), nƣớc đƣợc phun dạng sƣơng mù, nƣớc kết 

dính những hạt bụi nhỏ với nhau thành những hạt bụi to rơi xuống và đƣợc hệ 

thống băng tải đƣa ra ngoài thành phẩm.  

Tần suất phun nƣớc: Hệ thống phun sƣơng hoạt động thông qua vòi phun 

gắn trên đầu băng tải đó, hoạt động liên tục trong thời gian hệ thống nghiền sàng 

hoạt động (Buổi sáng từ 7h đến 10h; buổi chiều từ 13h đến 16h). 

* Sau khi nâng công suất: Vẫn tiếp tục sử dụng 03 tổ hợp nghiền sàng đá 

hiện hữu với tổng công suất dự kiến sử dụng là 500 tấn/giờ, tƣơng đƣơng 312,5 

m
3
/giờ (tùy theo nhu cầu chế biến đá ở mỗi thời điểm khác nhau mà hoạt động 

toàn bộ hay một số tổ hợp nghiền sàng). Nguồn nƣớc, quy trình phun sƣơng và 

tần suất đƣợc thực hiện nhƣ công trình hiện trạng do quá trình hoạt động cho 

thấy công trình hoạt động tƣơng đối hiệu quả, khả thi và phù hợp với dự án. 

c3. Bụi phát sinh từ khâu vận chuyển 

* Hiện trạng: 

- Tuyến đƣờng vận chuyển ngoại mỏ sẽ thực hiện phun nƣớc dập bụi với 

diện tích tƣới khoảng 1.800m
2
, với tần suất 4 lần/ngày bằng xe bồn 10m

3
 để hạn 

chế sự phát tán của bụi ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. Nguồn cung cấp 

nƣớc cho tƣới bụi lấy từ hố thu nƣớc tiếp giáp với ranh phía Đông Bắc khu mỏ, 

trong trƣờng hợp hồ thu nƣớc này cạn kiệt thì lấy từ các sông suối cách khu mỏ 

khoảng 1,5km về phía Đông.  

Đối với tuyến đường vận chuyển hàng hoá từ mỏ đến bãi (cần sạt) các 

đơn vị khai thác đá trong vùng dự án phân chia phạm vi tưới nước giảm bụi 

bằng xác xe bồn để đảm bảo không để bụi phát tán làm ảnh hưởng đến tuyến 

đường vận chuyển, cụ thể như sau: 

+ Xí nghiệp đá Cô Tô – Cty 622 từ công trường đến ngã tư cây xăng; 

+ Cty Khai thác đá An Giang từ ngã tư cây xang đến cầu kênh 15; 

+ Công ty TNHH TM NHKS Hòa Bình từ cầu kênh 15 đến cần sạt đá 

xuống phương tiện. 

- Thƣờng xuyên duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng vận chuyển.  
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- Thƣờng xuyên kiểm tra, tu sửa bảo trì các phƣơng tiện vận tải. Khi 

chuyên chở nguyên vật liệu các xe vận chuyển sẽ đƣợc phủ kín bạt tránh rơi vãi 

ra đƣờng; 

- Sử dụng đúng thiết kế của động cơ nhƣ: không hoạt động quá tải, sử dụng 

đúng nhiên liệu theo thiết kế nhƣ dầu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp (0,5-1%). 

- Trong hoạt động xúc bốc, vận chuyển đất, đá trong khu vực khai thác đƣợc 

thực hiện biện pháp giảm bụi tại khu vực xúc bốc và tuyến đƣờng nội bộ mỏ bằng 

cách tƣới nƣớc làm ẩm đƣờng và vật liệu nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra môi 

trƣờng. Quá trình tƣới đƣờng đƣợc thực hiện trƣớc thời gian diễn ra hoạt động xúc 

bốc và vận chuyển, điều chỉnh lƣợng nƣớc tƣới vừa ẩm bằng xe bồn 10m
3
 hiện có. 

Kiểm soát nƣớc nƣớc tƣới vừa đảm bảo độ ẩm, không tràn đổ ra môi trƣờng xung 

quanh. 

* Sau khi nâng công suất: Tiếp tục áp dụng biện pháp đang thực hiện để 

giảm thiểu bụi từ khâu vận chuyển, quá trình hoạt động cho thấy biện pháp này 

khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của dự án. 

c4. Bụi và khí thải do hoạt động của phương tiện khai thác và vận chuyển 

* Hiện trạng: 

- Điều phối xe tải không hoạt động tập trung, tránh thải ra môi trƣờng 

lƣợng khí thải quá lớn trong cùng một thời điểm và cùng một vị trí. Mật độ xe 

hoạt động phụ thuộc và việc bố trí công trình khai thác. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng xe định kỳ 3 tháng/lần 

* Sau khi nâng công suất: Tiếp tục áp dụng biện pháp đang thực hiện để 

giảm thiểu bụi khí thải do hoạt động của phƣơng tiện khai thác và vận chuyển, 

quá trình hoạt động cho thấy biện pháp này khả thi, hiệu quả và phù hợp với 

điều kiện của dự án. 

d. Chất thải rắn sinh hoạt 

 * Hiện trạng: 

- Khối lƣợng rác thải phát sinh tại dự án khoảng: 14 kg/ngày. 

- Công ty đã bố trí 04 thùng chứa bằng nhựa, dung tích 120 lít đặt tại văn 

phòng mỏ.  

- Công ty đã hợp đồng thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt với Xí nghiệp 

Môi trƣờng đô thị Tri Tôn (Đính kèm phụ lục). 
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- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 
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* Sau khi nâng công suất : 

Khi nâng công suất, dự án bố trí lại 25 lao động, có 10 ngƣời lƣu trú, còn 

lại 15 ngƣời là dân địa phƣơng, về nhà sau giờ tan ca. Do đó, ƣớc tính khối 

lƣợng rác sinh hoạt theo định mức 0,8 kg/ngƣời/ngày đêm (QCVN 

01:2021/BXD) đối với ngƣời lƣu trú và 50% định mức đối với ngƣời không lƣu 

trú. Cụ thể nhƣ sau : 

10 ngƣời x 0,8kg/ngƣời/ngày đêm + 15 ngƣời x 0,4kg/ngƣời/ngày đêm = 14kg/ngày. 

 Vậy khối lƣợng rác phát sinh là 14 kg/ngày (không thay đổi so với dự án 

hiện trạng). Do đó, Công ty tiếp tục sử dụng các thùng chứa rác đã bố trí và hợp 

đồng với Xí nghiệp Môi trƣờng đô thị Tri Tôn thu gom, xử lý đúng quy định. 

e. Chất thải rắn sản xuất 

 * Hiện trạng: 

- Đối với đất thải cho toàn mỏ theo thiết kế đạt công suất 100.000 m3 đá 

nguyên khối/năm là 164.000 m
3
, đƣợc dùng cải tạo mặt đƣờng vận tải nội bộ trong 

mỏ là 65.000 m
3
, còn lại 99.000m

3
 dùng để san lắp mặt bằng sân công nghiệp (khu 

chế biến đá) và các khu vực phụ trợ với diện tích 2,56 ha và chiều cao san gạt là 

1,9m. Chất thải phát sinh chủ yếu do quá trình vận chuyển làm rơi vãi đá. 

- Khối lƣợng lốp xe hƣ: Trung bình 180 lốp/năm đƣợc thu gom và bán phế 

liệu (ƣớc tính tăng 02 lần so với hiện trạng). 

Theo báo cáo công tác BVMT năm 2020 và năm 2021, lƣợng chất thải rắn 

sản xuất phát sinh không thƣờng xuyên, Công ty phân công nhân viên chuyên 

dọn dẹp và thu gom để tái sử dụng. 

* Sau khi nâng công suất : 

- Khối lƣợng: Theo thiết kế cơ sở của dự án, khối lƣợng đất phủ cần phải 

bóc trong các năm tiếp theo của mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô là 291.907 m
3
 

nguyên khối tƣơng ứng 370.722 m
3
 nguyên khai. 

- Biện pháp xử lý: Dự án bố trí 01 bãi thải tạm nằm trong diện tích mỏ, bố 

trí ở phía Bắc khu mỏ (khu vực mỏ trƣớc đây đã khai thác đến cote +20m). Diện 

tích của bãi thải là 25.000m
2
.  

Đất phủ đƣợc vận chuyển đến để chứa ở bãi thải tạm, khi kết thúc đổ thải 

ở cao độ cote +41,6m: chiều dài trung bình của bãi thải là 104 m, chiều rộng 

trung bình là 95m. Chiều cao bãi thải: 21,6m (gồm 05 tầng: tầng 1 cao 5m từ 

mức cote +20m đến cote +25m; tầng 2 cao 5m từ mức cote +25m đến cote 

+30m; tầng 3 cao 5m từ mức cote +30m đến cote +35m; tầng 4 cao 5m từ mức 
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cote +35m đến cote +40m; tầng 5 cao 1,6m từ mức cote +40m đến cote 

+41,6m). Với chiều cao đổ thải 21,6m đảm bảo chứa hết khối lƣợng đất đá thải của 

mỏ. Sau khi kết thúc khai thác, lƣợng đất thải tại bãi thải sẽ tận dụng toàn bộ cho công 

tác san gạt, tạo lớp phủ trồng cây xanh trong giai đoạn cải tạo phục hồi môi trƣờng 

(trình bày cụ thể ở Chƣơng 4). 

- Thiết bị sử dụng đổ thải bằng ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn kết hợp với máy ủi. 

- Phƣơng pháp thải: Sử dụng phƣơng pháp thải theo bề mặt. Đất đá thải 

đƣợc dỡ trên toàn bộ bề mặt của bãi thải rồi tiến hành san gạt bằng máy ủi, sau 

đó dỡ tiếp lớp khác. 

- Trình tự đổ thải: tiến hành đổ thải theo từng lớp với chiều dày không 

đƣợc lớn hơn 0,8m. Ô tô vào đổ thải theo sơ đồ lƣợn vòng để có điều kiện cải 

thiện chất lƣợng đƣờng và dỡ tải theo gƣơng dƣới mức xe chạy. 

- Khối lƣợng lốp xe hƣ: Trung bình 180 lốp/năm đƣợc thu gom và bán phế 

liệu (ƣớc tính tăng 02 lần so với hiện trạng). 

f. Chất thải nguy hại 

 * Hiện trạng: 

- Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021 là 50 kg/năm, 

Công ty thu gom về khu lƣu giữ chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị đủ 

chức năng thu gom và xử lý. 

- Bố trí 01 khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại tại khai trƣờng (khu vực 

xƣởng bảo trì), kích thƣớc 2m x 3m. Kết cấu: Khung thép tiền chế, vách và cửa 

bằng tole có dán biển cảnh báo và định kỳ hằng năm sẽ hợp đồng với đơn vị đủ 

điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý theo đúng quy 

định. 

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTNH 

theo đúng quy định. Hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị 

An Giang (Đính kèm phụ lục), tần suất thu gom 6 tháng/lần. 

* Sau khi nâng công suất: Tiếp tục áp dụng biện pháp đang thực hiện để 

thu gom và xử lý chất thải nguy hại, quá trình hoạt động cho thấy biện pháp này 

khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện của dự án. 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình                                  27 

Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

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

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

 * Dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch theo các văn bản sau: 

- Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định 

hƣớng, chiến lƣợc khoáng sản công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 

năm 2030; 

- Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc 

chƣơng trình hành động của Chính phủ về việc thực hiện tại Nghị quyết số 02-

NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hƣớng chiến lƣợc khoáng sản, 

công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tƣớng chính phủ 

về việc phê duyệt chiến lƣợc khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng đến năm 2020; 

- Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ 

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

năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030; 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 451/GP-UBND, ngày 18/07/2018 của 

UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty TNHH MTV Thƣơng mại Nhà hàng 

Khách sạn Hòa Bình khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông 

thƣờng (nhận chuyển nhƣợng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH 

MTV 622) bằng phƣơng pháp lộ thiên tại mỏ Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị 

trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; 

- Công văn số 3128/STNMT-KSN&BĐKH ngày 14 tháng 10 năm 2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh An Giang, về việc “Lập kế hoạch thăm 

dò nâng cấp trữ lƣợng mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô” của Công ty TNHH 

MTV Thƣơng mại Nhà hàng Khách sạn Hòa Bình; 

- Công văn số 5249/VPUBND-KTN ngày 21 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tại 

Công văn số 3128/STNMT-KSN&BĐKH ngày 14 tháng 10 năm 2020; 
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- Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 của UBND 

tỉnh phê duyệt trữ lƣợng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng trong 

Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lƣợng mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô, 

khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; 

-  Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô theo Quyết 

định số 1189/QĐ-CNCL ngày 18/6/1998 của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp; 

- Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khai thác khoáng sản năm 2020; Báo 

cáo thống kê, kiểm kê trữ lƣợng khoáng sản năm 2020; 

- Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lƣợng khoáng sản mỏ đá xây dựng 

Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 

* Mối quan hệ giữa dự án và các dự án lân cận: 

Khu vực mỏ đá của dự án nằm trong khu vực có các khu mỏ lận cận bao 

gồm: Phía Bắc giáp mỏ đá Đông núi Cô Tô của Công ty TNHH MTV 622 

(13ha), phía Nam giáp mỏ đá Cô tô khu I và khu III của Công ty TNHH MTV 

Khai thác và chế biến đá An Giang (56ha). Các dự án nêu là 06 khu mỏ đá vật 

liệu xây dựng thông thƣờng đƣợc Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cấp giấy phép 

khai thác trên địa bàn tỉnh (Phụ lục I, Quyết định 1697/QĐ-UBND ngày 

18/7/2018), thuộc vùng quy hoạch phát triển VLXD tỉnh An Giang đến năm 

2020, định hƣớng đến năm 2030 theo Kế hoạch 148/KH-UBND ngày 21/3/2017  

của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện đồ án quy hoạch phát triển 

vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030. 
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Hình 2.1. Vị trí khu vực khai thác của dự án và các dự án lân cận 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Không thay đổi so với ĐTM đã đƣợc phê duyệt. 
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Chƣơng III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa  

Hiện trạng, cơ sở đã bố trí hoàn chỉnh hệ thống mƣơng thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn xung quanh khu chế biến, khu phụ trợ dẫn về hố lắng nƣớc (đã sử 

dụng trƣớc khi nâng công suất và tiếp tục sử dụng cho giai đoạn nâng công suất 

hiện nay) có thông số kỹ thuật cơ bản nhƣ sau: 

+ Kích thƣớc mƣơng thoát nƣớc (dài x rộng x sâu): 600m x 1,5m x 0,5m. 

+ Kết cấu: Mƣơng đào trên nền đất đá tự nhiên. 

+ Quy trình thu gom và xử lý: Khi trời mƣa, nƣớc mƣa tại moong khai thác 

và khu phụ trợ đƣợc chảy tràn tự nhiên theo hƣớng của địa hình, nƣớc mƣa cuốn 

trôi bụi, đá, đất… trên bề mặt chảy về mƣơng thu gom nƣớc mƣa hoặc chảy tràn 

về hố lắng (tạm gọi là hồ chứa nƣớc thải) để xử lý sau đó thoát ra nguồn tiếp 

nhận (mƣơng nội đồng) bằng hình thức tự chảy. 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý nƣớc thải 

 + Vị trí thoát nƣớc mặt (nƣớc mƣa chảy tràn) ra môi trƣờng: 01 điểm xả 

sau hố lắng. 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

1.2.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt của nhà vệ sinh đặt tại khu văn phòng mỏ (gần xƣởng 

sửa chữa) đƣợc thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đã đƣợc xây dựng trong 

giai đoạn khai thác trƣớc khi thoát ra môi trƣờng (tự thấm). Bùn lắng của bể tự 

hoại định kỳ chủ dự án thuê đơn vị đủ chức năng đến thu gom (tần suất tối thiểu 

01 lần/năm). 

 - Thông số kỹ thuật cơ bản: Nƣớc thải xám (nƣớc rửa tay, chân…) theo 

ống thoát từ lavabo chảy về ngăn lắng thứ 2 của bể tự hoại bằng ống PVC 

Ø114mm (đặt âm dƣới khu vực lắp lavabo) với chiều dài khoảng 1,3m. Nƣớc 

thải đen (từ hố xí) theo đƣờng ống PVC Ø 114mm với chiều dài ống khoảng 1m 

Nƣớc mƣa từ 

moong khai thác 

và khu phụ trợ 

Hố lắng 

(Hồ chứa nƣớc thải) 

Nguồn tiếp nhận 

(Mƣơng nội đồng) 

Cống BTCT 

Ø600 

Cống BTCT 

Ø600 
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đi vào ngăn lắng đầu tiên của bể tự hoại 03 ngăn. Nƣớc thải sau xử lý (sau ngăn 

lọc) theo đƣờng ống PVC Ø114mm, dài 0,5m và thoát ra môi trƣờng ở dạng tự 

thấm. 

 - Điểm xả thải: 01 điểm xả sau ngăn lọc (dạng tự thấm) do đây là công 

trình hiện hữu đƣợc sử dụng từ giai đoạn trƣớc vẫn đảm bảo không gây ô nhiễm 

đáng kể đối với môi trƣờng tại khu vực tiếp nhận. 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và xử lý nƣớc thải sinh hoạt 

1.2.2. Nƣớc thải sản xuất 

 Do đặc thù của loại hình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thƣờng 

không phát sinh nƣớc thải từ quá trình khai thác và chế biến đá mà chỉ phát sinh 

nƣớc mƣa chảy tràn từ moong khai thác và nƣớc thải sinh hoạt (đã trình bày ở 

mục 1.1 và mục 1.2.1). Không phát sinh nƣớc thải tại xƣởng sửa chữa và rửa xe. 

1.3. Xử lý nƣớc thải 

1.3.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

  - Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh: 1,75 m
3
/ngày. 

- Công nghệ xử lý: xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và thoát ra nguồn 

tiếp nhận (tự thấm). Đây là công trình đã xây dựng từ giai đoạn trƣớc nên đƣợc 

tiếp tục sử dụng. 

- Yêu cầu xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). 

 

Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo hầm tự hoại 3 ngăn 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Nguồn tiếp nhận (tự thấm) 

Hút bùn cặn 

Đơn vị xử lý 
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- Quy trình vận hành: Nƣớc thải  Bể tự hoại 3 ngăn  Nguồn tiếp nhận. 

Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng: Lắng và phân hủy, lên men cặn 

lắng với hiệu quả xử lý đạt 60 - 65%. Quá trình xử lý chủ yếu trong bể tự hoại là 

quá trình phân hủy kỵ khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi đƣợc lắng xuống đáy 

đƣợc hệ vi sinh vật kỵ khí ở đây lên men, phân hủy tạo thành NH4, H2S...   

Đầu tiên, nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn 

lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ chất bẩn trong 

dòng nƣớc thải vào. Sau đó, nƣớc thải chuyển qua ngăn thứ hai và tiếp tục đƣợc 

lắng thêm trƣớc khi qua ngăn kế tiếp.  

Thời gian lƣu nƣớc thải trong bể dao động từ 1-3 ngày thì khoảng 90% các 

chất lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn rắn đƣợc giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng. 

Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nƣớc thải chuyển động 

theo chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình 

thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất bẩn hữu cơ đƣợc các vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hóa làm nguồn dinh dƣỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng 

nhờ các ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí đƣợc bố trí 

nối tiếp, cho phép tách riêng hai pha (lên men axít và lên men kiềm). Quần thể 

vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở 

những ngăn đầu, các vi khuẩn tạo axít sẽ chiếm ƣu thế, trong khi ở những ngăn 

sau, các vi khuẩn tạo metan sẽ là chủ yếu.  

Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề 

mặt các hạt của lớp vật liệu lọc ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nƣớc. Nƣớc thải sau 

xử lý đƣợc thoát ra môi trƣờng ở dạng tự thấm. 

- Quy mô, công suất của hầm tƣ hoại 3 ngăn: Toàn dự án bố trí khoảng 01 

khu nhà vệ sinh có hầm tự hoại với kích thƣớc bể là 1,5m x 2,0m x 3,0m. 

Bảng 3.1. Thông số thiết kế bể tự hoại 

Kích thƣớc (m) 
Số 

lƣợng 

Thể tích 

hữu dụng 

(m
3
) 

Vật liệu 
Thời gian lƣu 

(ngày) 

Tổng: 1,5x2,0x3,0 

- Ngăn 1: 1,0x1,5x3,0 

- Ngăn 2: 0,75x1,0x3,0 

- Ngăn 3: 0,75x1,0x3,0 

01 cái 9 
Bê tông cốt thép lót đáy, bê 

tông xi măng, đá 4x6,.. 
5 

* Đánh giá khả năng xử lý:  

Tính thể tích phần nƣớc:  Wn = K x Q  

Trong đó: 
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K: hệ số lưu lượng, lấy K = 1,3. 

Q: lưu lượng nước thải trung bình ngày đêm dẫn vào bể tự hoại. 

Tương ứng với 35 người x 120 lít/người.ngày đêm = 4,2 m
3
/ngày 

Wn = 1,3 x 4,2 = 5,46 m
3
 

Tính thể tích phần bùn:  

         Wb = (a x N x t x (100 - P1) x 0,7 x 1,2) / [1.000 (100 - P2)] m
3
  

Trong đó:  

a: tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 - 0,5 lítt/ngày.  

N: số người trong công ty, N = 35 người; 

T: thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 - 360 ngày 

0,7: hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy 

1,2: hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi 

khuẩn cho cặn tươi. 

P1: độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95%   

P2: độ ẩm của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = [0,4 x 35 x 250 x (100 - 95) x 0,7 x 1,2] / [1000 (100 - 90)] = 2,8 m
3
 

Tổng thể tích các bể tự hoại cần xây dựng để phục vụ toàn Khu Dự án là:  

W = Wn + Wb = 5,46 m
3
 + 2,8 m

3
 = 8,26 m

3
 

Thể tích hữu dụng của hầm tự hoại 3 ngăn hiện hữu là 9m
3
 đảm bảo xử lý 

nƣớc thải phát sinh từ dự án. 

- Kết cấu của hầm tự hoại 3 ngăn: Hầm tự hoại 3 ngăn đƣợc bằng gạch 

dạng tƣờng đôi (dày 220mm). Gạch đƣợc xếp cứ 1 hàng dọc lại 1 hàng ngang và 

xây bằng loại gạch đặt macs 75 và xi măng cát vàng mác 75. Khi xây thì mạch 

vữa dày đều nhau, no và miết kỹ để tránh nứt tƣờng. Mặt trong và ngoài của 

hầm đƣợc trát kín vữa xi măng, dày 20mm. Các góc của hầm tự hoại đƣợc trát 

nguýt góc, đặt thêm tấm lƣới thép kích thƣớc 10x10mm chống thấm, chống nứt 

vào bên trong lớp vữa khi trát các mặt trong của bể. Phần lƣới dƣới đáy hầm dày 

200mm. 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng  

Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình                                  34 

1.3.2. Nƣớc thải sản xuất 

- Công nghệ xử lý: lắng trọng lực. 

- Yêu cầu xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

- Quy trình vận hành: Nƣớc thải (nƣớc mƣa chảy tràn từ moong khai thác  

Hố lắng (hồ chứa nƣớc thải  Nguồn tiếp nhận (Mƣơng nội đồng). 

- Sơ đồ khối:  

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sản xuất 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hố lắng nƣớc từ moong khai thác (tạm gọi là hồ chứa nƣớc thải) có các 

thông số kỹ thuật nhƣ sau: 

 Số lƣợng: 01. 

 Thông số kỹ thuật: Hố lắng là khối đa giác, các cạnh đáy trên có 

chiều dài lần lƣợt là: 48,85m; 31,3m; 10,5m; 23,0m; 24,529m; 10,152m; 10,6m. 

Trung bình chiều dài theo mặt cắt C-C (Bản vẽ hoàn công đính kèm) là 44,75m. 

Trung bình chiều rộng theo mặt cắt A-A là 20,3m. 

 Diện tích thực tế là 1.087m
2
, sâu 4m (Bản vẽ hoàn công đính kèm).  

 Kết cấu: đá tự nhiên. 

 Công nghệ xử lý: Lắng tự nhiên theo cơ chế trọng lực. 

 Nƣớc thải sản xuất tại dự án (nƣớc mƣa từ moong khai thác và khu phụ 

trợ) chủ yếu chứa chất rắn lơ lửng (bụi đá), dầu mỡ do hoạt động của thiết bị cơ 

giới làm rơi vãi, chỉ phát sinh vào những ngày có mƣa. 

 

Hình 3. 

5. Mặt cắt C-C hố lắng nƣớc 

Nƣớc mƣa từ 

moong khai thác 

và khu phụ trợ 

Hố lắng 

(Hồ chứa nƣớc thải) 

Nguồn tiếp nhận 

(Mƣơng nội đồng) 

Cống BTCT 

Ø600 

Cống BTCT 

Ø600 
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 Nƣớc mƣa sau khi đƣợc thu gom về hố lắng nƣớc thải sẽ đƣợc lắng tự 

nhiên theo cơ chế trọng lực, với chiều dài trung bình theo mặt cắt C-C là 

44,75m. Các hạt rắn lơ lửng trong nƣớc (bụi đá) và dầu mỡ rơi vãi ở khu phụ trợ 

đƣợc lƣu chứa và xử lý tự nhiên (không sử dụng hóa chất). 

* Tính toán lượng nước mưa phát sinh ngày cao nhất: 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn lớn nhất theo ngày chảy tràn qua mặt bằng 

dự án có thể ƣớc tính dựa vào công thức sau: 

Q = 0,278*q*a*S 

 Trong đó: 

- 0,278: Hệ số quy đổi 

- q = Qmax/n: Lưu lượng mưa trung bình ngày của tháng có lượng mưa 

nhiều nhất. 

- Qmax: Lượng mưa trung bình tháng cao nhất. 

- n: Số ngày trong tháng có lượng mưa cao nhất. 

Theo kết quả tổng hợp từ Đài khí tƣợng thủy văn năm 2017-2020, lƣợng 

mƣa trung bình tại tỉnh An Giang có giá trị dao động vào khoảng 0,1 – 371,5 

mm; lƣợng mƣa đo đƣợc cao nhất vào tháng 9 năm 2020 (có 30 ngày) là 371,5 

mm. Lƣợng mƣa trung bình ngày cao nhất là: 

q = 371,5/30 = 12,38 (mm/ngày) = 0,012 (m/ngày) 

- a: Hệ số dòng chảy mặt, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ. Khu đất dự 

án là khu đất chặt trồng cỏ có độ dốc trung bình, chọn hệ số chảy tràn a = 0,18. 

- S: Diện tích khu vực khai thác là 230.000m
2
. 

Nhƣ vậy, lƣu lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn trung bình ngày vào tháng có 

lƣợng mƣa lớn nhất qua khu vực thi công là: 

Q = 0,278*0,012*0,18* 230.000 = 138 m
3
/ngày. 

Với thể tích hữu dụng của hố lắng nƣớc thải là 3.804,5 m
3
 (chiều cao mực 

nƣớc là 3,5m), đảm bảo lƣu chứa (27 ngày mưa liên tục với lượng mưa cao 

nhất) và xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9 và Kf=1). Nƣớc thải 

sau xử lý thoát ra mƣơng nội đồng thông qua cống BTCT Ø600 theo phƣơng 

thức chảy tràn trên bề mặt. 

 Hƣớng thoát nƣớc: Từ Đông Bắc xuống Tây Nam, theo hƣớng chảy 

tự nhiên của địa hình. (Đính kèm bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu, 

hoàn thành và bàn giao công trình ở phụ lục). 
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 Xử lý bùn hố lắng nước thải: Định kỳ 1 năm/lần vào mùa khô, nƣớc 

trong hố lắng nƣớc thải cạn và không phát sinh nƣớc thải (không có mƣa trong 

khoảng thời gian dài ở mùa khô), sử dụng máy xúc nạo vét bùn lắng dƣới đáy 

hố, tận dụng gia cố bờ. 

Diện tích khai thác của dự án khi nâng công suất là 14,3ha, lượng mưa 

được ước tính cho toàn diện tích ranh mỏ theo giấy phép khai thác là 23ha vẫn 

cho thấy hố lắng nước thải vẫn đảm bảo khả năng lưu chứa và xử lý trước khi 

thải ra môi trường. 

* Nước mưa chảy tràn tại bãi thải: 

Nƣớc mƣa chảy tràn tại bãi thải chỉ vào những ngày có mƣa, không diễn 

ra thƣờng xuyên. Do đó để nƣớc mƣa chảy tràn không chảy ra phía Bắc và phía 

Đông Bắc bãi thải, thiết kế bề mặt bãi thải với độ dốc từ 1-2% hƣớng vào phía 

trong moong khai thác (hƣớng vào phía Nam khu vực mỏ).  

Nƣớc mƣa chảy tràn từ bãi thải theo độ dốc bề mặt chảy về đáy khu vực 

khai trƣờng đã kết thúc khai thác và theo đƣờng rãnh thoát nƣớc ở dọc theo chân 

bãi thải chảy về hố lắng hiện hữu ở phía Đông Bắc khu vực mỏ. Sau khi lắng 

đọng bùn đất theo đƣờng mƣơng hiện hữu thoát ra hệ thống kênh thoát nƣớc nội 

đồng trong khu vực.  

Thiết kế rãnh thoát nƣớc chạy dọc theo chân bãi thải ở phía Tây, Tây 

Nam, Đông Nam bãi thải và đấu nối vào hố lắng hiện hữu của dự án. Thiết kế 

rãnh thoát nƣớc có tiết diện hình thang, kích thƣớc (đáy lớn x đáy nhỏ x chiều 

sâu) là 1,5 x 0,5 x 1, mái taluy 1:0,75, chiều dài rãnh 412m. Ngoài ra, để tránh 

hiện tƣợng đất đá thải sạt lở về phía Bắc và phía Đông Bắc bãi thải thì ngay từ 

năm đầu đổ thải, dọc theo chân bãi thải ở phía Bắc và Đông Bắc sẽ trồng cây 

thân gỗ bản địa mật độ dày đặc để tạo thành đai bảo vệ che chắn, ngăn ngừa sạt 

lở (nếu có). 

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

2.1. Đối với hoạt động khoan, nổ mìn và phá đá quá cỡ 

- Để giảm thiểu bụi do quá trình khoan tạo lỗ mìn, Công ty sử dụng máy 

khoan BMK 5, có hệ thống túi lọc bụi làm giảm thiểu đáng kể bụi thải vào môi 

trƣờng trong quá trình khoan. 

- Trong khâu nổ mìn, Công ty sẽ sử dụng phƣơng pháp nổ vi sai phi điện 

kết hợp thuốc nổ có tác dụng tích cực đến môi trƣờng nhƣ Anfo, nhũ tƣơng nên 

hạn chế đƣợc lƣợng bụi và khí thải vào môi trƣờng không khí,… 
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- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khai trƣờng 

nhƣ nón bảo hộ, nút bịt tai, khẩu trang, gƣơng đeo,... Đồng thời phải đƣợc khám 

bệnh định kỳ để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp và có phƣơng pháp điều trị 

thích hợp. 

2.2. Đối với tuyến đƣờng vận chuyển 

- Tuyến đƣờng vận chuyển ngoại mỏ từ khu vực bãi thải ra đến khu chế 

biến dài 300m, rộng 6m. Trong quá trình vận chuyển, chủ dự án sẽ thực hiện 

phun nƣớc dập bụi trên tuyến đƣờng này với diện tích tƣới khoảng 1.800m
2
, với 

tần suất 4 lần/ngày bằng xe bồn 10 m
3
 để hạn chế sự phát tán của bụi ảnh hƣởng 

đến môi trƣờng xung quanh. Nguồn cung cấp nƣớc cho tƣới bụi lấy từ hố thu 

nƣớc tiếp giáp với ranh phía Đông Bắc khu mỏ, trong trƣờng hợp hồ thu nƣớc 

này cạn kiệt thì lấy từ các sông suối cách khu mỏ khoảng 1,5km về phía Đông.  

Đối với tuyến đường vận chuyển hàng hoá từ mỏ đến bãi (cần sạt) các 

đơn vị khai thác đá trong vùng dự án phân chia phạm vi tưới nước giảm bụi 

bằng xác xe bồn để đảm bảo không để bụi phát tán làm ảnh hưởng đến tuyến 

đường vận chuyển, cụ thể như sau: 

+ Xí nghiệp đá Cô Tô – Cty 622 từ công trường đến ngã tư cây xăng; 

+ Cty Khai thác đá An Giang từ ngã tư cây xang đến cầu kênh 15; 

+ Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình từ cầu kênh 15 đến cần sạt 

đá xuống phương tiện. 

- Thƣờng xuyên duy tu, sửa chữa tuyến đƣờng vận chuyển.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, tu sửa bảo trì các phƣơng tiện vận tải. Khi 

chuyên chở nguyên vật liệu các xe vận chuyển sẽ đƣợc phủ kín bạt tránh rơi vãi 

ra đƣờng; 

- Sử dụng đúng thiết kế của động cơ nhƣ: không hoạt động quá tải, sử dụng 

đúng nhiên liệu theo thiết kế nhƣ dầu có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi tại trạm sàng nghiền 

- Tƣới nƣớc dập bụi khu quanh khu vực trạm nghiền sàng. 

- Trồng cây xung quanh khu chế biến với mật độ 1 hàng, cây cách cây 2m. 

- Lắp đặt hệ thống dập bụi tại trạm nghiền sàng với hệ thống béc phun lên 

máng cấp liệu. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại dự án. 
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- Hệ thống phun sƣơng tại hàm đập, hàm nghiền và băng tải: Dự án bố trí 

03 bộ phun sƣơng tƣơng ứng với 03 trạm nghiền sàng. Nguồn nƣớc cấp cho hệ 

thống phun sƣơng: Nƣớc sạch đƣợc lấy từ kênh nội đồng hoặc nƣớc cấp từ mạng 

lƣới phân phối của địa phƣơng đƣợc bơm chuyển lên bồn chứa (bằng sắt, có nắp 

đậy, dung tích 8-12m
3
), dùng bơm nƣớc có áp lực 4-8 kg/cm

3
 hút nƣớc từ bồn 

chứa và đẩy đến các vòi phun (béc phun) bằng hệ thống ống dẫn thép có 

Ø=27mm. 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ quy trình phun sƣơng dập bụi tại khu vực chế biến đá 

 * Thuyết minh quy trình: Các vòi phun có khả năng điều chỉnh đƣợc góc 

phun, lƣu lƣợng và độ to, nhỏ của hạt. Vòi phun đƣợc lắp đặt tại đầu băng tải 

(Một trạm nghiền có 01 vòi phun), nƣớc đƣợc phun dạng sƣơng mù, nƣớc kết 

dính những hạt bụi nhỏ với nhau thành những hạt bụi to rơi xuống và đƣợc hệ 

thống băng tải đƣa ra ngoài thành phẩm.  

Tần suất phun nƣớc: Hệ thống phun sƣơng hoạt động thông qua vòi phun 

gắn trên đầu băng tải đó, hoạt động liên tục trong thời gian hệ thống nghiền sàng 

hoạt động (Buổi sáng từ 7h đến 10h; buổi chiều từ 13h đến 16h). 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng rác thải phát sinh tại dự án khoảng 14 kg/ngày. 

- Công ty đã bố trí 04 thùng chứa bằng nhựa, dung tích 120 lít đặt tại văn 

phòng mỏ.  

- Công ty đã hợp đồng thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt với Xí nghiệp 

Môi trƣờng đô thị Tri Tôn. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng (chất thải rắn sản xuất) 

- Khối lƣợng đất phủ nguyên khối thải hàng năm là 45.000 m
3
/năm (năm thứ 1 - 

6) và 21.907 m
3
/năm (11 tháng đầu năm thứ 7). 

- Công ty bố trí bãi thải tạm nền đá tự nhiên, trong mỏ bố trí ở phía Bắc 

khu mỏ. 

+ Diện tích của bãi thải lựa chọn: 25.000m
2
. 

Nƣớc cấp/Nƣớc kênh Bồn chứa Vòi phun sƣơng Ống dẫn thép 

Ø=27mm 
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+ Khi kết thúc đổ thải ở cao độ cote +41,6m: chiều dài trung bình của bãi 

thải là 104m, chiều rộng trung bình là 95m. 

+ Chiều cao bãi thải: 21,6m (gồm 05 tầng: tầng 1 cao 5m từ mức cote 

+20m đến cote +25m; tầng 2 cao 5m từ mức cote +25m đến cote +30m; tầng 3 

cao 5m từ mức cote +30m đến cote +35m; tầng 4 cao 5m từ mức cote +35m đến 

cote +40m; tầng 5 cao 1,6m từ mức cote +40m đến cote +41,6m). 

- Các thông số thiết kế đổ thải: 

+ Góc dốc sƣờn tầng thải là 45
0
. 

+ Chiều cao tầng 01 tầng đổ thải là 5m. 

+ Đai bảo vệ giữa hai tầng thải là 1,7m. 

Với chiều cao đổ thải 21,6m đảm bảo chứa hết khối lƣợng đất đá thải của mỏ.  

Dung tích của bãi thải nhƣ bảng sau: 

Bảng 3.2. Dung tích bãi thải của dự án 

STT Mặt tầng 
Diện tích 

(m
2
) 

Diện tích 

trung bình 

(m
2
) 

Chiều cao 

tầng thải (m) 
Thể tích (m

3
) 

1 
+20 25.000 

23.433 5 117.163 
+25 21.865 

2 
+25 20.842 

19.402 5 97.008 
+30 17.961 

3 
+30 17.025 

15.718 5 78.588 
+35 14.410 

4 
+35 13.570 

12.409 5 62.043 
+40 11.247 

5 
+40 10.507 

10.170 1,6 16.272 
+42 9.833 

Cộng    371.074 

 (Nguồn: Thiết kế cơ sở của dự án, 2022) 

Với chiều cao đổ thải 21,6m đảm bảo chứa hết khối lƣợng đất đá thải của mỏ.  

- Quy trình đổ thải:  

+ Thiết bị sử dụng đổ thải bằng ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn kết hợp với máy ủi.  
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+ Phƣơng pháp thải: Sử dụng phƣơng pháp thải theo bề mặt. Đất đá thải 

đƣợc dỡ trên toàn bộ bề mặt của bãi thải rồi tiến hành san gạt bằng máy ủi, sau 

đó dỡ tiếp lớp khác. 

+ Trình tự đổ thải: tiến hành đổ thải theo từng lớp với chiều dày không 

đƣợc lớn hơn 0,8m. Ô tô vào đổ thải theo sơ đồ lƣợn vòng để có điều kiện cải 

thiện chất lƣợng đƣờng và dỡ tải theo gƣơng dƣới mức xe chạy. 

- Nguồn nƣớc chảy vào bãi thải chỉ có nƣớc mƣa rơi trực tiếp xuống diện 

tích bãi thải và xác định theo công thức: 

Q = F x Z= 25.000m
2 

x 0,108 m/ngày= 2.700 (m
3
/ngày) 

- Biện pháp thoát nƣớc bãi thải: Cao độ mặt bằng kết thúc đổ thải là 

+41,6m cao hơn địa hình ở xung quanh bãi thải nên đƣợc áp dụng biện pháp 

thoát nƣớc tự chảy. 

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

- Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong năm 2021 là 50kg/ngày và 

năm 2022 là 33 kg/năm, Công ty thu gom về khu lƣu giữ chất thải nguy hại và 

hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trƣờng Đô thị An Giang (Mã số QLCTNH: 

6.080.VX) thu gom và xử lý đúng quy định. 

- Bố trí 01 khu vực lƣu chứa chất thải nguy hại tại khai trƣờng (khu vực 

xƣởng bảo trì), kích thƣớc 2,5m x 3m. Kết cấu: Khung thép tiền chế, vách và 

cửa bằng tole có dán biển cảnh báo và định kỳ hằng năm sẽ hợp đồng với đơn vị 

đủ điều kiện hành nghề xử lý chất thải nguy hại để thu gom và xử lý theo đúng 

quy định. 

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý CTNH 

theo đúng quy định. Hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần Môi trƣờng đô thị 

An Giang, tần suất thu gom 6 tháng/lần (Đính kèm hợp đồng ở phụ lục). 

Trong quá trình dự án nâng công suất tiếp tục tận dụng công trình đã có và 

hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH đúng quy định hiện hành. 

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

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy móc thiết bị: 

+ Công ty bố trí thời gian hoạt động hợp lý, làm việc 1 ca/ngày, 8h/ca (đối 

với lao động gián tiếp) và 7h/ca (đối với lao động trực tiếp). Có bố trí thời gian 

nghỉ trƣa, nghĩ ngơi hợp lý cho từng đối tƣợng công nhân. 
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+ Sử dụng các loại máy móc, thiết bị hiện đại, hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung trong quá trình hoạt động. 

+ Sử dụng đúng thiết kế của động cơ, không hoạt động quá tải. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động nổ mìn: 

+ Áp dụng phƣơng pháp nổ mìn điện vi sai và vi sai phi điện để giảm thiểu 

tác động về tiếng ồn và chấn động trong quá trình nổ mìn và rung động mặt đất 

trong quá trình nổ mìn xảy ra độ rung đạt 75dB (QCVN 27:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung); 

+ Để bảo đảm sức khỏe công nhân trong quá trình thực hiện nổ mìn khai 

thác đá, cần phải trang bị bảo hộ lao động đúng tiêu chuẩn; trang bị nút bịt tai 

chống ồn; 

+  Sắp xếp thời gian nổ mìn hợp lý tránh sáng sớm và chiều muộn để giảm 

bớt độ tăng tiếng ồn do hiệu ứng khí quyển gây nên. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Sự cố cháy nổ 

- Tuân thủ quy định phòng chống cháy nổ. Xây dựng lực lƣợng phòng 

chống cháy nổ tại khai trƣờng, tập huấn thƣờng xuyên để có thể dập tắt các đám 

cháy tại hiện trƣờng. Công ty trang bị phƣơng tiện PCCC nhƣ hệ thống nƣớc, 

bơm nƣớc, hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa, hố cát, còi kẻng báo động, biển 

cấm lửa và đƣợc Công an PCCC kiểm tra thƣờng xuyên. Thƣờng xuyên phát 

hoang cây cỏ quanh khu vực dễ cháy nhƣ trạm điện, trạm xăng. Tuân thủ 

nghiêm quy định PCCC, tăng cƣờng ý thức PCCC cho công nhân viên làm việc 

trong mỏ, xây dựng quy định PCCC để cán bộ công nhân viên áp dụng. 

 Ở những nơi dễ cháy - nổ nhƣ động cơ diesel, kho nhiên liệu, kho phụ 

tùng – vật tƣ, đặc biệt là kho vật liệu nổ có bố trí bình chữa cháy, thùng chứa 

cát, nƣớc và dụng cụ xô, cuốc, xẻng đƣợc bố trí nơi thuận tiện và thƣờng xuyên 

kiểm tra, bảo đảm luôn trong tình trạng tốt. Công ty đã lập nội quy PCCC riêng 

cho từng nơi và một tổ PCCC bán chuyên trách đƣợc huấn luyện kỹ thuật chữa 

cháy theo quy định. Riêng kho vật liệu nổ luôn phân công ngƣời bảo vệ suốt 

ngày đêm không cho ngƣời và gia súc ra vào, chỉ ngƣời có nhiệm vụ mới đƣợc 

ra vào khi ra vào phải xuất trình thẻ. 
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6.2. Sự cố về sạt lở bờ moong trong quá trình khai thác 

Để khắc phục sự cố sạt lở bờ moong trong quá trình khai thác chúng tôi 

thực hiện đúng trình tự khai thác nhƣ sau:  

- Thực hiện khai thác đúng trình tự theo thiết kế. 

- Thực hiện đúng trình tự khai thác nhƣ sau: Khai thác theo lớp bằng với 

chiều cao tầng là 10 m, khai thác hết lớp trên mới xuống lớp dƣới và khai thác từ 

trên cao xuống thấp. 

- Thƣờng xuyên quan sát vách moong để phát hiện các vết nứt, khe nứt 

lớn để phòng tránh nguy cơ sạt lở bờ moong. 

 - Thực hiện đúng các thông số hệ thống khai thác tại Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật của Dự án đã đƣợc phê duyệt. 

- Trong quá trình khai thác, Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm các quy 

định của Luật khoáng sản, QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

6.3. Sự cố về sét đánh 

Để giảm hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình khai thác, 

chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm các quy định sau: 

- Tại khu vực nhà điều hành sẽ lắp đặt cột thu lôi; 

- Công nhân không làm việc trong những ngày trời mƣa, dông; 

- Phổ biến kiến thức cho công nhân có ý thức tự bảo vệ mình nhƣ: tuyệt 

đối không dùng cây cối làm chỗ trú mƣa, tránh các khu vực cao hơn xung 

quanh, tránh xa các vật dụng kim loại nhƣ máy móc, hàng rào sắt,... Đặc biệt, 

không đứng thành nhóm ngƣời gần nhau. 

6.4. Tai nạn lao động 

- Để giảm hạn chế tối đa các sự cố có thể xảy ra trong quá trình khai thác, 

chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn - Vệ sinh lao 

động và các Tiêu chuẩn Việt Nam quy định về trang bị các phƣơng tiện bảo hộ 

lao động của Ngành lao động thƣơng binh và xã hội nhƣ: TCVN 2291 - 78 quy 

định trang bị phƣơng tiện bảo vệ ngƣời lao động - Phân loại, TCVN 3579 - 81 

quy định về trang bị kính bảo hộ lao động, TCVN 5586 - 1991 quy định về trang 

bị găng tay cách điện, TCVN 5588 - 1991 quy định về trang bị ủng cách điện; 
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- Toàn bộ cán bộ công nhân viên trong mỏ phải đƣợc học an toàn và qua 

kiểm tra sát hạch, đạt yêu cầu mới bố trí công việc; 

- Khi làm việc cán bộ công nhân viên phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ 

lao động, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định an toàn nơi làm việc và của 

những bộ phận liên quan; 

- Khi bố trí công nhân làm việc, cán bộ trực tiếp chỉ đạo sản xuất phải 

xem xét cụ thể hiện trƣờng, nếu đảm bảo an toàn mới bố trí công việc; 

- Không hoạt động khai thác đá vào ban đêm; 

- Hạn chế tối đa việc tiếp xúc liên tục của công nhân với các nguồn phát 

sinh bụi và vật liệu nổ; 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho công nhân về tai nạn 

lao động; 

- Tuân thủ an toàn lao động, không đƣợc khoan trong những khu vực có 

nguy cơ trƣợt lở, đá đổ, đá lăn; 

- Tổ chức nhóm cấp cứu tại mỏ do phó giám đốc mỏ trực tiếp chỉ huy, 

ứng phó kịp thời sự cố; 

- Chuẩn bị tủ thuốc chữa bệnh và cấp cứu, các dịch vụ cấp cứu cần thiết, 

liên hệ trạm y tế để phối hợp khi có sự cố; 

- Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân, nhất là bệnh bụi phổi; 

- Giải quyết các quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cho 

công nhân khi bị bệnh nghề nghiệp. 

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

a. Đối với hoạt động giao thông 

- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động vận 

chuyển. 

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về an toàn trong giao thông đƣờng 

bộ, không đƣợc vận chuyển quá tải trọng cho phép của nền đƣờng. 

- Thƣờng xuyên nhắc nhở đội ngũ lái xe chú ý quan sát khi lƣu thông 

trong khu vực mỏ. 

- Phƣơng tiện vận chuyển khi hết ca làm việc phải tập trung đúng nơi quy định. 
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- Ngoài ra, Công ty cam kết nâng cấp, sửa chữa tuyến đƣờng vận chuyển 

khi bị hƣ hỏng, sụt lún do quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của Dƣ 

án gây ra. 

b. Giảm thiểu tác động an ninh trật tự xã hội 

 - Ban hành nội quy làm việc và sinh hoạt tại công trình. Bản nội quy phải 

đƣợc niêm yết tại khu lán trại; phổ biến cho toàn bộ ngƣời lao động tại Dự án 

nắm bắt, thực hiện; đồng thời gửi cho chính quyền địa phƣơng để giám sát. 

- Thƣờng xuyên giáo dục ngƣời lao động tại Dự án tôn trọng thuần phong 

mỹ tục của ngƣời dân địa phƣơng. 

- Toàn bộ nhân lực trƣớc khi thi công công trình Dự án và định kỳ phải 

đƣợc kiểm tra sức khoẻ; không sử dụng những ngƣời có bệnh truyền nhiễm có 

nguy cơ lây cao. 

- Trong sinh hoạt tại Dự án: Cung cấp đầy đủ nƣớc sạch; thực phẩm sử 

dụng phải có nguồn gốc rõ ràng. Thƣờng xuyên giáo dục cho toàn bộ nhân lực 

thi công Dự án về vệ sinh môi trƣờng. 

- Đăng ký danh sách những công nhân làm việc tại dự án với chính quyền 

địa phƣơng. 

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

cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

 Không có 

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

trƣờng 

 Hiện tại khu mỏ vừa đƣợc chấp thuận điều chỉnh giấy phép khai thác, các 

nội dung cải tạo, phục hồi môi trƣờng hiện nay chƣa thực hiện. Trong quá trình 

khai thác, Công ty dự kiến thực hiện các nội dung, tiến độ cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng theo ĐTM đã đƣợc phê duyệt. 

Nội dung cải tạo, phục hồi môi trƣờng; tiến độ thực hiện, đơn vị giám sát 

và thực hiện công trình cải tạo, phục hồi môi trƣờng của dự án theo ĐTM đã 

đƣợc phê duyệt nhƣ sau: 
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Bảng 3.3. Nội dung, tiến độ, đơn vị giám sát và thực hiện công trình cải tạo, 

phục hồi môi trƣờng của dự án 

Hạng mục Hoạt động 
Thời gian 

thực hiện 

Tiến độ 

thực hiện 

Đơn vị 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 

1. Giai đoạn 1 (Trong thời gian khai thác – 6 năm và 11 tháng) 

Trồng cây 

xanh 

Quanh moong 

khai thác, trồng 

dần theo hƣớng 

phát triển của 

moong khai thác 

và khu vực sân 

công nghiệp 

Năm thứ 1 

đến tháng 

11 của năm 

thứ 7 

6 năm 11 

tháng 

(bằng thời 

gian khai 

thác mỏ) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trƣờng tỉnh 

An Giang 

Chủ dự 

án 

Đào 

mƣơng 

thoát nƣớc 

mặt Quanh moong, 

khu sân công 

nghiệp và khu 

phụ trợ 

Năm thứ 1 

(giai đoạn 

khai thác 

khoảng 

75% công 

suất) 

1 năm 

Cải tạo, 

khơi thông 

mƣơng 

thoát nƣớc 

mặt 

Năm thứ 1 

đến tháng 

11 của năm 

thứ 7 

6 tháng/1 

lần 

Lắp biển 

báo 

Quanh moong 

khai thác, lắp 

theo hƣớng phát 

triển của moong 

khai thác 

Năm thứ 1 

(giai đoạn 

khai thác 

khoảng 

75% công 

suất) 

1 năm  

2. Giai đoạn 2 (giai đoạn cải tạo, phục hồi môi trƣờng – 7 tháng) 

Cải tạo 

khu vực 

Củng cố bờ 

moong 

Tháng thứ 

12 của năm 
3 tháng 

Sở Tài 

nguyên và 

Chủ dự 

án 
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Hạng mục Hoạt động 
Thời gian 

thực hiện 

Tiến độ 

thực hiện 

Đơn vị 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 

moong 

khai thác 

thứ 6 đến 

tháng thứ 2 

năm thứ 7 

Môi 

trƣờng tỉnh 

An Giang 

Trồng cây xanh 

bổ sung 

Tháng 1,2,3 

của năm thứ 

7 

3 tháng 

Đào 

mƣơng thu 

gom nƣớc 

mặt đáy 

moong 

Mƣơng thoát 

nƣớc đáy moong 

sau khai thác 

Tháng thứ 

1,2,3 của 

năm thứ 7 

3 tháng 

Cải tạo 

khu vực 

bãi thải 

tạm và 

trồng cây 

xanh 

San gạt bãi thải 

tạm 

Tháng thứ 

4,5 của năm 

thứ 7 

2 tháng 

Trồng cây xanh 

tại bãi thải tạm 

Tháng thứ 6 

của năm thứ 

7 

1 tháng 

Cải tạo sân 

công 

nghiệp và 

khu phụ 

trợ 

Tháo dỡ công 

trình (máy nghiền 

sàng và trạm biến 

áp) 

Tháng thứ 

12 của năm 

thứ 6 đến 

tháng thứ 2 

năm thứ 7 

3 tháng 

Vận chuyển thiết 

bị, phế thải ra 

khỏi mỏ 

San gạt, tạo độ tơi 

xốp đất để trồng 

cây khu sân công 

nghiệp và khu 

công trình phụ trợ 

Tháng thứ 

3,4 của năm 

thứ 7 

2 tháng 
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Hạng mục Hoạt động 
Thời gian 

thực hiện 

Tiến độ 

thực hiện 

Đơn vị 

giám sát 

Đơn vị 

thực hiện 

Trồng cây xanh 

Tháng thứ 

5, 6 của 

năm thứ 7 

2 tháng 

 Sau mỗi giai đoạn hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng, chủ 

dự án phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn thành công tác 

cải tạo phục hồi môi trƣờng. Sau 5 năm kể từ khi hoàn tất toàn bộ công tác cải 

tạo, phục hồi môi trƣờng, chủ dự án tiếp tục duy tu các công trình cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng đã hoàn thành để cơ quan chức năng kiểm tra và xác nhận hoàn 

thành công tác cải tạo, phục hồi môi trƣờng theo quy định hiện hành. 

Tổng hợp bảng tiến độ dự kiến thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng của 

dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.4. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng 

TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ đơn 

vị 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

A GIAI ĐOẠN 1    

Năm 2022 

 

Năm 2029 

 

1 Trồng cây xanh    

- 
Xung quanh moong và khu vực 

sân công nghiệp 
500 cây 16.476 8.238.000 

2 Đào mƣơng thoát nƣớc mặt    

- 
Quanh moong, khu vực sân công 

nghiệp và khu phụ trợ 
1.523 m

3
 14.541 22.145.943 

3 
Cải tạo, khơi thông mƣơng 

thoát nƣớc mặt 
304,5m

3
 14.541 4.427.735 

4 Lắp dựng biển báo 8 cái 226.295 1.810.360 

B GIAI ĐOẠN 2    

Năm 2029 Năm 2029 

I Khu vực khai thác    

1 Củng cố bờ moong khai thác 803 m
3
 15.345 12.322.035 

2 Trồng cây xanh moong khai thác 8.804 cây 16.476 145.054.704 
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TT Tên công trình 

Khối 

lƣợng/ đơn 

vị 

Đơn giá 
Thành 

tiền 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

3 
Đào mƣơng thu gom nƣớc mặt 

đáy moong 
611 m

3
 558.493 341.239.223 

II Khu vực bãi thải tạm    

1 San gạt bãi thải tạm 5.000 m
3
 7.477 37.385.000 

2 
Trồng cây xanh khu vực bãi thải 

tạm 
4.150 cây 16.476 68.375.400 

III 
Khu sân công nghiệp và khu 

phụ trợ 
   

1 
Tháo dỡ công trình sân công 

nghiệp 
3,2 tấn 2.979.198 4.766.717 

2 Vận chuyển 3,2 tấn 18.861 6.089.320 

3 San gạt, tạo độ tơi xốp 33.316 m
3
 7.477 249.103.732 

4 Trồng cây xanh 2.765 cây 16.476 45.556.140 

IV 

Khu vực bên ngoài biên giới 

mỏ, nơi bị ảnh hƣởng do hoạt 

động khai thác 

   

1 
Tu sửa đƣờng vận chuyển từ 

mỏ ra đƣờng dân sinh (TL15) 
1.800 m

2
 21.015 37.827.000 
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt. 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải sản xuất. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa:  

- Nƣớc thải sinh hoạt: 1,75 m
3
/ngày 

- Nƣớc thải sản xuất: 138 m
3
/ngày 

- Số lƣợng dòng nƣớc thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý 

đƣợc xả ra mƣơng nội đồng thông qua cống BTCT Ø600 theo phƣơng thức chảy 

tràn trên bề mặt. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp, cột B đƣợc xả ra mƣơng nội đồng nên hệ số 

Kf = 1 và Kq = 0,9. Cụ thể các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn nhƣ bảng dƣới 

đây: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sau xử lý 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 (20
o
C) mg/L 45 

3 COD mg/L 135 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 90 

5 Chì mg/L 0,45 

6 Sắt mg/L 4,5 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 9 

8 Amoni (tính theo N) mg/L 9 

10 Tổng Nitơ mg/L 36 

11 Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/L 5,4 

12 Sunfua mg/L 0,45 

13 Tổng Coliforms MPN hoặc CFU/100ml 5.000 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải: 

- Vị trí xả thải: Khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 
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Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000 kinh tuyến trục 104
o
45, múi chiếu 3

o
):  

Bảng 4.2. Tọa độ vị trí xả thải 

TT Vị trí 
Tọa độ 

X Y 

1 

Nƣớc thải sau xử lý chảy ra 

mƣơng thoát nƣớc trong khuôn 

viên đơn vị 

0528525 1147221 

2 Mƣơng nội đồng 0528786 1147334 

- Phƣơng thức xả thải, nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Tự chảy sau khi xử lý. 

+ Nƣớc thải phát sinh của khu mỏ chủ yếu là nƣớc mƣa chảy tràn qua khu 

vực máy nghiền đá và khu vực tập kết đá đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc 

hải tập trung (hố lắng) bằng đƣờng ống bê tông đƣờng kính 1.000mmm  nƣớc 

thải sau xử lý tự chảy tràn ra đƣờng mƣơng thoát nƣớc bằng đƣờng cống bê tông 

đƣờng kính 600mm. 

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

- Nguồn phát sinh khí thải: Không khí xung quanh tại moong khai thác; khu 

vực chế biến đá và tuyến đƣờng vận chuyển nội mỏ. 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: Khu vực moong khai thác, khu vực chế 

biến đá và tuyến đƣờng vận chuyển nội mỏ không có ống thoát khí thải nên 

không đo đƣợc lƣu lƣợng xả khí thải. 

- Dòng khí thải: Do đặc thù loại hình chế biến đá nên chọn 03 mẫu tại khu 

vực chế biến (tƣơng ứng với 03 trạm nghiền sàng); 01 mẫu tại moong khai thác; 

01 mẫu tại tuyến đƣờng vận chuyển nội mỏ đã để đánh giá dòng khí thải. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

Nguồn thải tại khu vực moong khai thác, khu vực chế biến đá và tuyến 

đƣờng vận chuyển nội mỏ đƣợc thu và đánh giá so với QCVN 

05:2013/BTNMT. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong không khí tại khu vực chế 

biến đá của dự án 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Tổng bụi lơ lửng (TSP) mg/m
3
 0,3 

2 SO2 mg/m
3
 0,35 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

3 CO mg/m
3
 30 

4 NO2 mg/m
3
 0,2 

 - Vị trí, phƣơng thức xả khí thải: 

 + Vị trí: Khu vực moong khai thác, khu vực chế biến đá và tuyến đƣờng 

vận chuyển nội mỏ. 

 +  Phƣơng thức xả thải: Tự phát tán ra môi trƣờng xung quanh. 

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

 - Nguồn phát sinh tiếng ồn:  

+ Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát ra 

tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh. Khu vực phát sinh là những nơi tập 

trung thiết bị thi công cơ giới và nơi xe cộ qua lại nhƣ khu vực mở vỉa, tuyến 

đƣờng vận chuyển nội mỏ. 

+ Hoạt động nổ mìn tại moong khai thác. 

 - Nguồn phát sinh độ rung: Các phƣơng tiện nhƣ ô tô, máy đào, máy xúc, 

máy khoan tay, hoạt động nổ mìn… tại moong khai thác và tuyến đƣờng vận 

chuyển nội mỏ. 

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

 Các nguồn phát sinh tiếng ồn nêu trên đƣợc so sánh với QCVN 

26:2010/BTNMT và các nguồn phát sinh độ rung nêu trên đƣợc so sánh với 

QCVN 27:2010/BTNMT. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 
Tiếng ồn (Từ 6 giờ đến 21 giờ) dBA 70 

Tiếng ồn (Từ 21 giờ đến 6 giờ) dBA 55 

2 
Độ rung (Từ 6 giờ đến 21 giờ) dB 70 

Độ rung (Từ 21 giờ đến 6 giờ) dB 60 
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Chƣơng V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

 Tổng hợp các kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ trong 02 năm liền kề 

trƣớc thời điểm lập báo cáo đề xuất (năm 2021 và năm 2022) theo bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nƣớc thải định kỳ năm 2021 và năm 2022 

Thông 

số 
ĐVT 

Năm 2021 Năm 2022 

QCSS 
Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

pH - 7,30 7,32 7,29 7,12 6,96 7,28 7,18 7,28 5,5-9 

SS mg/L 24 60 20 31 20 45 21 48 - 

COD mg/L 27 40 30 39 29 26 25 32 135 

BOD5 mg/L 17 25 20 25 19 17 16 21 45 

Amoni mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 9 

Tổng 

Nitơ 
mg/L 1,4 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 36 

Tổng 

Phốt pho 
mg/L 1,49 0,773 0,57 1,19 0,908 0,650 1,48 1,07 5,4 

Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 9 

Sắt mg/L KPH 0,997 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 4,5 

Chì mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,45 

Coliform MPN/100mL 240 15.000 75 750 43 9 75 4.300 5.000 

 Ghi chú: 

 - QCSS: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Cmax) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. Áp dụng cột B do nguồn tiếp nhận nước thải là 

mương nội đồng không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Giá trị tối đa cho 

phép (Cmax) của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào 
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nguồn tiếp nhận nước thải được tính toán theo công thức: Cmax = C x Kq x Kf = C 

x 0,9 x 1,0;  

Trong đó: C là giá trị của thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp 

quy định tại cột B trong quy chuẩn; Kq là hệ số nguồn tiếp nhận nước thải. Chọn 

Kq = 0,9 do nguồn tiếp nhận nước thải là mương nội đồng không có số liệu về 

lưu lượng dòng chảy; Kf là hệ số lượng nguồn thải. Chọn Kf  = 1,0 do lưu lượng 

nguồn thải thải (F) được cấp trong Giấy phép xả thải số 754/GP-STNMT là 

1.600 m
3
/ngày đêm (500 m

3
/ngày đêm < F ≤ 5.000 m

3
/ngày đêm); Không áp 

dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho thông số pH 

và tổng Coliforms. 

- KPH: Không phát hiện. 

- Dấu “-”: Không quy định. 

 - Thời gian quan trắc năm 2021:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 18 tháng 03 năm 2021. 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 24 tháng 06 năm 2021. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 28 tháng 09 năm 2021. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời gian quan trắc năm 2022:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 14 tháng 03 năm 2022 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 08 tháng 06 năm 2022. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 20 tháng 09 năm 2022. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

* Nhận xét: Kết quả quan trắc nƣớc thải trong năm 2021 và 2022 đƣợc 

thực hiện đúng theo chƣơng trình quan trắc đã đƣợc phê duyệt, kết quả cho thấy 

hầu hết các thông số quan trắc nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B, Cmax). Riêng đợt quan trắc Quý II năm 2021 vào ngày 24/06/2021, mật 

độ Coliform tăng đột biến đến 15.000 MPN/100mL, vƣợt quy chuẩn 3 lần. Công 

ty đã tiến hành kiểm tra và khắc phục hệ thống xử lý nƣớc thải, mật độ Coliform 

ở các đợt quan trắc sau đều đạt quy chuẩn. 
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2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải 

2.1. Tổng bụi lơ lửng 

Tổng hợp các kết quả quan trắc tổng bụi lơ lửng định kỳ trong 02 năm 

liền kề trƣớc thời điểm lập báo cáo đề xuất (năm 2021 và năm 2022) theo bảng 

sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc tổng bụi lơ lửng năm 2021 và năm 2022 

Vị trí 

Năm 2021 Năm 2022 

QCSS 
Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Tại moong khai 

thác 
0,064 0,051 0,068 0,206 0,101 0,055 0,109 0,092 

0,3 
Tại khu vực chế 

biến 
0,068 0,106 0,063 0,109 0,126 0,051 0,092 0,080 

Tại đƣờng vận 

chuyển nội mỏ 
0,072 0,253 0,063 0,080 0,110 0,055 0,084 0,097 

 Ghi chú: 

 - QCSS: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh.  

 - Thời gian quan trắc năm 2021:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 18 tháng 03 năm 2021. 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 24 tháng 06 năm 2021. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 28 tháng 09 năm 2021. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời gian quan trắc năm 2022:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 14 tháng 03 năm 2022 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 08 tháng 06 năm 2022. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 20 tháng 09 năm 2022. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

* Nhận xét: Kết quả quan trắc tổng bụi lơ lửng trong năm 2021 và 2022 

đƣợc thực hiện đúng theo chƣơng trình quan trắc đã đƣợc phê duyệt, kết quả 
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quan trắc cho thấy hàm lƣợng tổng bụi lơ lửng qua các đợt quan trắc đều đạt 

QCVN 05:2013/BTNMT.  

2.2. Tiếng ồn 

Tổng hợp các kết quả quan trắc tiếng ồn định kỳ trong 02 năm liền kề 

trƣớc thời điểm lập báo cáo đề xuất (năm 2021 và năm 2022) theo bảng sau: 

 

 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc tiếng ồn năm 2021 và năm 2022 

Vị trí 

Năm 2021 Năm 2022 

QCSS 
Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Quý 

I 

Quý 

II 

Quý 

III 

Quý 

IV 

Tại moong khai 

thác 

65-

68 
71 69,6 65,8 69,9 67,8 69,3 69,8 

70 

Tại khu vực chế 

biến 

66-

68 
72,6 72,7 68 69 68,5 68,7 69,6 

Tại đƣờng vận 

chuyển 

nội mỏ 

70-

73 
69,3 68,8 67,6 67,8 67,7 67,0 69,7 

 Ghi chú: 

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

 - Thời gian quan trắc năm 2021:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 18 tháng 03 năm 2021. 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 24 tháng 06 năm 2021. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 28 tháng 09 năm 2021. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

- Thời gian quan trắc năm 2022:   

+ Đợt 1 – Quý I: Ngày 14 tháng 03 năm 2022 

+ Đợt 2 – Quý II: Ngày 08 tháng 06 năm 2022. 

+ Đợt 3 – Quý III: Ngày 20 tháng 09 năm 2022. 

+ Đợt 4 – Quý IV: Ngày 03 tháng 11 năm 2022. 
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* Nhận xét: Kết quả quan trắc tiếng ồn trong năm 2021 và 2022 đƣợc 

thực hiện đúng theo chƣơng trình quan trắc đã đƣợc phê duyệt, kết quả quan trắc 

cho thấy giá trị tiếng ồn qua các đợt quan trắc đều đạt QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chƣơng VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

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

 Công trình xử lý chất thải của dự án bao gồm bể tự hoại 03 ngăn và hố 

lắng nƣớc thải sản xuất (nƣớc mƣa chảy tràn qua moong khai thác). Trong đó: 

 - Đối với công trình bể tự hoại 03 ngăn đã đƣợc xây dựng và đƣa vào sử 

dụng từ giai đoạn trƣớc, đảm bảo yêu cầu xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (Cột B, 

QCVN 14:2008/BTNMT) trƣớc khi thoát ra môi trƣờng ở dạng tự thấm. Do quá 

trình nâng công suất không làm gia tăng chất thải (không tăng số lƣợng công 

nhân làm việc tại mỏ) nên không cải tạo, nâng cấp bể tự hoại. Công ty không 

thực hiện vận hành thử nghiệm đối với bể tự hoại này. 

 - Đối với công trình hố lắng nƣớc thải sản xuất thuộc công trình xử lý chất 

thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm theo quy định tại mục a, khoản 

1, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

 Nhìn chung, dự án không thuộc đối tượng thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

 2.1.1. Giám sát môi trƣờng không khí 

 - Vị trí, thông số giám sát: 

 + 01 vị trí tại khu vực moong khai thác, 01 vị trí tại khu vực chế biến đá. 

Thông số giám sát: Tổng bụi lơ lửng (TSP), tiếng ồn, độ rung. 

 + 01 vị trí tại đƣờng vận chuyển nội mỏ. Thông số giám sát: Tổng bụi lơ 

lửng (TSP), SO2, NO2, CO, tiếng ồn và độ rung. 

 - Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong giờ sản xuất). 

 - Quy chuẩn so sánh: 

 + QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh. 

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

 + QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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 2.1.2. Giám sát nƣớc thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí sau hố lắng nƣớc thải từ moong khai thác. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5 (20
0
C), COD, Chất rắn lơ lửng, Tổng dầu 

mỡ khoáng, Sunfua, Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (trong giờ sản xuất). 

- Quy chuẩn so sánh: cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

 2.1.3. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Tại vị trí tập kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 

xuất (bãi thải), chất thải nguy hại (kho chất thải nguy hại). 

- Nội dung giám sát: Thành phần, khối lƣợng phát sinh; công tác thu gom, 

xử lý. 

- Tần suất báo cáo: 01 năm/lần. 

 2.1.4. Giám sát an toàn nổ mìn 

- Giám sát chấn động: Thông số giám sát là giá trị vận tốc dao động phần 

tử cực trị ở dải tần số (Hz) đo tại nền đất công trình. Vận tốc dao động cực trị 

đƣợc đo theo 3 hƣớng vuông góc với nhau. 

- Giám sát ảnh hƣởng tác động sóng không khí: Thông số giám sát ảnh 

hƣởng tác động sóng không khí đối với con ngƣời và kết cấu công trình là mức 

tăng áp suất không khí (áp suất dƣ) do sóng không khí nổ mìn lan truyền ở dải 

tần số nhỏ hơn 20Hz gây ra tại vị trí giám sát.  

- Giám sát tiếng ồn do nổ mìn tại khu vực dân cƣ gần nhất. 

+ Tần suất giám sát: Thực hiện định kỳ 6 tháng đến 1 năm/lần. 

+ Cách bố trí đo: Việc đo chấn động thực hiện ở công trình gần nhất với 

vị trí nổ mìn, phía Nam cách khai trƣờng 300 m, điểm đặt là các điểm bên trong 

công trình có bề mặt đối diện với khu nổ mìn. 

 2.1.5. Giám sát sạt lở, sụt lún trong quá trình khai thác 

- Vị trí giám sát: Tại moong khai thác. 

- Nội dung giám sát: Hiện tƣợng nứt gãy, trƣợt đỗ, sụt lún của moong khai 

thác trong quá trình khai thác. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần. 
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2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc nƣớc thải tự động, 

liên tục theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Luật bảo vệ môi trƣờng 2020 và 

Khoản 1 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

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

 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm dự kiến khoảng 

28.000.000 đồng. 
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Chƣơng VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 Trong 02 năm gần nhất trƣớc thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trƣờng, cơ sở chỉ tiếp đoàn thanh tra của Sở Công thƣơng về quản lý vật 

liệu nổ công nghiệp về khai thác đá vật liệu xây dựng thông thƣờng, không có 

tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng.   
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Chƣơng VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH MTV TM NHKS Hòa Bình xin cam kết các nội dung sau: 

- Cam kết các thông tin, số liệu nêu trong báo cáo là đúng sự thật, nếu có 

gì sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

- Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải đảm bảo toàn bộ 

nƣớc thải phát sinh đƣợc xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trƣớc khi 

thải ra mƣơng nội đồng. 

- Cam kết vận hành có công trình thu gom và xử lý bụi, tiếng ồn và độ 

rung tại khu vực sản xuất đảm bảo đạt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. 

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng xử lý các loại 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại, đảm bảo tuân 

thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và chi nhánh; 

2. Hợp đồng thuê đất của cơ sở; 

3. Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc; 

4. Giấy phép khai thác khoáng sản  

5. Quyết đinh điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản 

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

trƣờng; 

7. Tờ khai nộp phí và thông báo nộp phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải 

công nghiệp. 

8. Hợp đồng kinh tế thu gom rác sinh hoạt; 

9.  Hợp đồng kinh tế thu gom chất thải nguy hại. 

10.  Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trƣờng; 

11. Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng; 

12. Kết quả giám sát môi trƣờng; 

Phụ lục 2: 

1. Bản đồ vị trí mỏ; 

2. Bản đồ địa hình mỏ; 

3. Bản đồ vị trí mở vỉa và kết thúc xây dựng cơ bản mỏ; 

4. Bản đồ kết thúc khai thác năm thứ 1 – Đạt công suất thiết kế; 

5. Bản đồ kết thúc khai thác năm thứ 2; 

6. Bản đồ kết thúc khai thác năm thứ 4; 

7. Bản đồ kết thúc khai thác năm thứ 5; 

8. Bản đồ kết thúc khai thác mỏ; 

9. Bản đồ tổng mặt bằng mỏ; 

10. Bản đồ kết thúc khai thác mỏ; 

11.  Bản đồ khu vực cải tạo, phục hồi môi trƣờng; 


