
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ

- Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lục Văn Trưởng.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 0968 103 696

- Địa chỉ: tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên mã

số doanh nghiệp: 4700129133 do phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 10/01/2001, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 07/12/2018.

- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 13.121.000.006/GCNĐTĐC1/13/1 ngày

23/7/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

1.2. TÊN CƠ SỞ 

- Tên cơ sở: Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ chì kẽm Nà Tùm, xã

Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa điểm thực hiện: xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc

Kạn.

* Về giấy phép khai thác khoáng sản: 

- Mỏ chì kẽm Nà Tùm được được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai

thác khoáng sản số 1205/GP-BTNMT ngày 08/6/2005 với thời gian khai thác là 12,5

năm, kể từ ngày ký Giấy phép trong đó: Thời gian xây dựng cơ bản mỏ 01 năm (một

năm), thời gian khai thác là 11,5 năm, cụ thể: 

+ Diện tích khu vực khai thác là 7,85 ha thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 UTM, số

hiệu 6153 III, được giới hạn 06 điểm khép góc 1 – 6, cụ thể:

Bảng 1.1. Tọa độ khép góc khu vực mỏ được cấp phép

Điểm

góc

Hệ tọa độ UTM Hệ tọa độ VN 2000 (KTT 105

MC 6

Diện tích (ha)

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

1 2450500 559950 2450954 559310

7,85

2 2450800 560100 2451253 559460

3 2450865 560200 2451318 559560

4 2450800 560300 2451253 559660

5 2450600 560300 2451053 559660

6 2450500 560100 2450954 559460
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+ Trữ lượng khai thác: 345.000 (ba trăm bốn mươi năm nghìn) tấn quặng sunfua

chì-kẽm nguyên khai.

+ Sản lượng khai thác: 30.000 (ba mươi nghìn) tấn quặng sunfua chì-kẽm nguyên

khai/năm. 

- Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Mỏ chì kẽm Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ

Đồn của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn được Bộ Tài nguyên và Môi trường gia

hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 190/GP-BTNMT, theo đó: Gia hạn Giấy phép

khai thác khoáng sản số 1205/GP-UBND ngày 08/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường để Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn được tiếp tục khai thác quặng sulfur

chì – kẽm bằng phương pháp lộ thiên tại xã Ngọc Phái (nay là thị trấn Bằng Lũng),

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến ngày 08/5/2025, cụ thể:

+ Mức sâu khai thác thấp nhất: Từ bề mặt địa hình tự nhiên đến mức + 265m.

+ Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 251.219 tấn quặng

sunfua chì-kẽm nguyên khai.

+ Trữ lượng khai thác: 251.219 tấn quặng sunfua chì - kẽm nguyên khai.

+ Công suất khai thác: 30.000 tấn quặng sunfua chì - kẽm nguyên khai/năm. 

* Về hồ sơ công tác bảo vệ môi trường:

Mỏ chì kẽm Nà Tùm được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác

động môi trường tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 11/10/2004. Năm 2015, do

dự án điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình, nên chủ dự án đã đề nghị lập lại

báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết

định số 897/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động

môi trường của dự án: Đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ chì kẽm Nà

Tùm, xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, với quy mô

công suất như sau:

- Khai quặng chì kẽm sunfua tại vị trí mỏ Nà Tùm với công suất: 30.000 tấn quặng

nguyên khai/năm.

- Công suất chế biến, luyện kim:

+ Đầu vào 30.000 tấn quặng chì kẽm sunfua/năm và khoảng 70.000 tấn quặng sắt-

mangan/năm.

+ Đầu ra luyện kim được khoảng 2.800 tấn/năm chì kim loại; 3.200 tấn/năm bột

kẽm ô xít (60% Zn); 27.000 tấn/năm xỉ giàu mangan (30% Mn) và 19.000 tấn/năm gang

luyện kim.

- Lĩnh vực bảo vệ Môi trường của Dự án, theo Quyết định phê duyệt DTM số

879/QĐ-UBND ngày 22/6/2015: 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 2



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

+ Quản lý và xử lý bụi, khí thải trong quá trình xây dựng, hoạt động phải đảm bảo

đạt  quy  chuẩn  QCVN  05:2013/BTNMT;  QCVN  06:2009/BTNMT  và  QCVN

19:2009/BTNMT(cột B).

+ Quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công, hoạt động phải

xử lý đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BINMT, QCVN 27:2011/BTNMT.

+ Quản lý và xử lý nước thải trong quá trình xây dựng, hoạt động của dự án (nước

thải của dự án được sử dụng tuần hoàn, không xả nước thải ra ngoài môi trường) đảm

bảo đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT; QCVN 40:2011/BTNMT. 

+ Thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt

động theo quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về

quản lý chất thải rắn. Với chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, lưu giữ theo

quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

+ Chương trình quan trắc môi trường: Thực hiện theo đúng nội dung Báo cáo đánh

giá tác động môi trường được phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả quan trắc về Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác mỏ chì kẽm Nà Tùm, do địa chất khu vực mỏ

Nà Tùm phức tạp, lưu lượng nước thoát mỏ lớn, nên Công ty tăng cường bơm tháo khô

moong khai thác và được UBND tỉnh Bắc Kạn chấp thuận tại Văn bản số 4009/UBND-

CN ngày 05/10/2015 cho lập phương án và thực hiện bơm nước đục trong quá trình

tháo khô mỏ từ moong khai thác lên hồ xử lý bể lắng trong, một phần được bơm tuần

hoàn phục vụ cho quá trình tuyển quặng, một phần phục vụ điều hòa ổn định áp lực

nước ngầm, phần dư thừa được xả tràn qua hệ thống mương dẫn ra suối Nà Tùm. 

Năm 2017, khu vực khai thác và một số khu vực lân cận đã bị sụt lún. Công ty đã

lập phương án bơm nước tháo khô mỏ với 14 máy bơm thuyền (7 máy làm việc,7 máy

dự phòng), 11 máy bơm ly tâm (6 máy làm việc, 5 máy dự phòng), đồng thời xây dựng

bổ sung 06 ao lắng có tổng dung tích chứa khoảng 50.000 m3 cạnh suối Nà Tùm để lắng

bùn đất trong quá trình bơm tháo khô moong khai thác trước khi xả thải ra môi trường. 

Phương án bơm tháo khô moong khai thác để phục vụ khai thác, được các Sở có

liên quan thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đồng ý về chủ trương phương án

bơm tháo khô moong khai thác mỏ Nà Tùm, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH Khai

khoáng Bắc Kạn theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 135/SCT-CN ngày

17/3/2017. Tuy nhiên sau đó phương án bơm tháo khô mỏ phải dừng theo quy định của

Luật Tài nguyên nước 2012 và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại

công số: 1104/UBND-VP ngày 15/8/2018, công văn số: 4256/UBND-KTTCKT ngày
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01/8/2019 về việc chỉ đạo Công ty điện lực Bắc Kạn ngừng cung cấp điện phục vụ bơm

hút nước mỏ chì kẽm Nà Tùm.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tại thông báo

số 1474/TB-ĐCKS ngày 19/6/2019 yêu cầu Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn tập

trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về khai thác khoáng sản mỏ chì kẽm Nà Tùm, đồng

thời tạm dừng mọi hoạt động khai thác,  chế biến khoáng sản và duy trì  mức nước

moong khai thác ở cos 325 m, nhằm giữ ổn định mực nước ngầm; sẵn sàng đưa mỏ hoạt

động trở lại, khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và báo cáo cơ quan quản lý nước có thẩm

quyền.

Theo đó, kề từ ngày 05/8/2019, Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn, đã chủ

động tạm dừng toàn bộ hoạt động bơm nước, duy trì mực nước tại moong khai thác nêu

trên, sau khi nhận được Văn bản số 4256/UBND-KTTCKT ngày 01/8/2019 của UBND

tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo Công ty điện lực Bắc Kạn ngừng cung cấp điện phục vụ

bơm hút nước mỏ chì kẽm Nà Tùm. Thời gian mỏ tạm dừng hoạt động khai thác, chế

biến khoáng sản và các hoạt động khác từ ngày 05/8/2019 đến nay. 

Hiện tại công ty đang tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn tồn đọng dở dang từ

trước như Hợp đồng thuê đất gia hạn, hồ sơ môi trường...; khẩn trương khắc phục các

tồn tại  trong hoạt  động khoáng sản  tại  mỏ Nà Tùm,  theo  nội  dung Thông báo số:

3670/TB-ĐCKS  ngày  31/12/2021;  số:  920/ĐCKS  -KSMB  ngày  01/4/  2022  của

TCĐC&KSVN. Trong đó có nội dung: 

Do thời gian triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lĩnh vực môi trường, kéo

dài hơn dự kiến. Vì vậy, Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Công ty TNHH Khai khoáng Bắc

Kạn, có văn bản số 81/2019/CV-KKBK về việc tạm dừng khai thác quặng chì - kẽm

theo Giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn số: 190/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và

Môi trường cấp ngày 23/01/2018. Thời gian mỏ tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến

khoáng sản và các hoạt động khác từ ngày 05/8/2019 đến nay. Hiện tại công ty đang tập

trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý còn tồn đọng dở dang từ trước, khẩn trương khắc phục

các tồn tại trong hoạt động khoáng sản tại mỏ Nà Tùm. 

Hiện nay, do Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn, chưa đưa ra được phương án

tối ưu để xử lý hiện tượng sụt lún, tại các khu vực xung quanh mỏ. Vì vậy trong thời

gian còn lại của Giấy phép khai thác gia hạn số: 190/GP-BTNMT ngày 23/1/2018 ( mốc

thời gian hết hạn: 8/5/2025), Công ty không tiến hành các hoạt động khai thác, chế biến

và bơm nước tại moong khai thác mỏ Nà Tùm. 

Nhằm đảm bảo tận thu khoáng sản đã được khai thác và lưu giữ tại dự án, trong

giai đoạn từ 2022 đến năm 2025, Công ty xin phép được tiến hành bóc lớp đất mặt có

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 4



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

chứa  quặng  oxyt  nghèo  (hàm  lượng  Pb+Zn  <  6%)  và  quặng  sắt  –  mangan  nghèo

(Mn<10%, Fe <30%), phân bố ở phần trên thân quặng sunfua chì kẽm tại mỏ chì kẽm

Nà Tùm. Diện tích khu vực bóc thải khoảng 5,736 ha, bóc hạ đên Cos +325. Toàn bộ

quặng được bóc sẽ được vận chuyển về bãi chứa để lưu tại mỏ và chỉ được phép sử

dụng khi xin ý kiến của các cơ quan chức năng.

Đồng thời để xử lý số lượng quặng sắt-mangan được lưu trữ tại dự án với khối

lượng khoảng 250.000 – 300.000 tấn nguyên khai. Công ty đề nghị được thu hồi và sử

dụng khối lượng quặng trên được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đồng ý tại Văn bản

số 1897/ĐCKS-KS ngày 03/9/2013 về việc thu hồi, sử dụng quặng sắt – mangan nghèo

trong  quá  trình  khai  thác  mỏ  chì  –  kẽm  Nà  Tùm,  tỉnh  Bắc  Kạn  và  Văn  bản  số

5133/BTNMT-ĐCKS ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản

lý, sử dụng quặng oxyt chì kẽm và quặng sắt – mangan nghèo thu hồi được tại mỏ Nà

Tùm, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Xây dựng Phương án sản xuất ổn định từ nay đến tháng 5/2025. Cụ thể:

1. Tiến hành bóc lớp đất mặt từ cos + 360 đến cos + 325 m trên diện tích được cấp

phép khai thác, nhằm hoàn thành khối lượng còn lại của hạng mục công trình xây dựng

mỏ; mở rộng diện tích moong khai thác, phục vụ cho việc khai thác sau này đến cos +

265 m,  đảm bảo an toàn mỏ ; 

- Tổng diện tích bóc đất mặt là: 270.000 m2 , diện tích bóc thải 5,736 ha bao gồm:

+ Diện tích Khu I (khu vực bóc thải tận thu quặng sắt mangan) là 1,475 ha; Phân bố

khu vực phía Bắc tiếp giáp với mỏ sắt Bản Tàn; Khối lượng bóc thải khoảng 60.000 m3.

+ Diện tích Khu II (khu vực bóc đất đá thải) là: 3,391 ha; Phân bố khu vực phía

Đông tiếp giáp với trạm biến áp thứ 2 của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng: 100.000 m3.

+ Diện tích Khu III (khu vực bóc đất đá thải) là: 0,87 ha; Phân bố khu vực phía

Nam tiếp giáp với thôn Bản Tàn của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng 110.000 m3.

+ Tổng khối lượng đất, đá bóc thải là: 210.000 m3. 

+  Tổng khối lượng quặng Fe-Mn nghèo tận thu được trong quá trình bóc thải

khoảng: 150.000 tấn.

2.  Tuyển, rửa thu hồi quặng quặng sắt-mangan được lưu trữ tại dự án với công

suất 70.000 tấn quặng sắt-mangan/năm theo nội dung Công văn số 5133/BTNT-ĐCKS

ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử dụng

quặng ô xyt chì kẽm và quặng sắt-mangan nghèo thu hồi được tại mỏ Nà Tùm, huyện

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
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3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

a. Công suất hoạt động của cơ cở theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày

22/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án: 

* Công suất khai thác: 30.000 tấn quặng chì kẽm sunfua/năm.

* Công suất chế biến, luyện kim:

- Đầu vào 30.000 tấn quặng chì kẽm sunfua/năm và khoảng 70.000 tấn quặng sắt-

mangan/năm.

- Đầu ra luyện kim được khoảng 2.800 tấn/năm chì kim loại; 3.200 tấn/năm bột

kẽm ô xít (60% Zn); 27.000 tấn/năm xỉ giàu mangan (30% Mn) và 19.000 tấn/năm gang

luyện kim.

b. Công suất hoạt động của cơ sở đề nghị cấp giấy phép môi trường giai đoạn

2022 - 2024: 

* Tiến hành bóc lớp đất mặt có chứa quặng oxyt nghèo (hàm lượng Pb+Zn,6%) và

quặng sắt – mangan nghèo (Mn<10%, Fe <30%) phân bố ở phần trên các thân quặng

sunfua chì kẽm tại mỏ chì kẽm Nà Tùm. Các công việc cụ thể: Cắt tầng, bóc thải, mở

rộng toàn bộ mặt bằng moong khai thác đến Cos +325 (Cos mặt nước tĩnh hiện tại).

Khối lượng bóc thải khoảng 270.000 m3, diện tích bóc thải 5,736 ha bao gồm:

- Diện tích Khu I (khu vực bóc thải tận thu quặng sắt mangan) là 1,475 ha; Phân bố

khu vực phía Bắc tiếp giáp với mỏ sắt Bản Tàn; Khối lượng bóc thải khoảng 60.000 m3.

- Diện tích Khu II (khu vực bóc đất đá thải) là: 3,391 ha; Phân bố khu vực phía

Đông tiếp giáp với trạm biến áp thứ 2 của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng: 100.000 m3.

- Diện tích Khu III (khu vực bóc đất đá thải) là: 0,87 ha; Phân bố khu vực phía Nam

tiếp giáp với thôn Bản Tàn của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng 110.000 m3.

2. Tuyển thu hồi quặng quặng sắt-mangan được lưu trữ tại dự án với công suất

70.000 tấn quặng sắt-mangan/năm.

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở

a. Công nghệ bóc thải và vận chuyển đổ thải:

- Đất đá bóc thải và quặng Fe-Mn nghèo được làm tơi sơ bộ bằng phương pháp

khoan nổ mìn, sau đó sử dụng máy xúc thủy lực lên ô tô vận chuyển về khu vực bãi thải

của mỏ để lưu trữ: với khối lượng 210.000m3. Khối lượng bóc thải tận thu sắt-mangan

được lưu giữ tại bãi chứa tạm thời với khối lượng 60.000 m3 (đồng thời báo cáo cơ quan

có thẩm quyền theo quy định). 

- Sơ đồ quy trình bóc thải, vận chuyển đổ thải như sau: 
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Hình 1.1. Sơ đồ quy trình bóc thải và vận chuyển đổ thải

* Xác định các thông số tầng bóc thải:

+ Căn cứ Dự án thiết kế kỹ thuật thi công dự án khai thác và chế biến khoáng sản

mỏ Nà Tùm năm 2014;

+ Căn cứ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công số: 157/QĐ-CT ngày

20/12/2005 của Chỉ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn;

+ Căn cứ thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị khai thác, vận tải, xúc bố đã có

của Công ty và đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trong quá trình bóc thải.

Các thông số kỹ thuật trong bóc thải tầng bóc thải chúng tôi sử dụng đúng theo

thiết kế khai thác năm 2014 phê duyệt bao gồm:

+ Chiều cao tầng H (Ht) = 10m.

+ Góc dốc sườn tầng: Theo tính chất cơ lý của đất đá và quặng tại mỏ Nà Tùm,

góc dốc sườn tầng được chọn: 

+ α = 55 -60 độ trong đất đá sét và sericit phong hóa.

+ α = 65-70 độ trong quặng và đá vôi.

+ Chiều rộng mặt tầng công tác nhỏ nhất: Được chọn theo điều kiện lùi xe nhận tải

= 20 -25m.

+ Góc nghiêng bờ công tác: Sẽ tùy theo vị trí bóc thải cụ thể mà thay đổi từ 0 -16 độ.

+ Chiều đài khu vực xúc: Chiều dài khu vực xúc phụ thuộc vào vị trí, kiểu loại và

phương thức làm việc của máy xúc. Do kích thước của khai trường hạn chế, máy xúc xúc

theo khoảnh hẹp, mặt khác do máy xúc chạy bằng động cơ diezen nên chiều dài khu vực

xúc không bị hạn chế.

* Công tác khoan nổ mìn bóc thải:
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Đối với công tác nổ mìn phá đá bóc taluy, sử dụng máy khoan cần đường kính

95mm khoan sâu 3m, khoảng cách lỗ khoan 2m tiến hành nổ mìn bằng phương pháp

truyền dẫn nổ mìn vi sai phi điện để hạn chế rung chấn và vang đất đá ra xung quanh.

Suất tiêu hao thuốc nổ: 0,35 – 4,2 kg/m3 (theo thực tế những năm trước đây sử dụng).

Đối với công tác nổ mìn khai thác tận thu quặng sử dụng máy khoan cần đường

kính 95mm khoan sâu 3m, khoảng cách lỗ khoan 1,5m tiến hành nổ mìn bằng phương

pháp truyền dẫn nổ vi sai phi điện. Suất tiêu hao thuốc nổ: 0,74 kg/m3.

* Công tác bốc xúc vận tải:

- Thời gian bốc xúc từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024.

- Sử dụng máy xúc cỡ trung bình lớn như KOMATSU 450 và CAT 330, vận tải

bằng ô tô ben loại dung tích thùng > 16m3.

- Công tác phá đá quá cỡ thực hiện bằng máy xúc búa thủy lực, loại máy CAT 330.

Bảng 1.2. Danh mục thiết bị máy móc sử dụng bóc thải, bốc xúc

STT Tên thiết bị Số lượng

1 Máy xúc CAT 330 bốc xúc đất đá Komatsu 450 2

2 Xe ô tô ben loại dung tích thùng > 16 m3 8

3 Máy gạt 130 san gạt bãi thải 1

4 Máy súc KOMATSU 200 sửa và làm đường 1

* Khối lượng đất đá bóc thải:

Bảng 1.3. Tổng hợp khối lượng đất đá bóc thải

ST

T
Vị trí

diện tích bóc

thải

(ha)

Thể tích diện

tích bóc thải

(m3)

Ghi chú

1 Diện tích Khu I 1,475 60.000
Bóc thải tận thu

quặng Fe-Mn

2 Diện tích Khu II 3,391 100.000
Cắt tầng làm đường

giao thông nội mỏ

3 Diện tích Khu III 0,87 110.000

Bóc thải để chuẩn bị

khai thác cho giai

đoạn tiếp theo

Tổng cộng 5,736 270.000

b. Công nghệ tuyển thu hồi quặng quặng sắt-mangan 

Số lượng quặng sắt – magan nghèo được lưu giữ tại dự án từ giai đoạn trước

khoảng 250.000 – 300.000 tấn nguyên khai. 
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* Công tác sàng rửa, nghiền hàm:

- Quặng thô có lẫn đất, đá cỡ hạt ≤ 250 mm sẽ được cấp bằng máy xúc đào đưa

vào khâu Sàng rửa đất thải bằng máy Sàng rung rửa nước có áp lực, ở khâu này các cục

quặng có kích cỡ lớn hơn 38 mm được rửa sạch cấp vào máy nghiền hàm 300x1300 mm

và nghiền ra cỡ hạt ≤ 38 mm được vận chuyển bằng băng tải B2 vào Máy sàng 2 tầng tiếp

tục rửa và  phân loại cỡ hạt, còn các cục có kích thước nhỏ hơn 38 mm sẽ lọt qua mắt

sàng rung đi vào máy tuyển rửa hai trục cánh vuông (máy đánh tơi), tại máy tuyển rửa hai

trục cánh vuông này được rửa tiếp thông qua hệ thống nước có áp, nước bùn đất thải sẽ bị

trôi ra đầu thấp của máy tuyển rửa còn phần quặng được đưa lên đầu cao của máy tuyển

rửa để đi vào máy sàng rửa 2 tầng phân cấp hạt.

- Đối với các cục quặng có kích cỡ lớn hơn 250 mm đến 500 mm sẽ được nghiền

tại máy nghiền hàm sơ cấp 600x900 mm, sau khi nghiền sẽ được vận chuyển bằng băng

tải B1 B800 đưa vào máy nghiền hàm thứ cấp 300x1300 mm để nghiền, sau đó rơi vào

băng tải B2 và tiếp tục các công đoạn tuyển rửa theo lưu trình của xưởng tuyển như đã

nói ở phần trên.

* Công tác sàng rửa và phân cấp hạt:

Sau công đoạn sàng rửa và nghiền hàm quặng được đưa vào máy sàng rửa 2 cấp

và phân loại cỡ hạt. Ở công đoạn này được bố trí các vòi nước có áp lực cao để tiếp tục

rửa quặng. Tại cấp sàng thứ nhất lỗ sàng phi 25 mm các hạt có kích cỡ lớn hơn 25mm sẽ

di chuyển trên mặt sàng ra băng tải B5 B800, tại băng tải B5 này bố trí mỗi ca 6 công

nhân nhặt phân loại đá thải nhằm làm giảm hàm lượng SiO2. Đối với các hạt nhỏ hơn 25

mm lọt sàng xuống cấp sàng thứ 2 lỗ sàng phi 8mmdi chuyển trên sàng ra băng tải B4

B800 vào khu tập kết sản phẩm FeMn cỡ hạt 8-25 mm. 

* Xử lý quặng vụn (<8mm sản phẩm chờ xử lý):

- Xử lý quặng cỡ hạt nhỏ hơn 8 mm: Sau khi tuyển sàng rửa để lấy cỡ hạt từ 8-38

mm tại Máy sàng rung 2 cấp rửa và phân loại cỡ hạt ra các khu tập kết riêng và sản phẩm

đuôi của Máy tuyển rửa hai trục cánh vuông sẽ còn lại các hạt có kích cỡ nhỏ hơn 8 mm

sẽ dùng máy Guồng múc quay vận chuyển lên băng tải B6, chất đống để vận chuyển tập

kết riêng làm nguyên liệu cho công nghệ khác. Bùn đất thải sẽ trôi theo nước ra hồ thải,

định kỳ nạo vét hồ thải chất đống để ráo nước sau đó dùng máy xúc bốc lên xe ô tô vận

chuyển ra khu vực bãi tập kết thải.
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Hình 1.2. Sơ dồ quy trình tuyển quặng Fe-Mn tại dự án

3.3. Sản phẩm của cơ sở

- Khối lượng bóc thải: 270.000 m3, trong đó:
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BÃI TẬP KẾT NGUYÊN LIỆU THÔ

Máy kẹp hàm sơ cấp 
600x900 

(đối với quặng >25cm)

Băng tải B1 B800 

Máy sàng 
rung cấp liệu  
đối với loại 
quặng < 25 

cm

Máy 
nghiền 
hàm 

300x1300
Số 02 

Máy 
nghiền 
hàm 

300x1300
Số 01 

Băng tải số 01 

MÁY SÀNG RUNG 3 CẤP 
RỬA VÀ PHÂN CẤP HẠT; 25-38mm;8 – 

25mm; <8mm

FeMn cỡ hạt 25 -
38mm

FeMn cỡ 
hạt 8-25mm 

cm

FeMn cỡ 
hạt <8mm

Băng tải số 02 
(nhặt đá thủ công)

KHO THÀNH PHẨM

Máy 
tuyển rửa 
hai trục 

cánh 
vuông 

Máy guồng 
quay múc 
quặng bột 
<1cm tách 

quặng bột và 
Bùn thải

BÃI TẬP KẾT 
QUẶNG BỘTBÃI THẢI

Quặng trên 
sàng >38mm 

Quặng dưới 
sàng <38mm

Quặng dưới 
sàng <38mm

Bùn Thải lẫn 
Quặng Bột
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+ Khối lượng đất đá thải có lẫn quặng Fe-Mn là: 60.000 m3 (được lưu giữ tại bãi

thải của dự án), sau đó sẽ tính toán khối lượng và báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước

về phương án xử lý tận thu trong giai đoạn sau của dự án. 

+ Khối lượng đất đá thải: 210.000 m3 được vận chuyển đổ thằng vào bãi thải của

dự án (dự án quy hoạch bãi thải mới với diện tích 3,2 ha). 

- Quặng sắt – magan khối lượng: 70.000 tấn /năm.

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN

CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng 

- Nguồn quặng đưa vào tuyển: Quặng Fe-Mn nghèo là 70.000 tấn/năm được lưu giữ
tại bãi chứa của dự án được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đồng ý tại Văn bản số
1897/ĐCKS-KS ngày 03/9/2013 về việc thu hồi, sử dụng quặng sắt – mangan nghèo
trong  quá  trình  khai  thác  mỏ  chì  –  kẽm  Nà  Tùm,  tỉnh  Bắc  Kạn  và  Văn  bản  số
5133/BTNMT-ĐCKS ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản
lý, sử dụng quặng oxyt chì kẽm và quặng sắt – mangan nghèo thu hồi được tại mỏ Nà
Tùm, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nhu cầu vật tư, hóa chất: Dự án không sử dụng hóa chất để tuyển quặng.

- Nhu cầu về vật liệu nổ: 0,35 kg/m3 đất đá thải.

- Nhu cầu về nguyên liệu của dự án: Dầu diezen khoảng 43 tấn/năm. Xăng 76,12

tấn/năm. 

4.2. Nguồn cung cấp điện và nước 

* Nguồn cung cấp điện: Sử dụng trạm biến áp hiện có từ giai đoạn trước đã xây

dựng phục vụ Xưởng tuyển. Vị trí biến áp cách xưởng tuyển 250m về phía Tây.

* Nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt:  Sử dụng nước giếng khoan đã có trong

giai đoạn trước của dự án. Tổng số lao động tại Dự án là 86 người, định mức sử dụng

nước  là  100  lít/ngày.  Vậy,  tổng  nhu  cầu  cấp  nước  sinh  hoạt  là  86  người  x  100

lít/người/ngày = 8.600 lít ngày, tương đương 8,6 m3/ngày.

* Nguồn cung cấp nước cho Xưởng tuyển: Theo tính toán nhu cầu trong quá trình

sản xuất thực tế trước đây thì nhu cầu trung bình là 3 m3/1 tấn quặng nguyên khai. Công

suất  của  dự  án  tuyển  70.000  tấn  quặng/năm.  Vậy  nhu cầu  sử  dụng nước  là  21.000

m3/năm, tương đương với 700m3/ngày. Nước thải của Xưởng tuyển được lắng qua hệ

thống hồ lắng bùn thải (gồm 3 hồ: hồ lắng 1 dung tích 2.000 m3; hồ lắng số 2 dung tích

2.000m3; hồ lắng số 3 dung tích 2.400 m3). Nước thải sau đó được dẫn sang Hồ lắng số 4

dung tích 6.000 m3 để lắng trong nước thải. Tại Hồ lắng số 4, Công ty sẽ lắp trạm bơm

tuần hoàn nước phục vụ sản xuất với lưu lượng 70% tổng lượng nước thải (tương đương

590m3. Lượng nước còn lại chiếm 30% tổng lương nước thải (tương đương 210 m 3) sẽ

được bơm lên hồ lắng số 5 dung tích 2.000 m3, sau đó dẫn xuống hồ lắng số 6 dung tích

1.500 m3 để tiếp tục xử lý, sau đó nước thải sẽ được dẫn bằng đường ống HDPE, PN10,
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đường kính 200-300mm, chiều dài 250m dẫn chảy xuống hồ chứa nước tại moong khai

thác mỏ Nà Tùm. Nước thải của Xưởng tuyển sẽ hòa cùng nước dưới đất tại moong khai

thác mỏ thoát ra suối Nà Tùm. Phần nước còn lại bơm bổ sung là 210 m 3/ngày đêm sẽ

được máy bơm, bơm nước ngầm từ moong khai thác lên bổ sung cho quá trình tuyển

quặng sắt. 

- Sơ đồ tuần hoàn nước của Xưởng tuyển: 

Hình 1.3. Sơ đồ xử lý nước thải và tuần hoàn tái sử dụng nước tại Cơ sở
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Bơm tuần hoàn tái sử dụng lưu lượng 590m3/ngày

Bơm 210 m3/ngày

Nước thải 
tuyển quặng

Hồ lắng số 1
 V= 2.000m3

Hồ lắng số 2
 V= 2.000m3

Hồ lắng số 3
 V= 2.400m3

Hồ lắng số 4
 V= 6.000m3

Hồ lắng số 5
 V= 2.000 m3

Hồ lắng số 6
 V= 1.500 m3

Moong khai 
thác Nà Tùm

Xả thải suối 
Nàm Tùm
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CHƯƠNG II

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC

GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

- Dự án phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017;  Quyết  định số 197/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh

Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;  

- Dự án phù hợp với các quyết định sau:

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Dự án phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết

định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; Dự án được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh,

bổ sung quy hoạch chì kẽm tại Bắc Kạn tại Văn bản số 216/TTg-CN ngày 09/02/2018;

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 1205/GP-BTNMT ngày 08/6/2005 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường cho phép Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn khai thác bằng

phương pháp lộ thiên tại mỏ chì, kẽm Nà Tùm, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh

Bắc Kạn.

- Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 190/GP-BTNMT ngày 23/01/2018

của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 487/QĐ-HĐĐGTLKS ngày 01/8/2001 của Hội đồng đánh giá trữ

lượng khoáng sản về việc phê chuẩn “Báo cáo địa chất tính lại trữ lượng thân quặng IV

mỏ chì – kẽm Nà Tùm – Chợ Đồn – Bắc Kạn” và Công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ

lượng, cấp tài nguyên tại Quyết định số 80/QĐ-HĐTLKS/CĐ ngày 17/7/2009.

- Văn bản số 1897/ĐCKS-KS ngày 03/9/2013 về việc thu hồi, sử dụng quặng sắt –

mangan nghèo trong quá trình khai thác mỏ chì – kẽm Nà Tùm, tỉnh Bắc Kạn.

- Văn bản số 5133/BTNMT-ĐCKS ngày 07/11/2016 của Bộ Tài nguyên & Môi

trường về việc quản lý, sử dụng quặng ô xýt nghèo thu hồi được tại mỏ Nà Tùm, huyện

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Hệ thống mương thoát nước mưa chảy tràn được xây dựng dọc theo đường giao

thông nội bộ mỏ; Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được chảy theo hướng về phía

moong khai thác vị trí mỏ Nà Tùm, nước mưa từ đây sẽ chảy ra suối Nà Tùm. 
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- Nước thải của dự án theo tính toán khoảng 210m3/ngày sau khi được xử lý đạt

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả

vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Vị trí tiếp nhận nước thải của Xưởng tuyển là moong khai thác tại mỏ Nà Tùm.

Sau đó nước thải sẽ hòa cùng nước ngầm tại moong khai thác mỏ chảy tự nhiên ra nguồn

tiếp nhận là suối Nà Tùm.

Suối Nà Tùm chảy qua phía Tây Mỏ, là nơi tiếp nhận toàn bộ nước thải và nước

mưa chảy tràn của khu mỏ, đây là suối lớn nhất của khu vực. Suối Nà Tùm bắt nguồn từ

sườn phía Nam đèo Khau Thăm và chảy qua thung lũng Phiêng Liền, qua mỏ Nà Tùm,

mỏ Nà Bốp – Pù Sáp và đổ vào sông Phó Đáy với lưu lượng như sau: 

- Qmax = 71.521,1l/s, tương đương: 6.179.423 m3/ngày đêm 

- Qmin= 220,6 l/s, tương đương: 19.060 m3/ngày đêm.

- Lưu lượng nước của mùa mưa gấp nhiều lần so với mùa khô. Mùa mưa có thể xuất

hiện lũ ống, ngập lụt.

Vậy, với lưu lượng xả thải của dự án lớn nhất là 210 m3/ngày không có khả năng

làm thay đổi lưu lượng của suối Nà Tùm. Khả năng chịu tải của môi trường nước nguồn

tiếp nhận là đảm bảo cho hoạt động xả nước thải của dự án.

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

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC, THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC

THẢI

1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Nước mưa được chia làm 02 hướng thoát nước theo địa hình thực tế đảm bảo nước

mưa tự chảy:

- Nước mưa từ khu vực từ khu vực văn phòng và khu vực bãi thải được dẫn theo

theo tuyến đường nội bộ mỏ và xung quanh bãi thải về phía Đông Bắc trên tuyến đường

ra vào khu vực mỏ: kích thước mưa thoát nước mưa chảy tràn mặt trên rộng 0,5m, mặt

đáy rộng 0,3m, chiều sâu trung bình 0,3m. Bố trí khoảng cách 150m một hố ga. Kết cấu

mương là mương đất. 

- Nước mưa từ khu vực xưởng tuyển và khu vực bóc thải khu vực mỏ Nà Tùm sẽ

được dẫn theo đường nội bộ mỏ về moong khai thác hiện có: kích thước mưa thoát nước

mưa chảy tràn mặt trên rộng 0,5m, mặt đáy rộng 0,3m, chiều sâu trung bình 0,3m. Bố trí

khoảng cách 150m một hố ga. Kết cấu mương là mương đất. 

Do địa hình khu vực xây dựng các công trình của dự án nằm trên sườn đồi thoải có

độ đốc lớn vì vậy, nước mưa chảy tràn được chảy tự nhiên từ khu vực cao và chảy về chỗ

trũng trong khu vực. 

- Nước mưa chảy tràn bằng hình thức tự chảy.

- Sơ đồ minh họa được đính kèm tại phần phụ lục của báo cáo.

1.2. Thu gom, thoát nước thải

* Công trình thu gom nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo được thu gom theo ống dẫn xả

ra mương thoát nước của khu vực.

+ Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom bằng ống dẫn về bể tự hoại 03 ngăn sau

đó được dẫn theo ống ra mương thoát nước của khu vực.

- Nước thải công nghiệp: 

Nước thải công nghiệp phát sinh từ Xưởng tuyển quặng sắt - mangan sẽ được thu

gom theo mương dẫn về hồ lắng phân cấp 03 hồ để lắng bùn, nước thải sau đó được dẫn

qua hồ lắng số 4, tại hồ số 4 nước được bơm tuần hoàn cấp cho tuyển quặng với lưu

lượng 490 m3/ngày.đêm (tương đương 70% tổng nhu cầu cấp nước), 210 m3/ngày.đêm
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(tương đương 30% tổng nhu cầu cấp nước) sẽ được bơm lên hồ lắng số 5 và 6 để tiếp tục

lắng, nước thải sau đó được dẫn theo đường ống xả thải xuống moong khai thác tại mỏ

Nà Tùm, sau đó hòa cùng nước ngầm tại moong khai thác và được chảy tự nhiên ra suối

Nà Tùm. 

Bảng 3.1. Công trình thu gom nước thải sản xuất

Công trình

xử lý nước

thải

Dung tích Kích thước, kết cấu Ghi chú

Hồ lắng 1 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2 m Các hồ này hiện nay

đã  được  xây  dựng

tuy  nhiên  để  đảm

bảo  hoạt  động  sản

xuất  thì  cần  cải  tại

lại

Hồ lắng 2 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2m

Hồ lắng 3 2.400 m3 Diện tích 1.200m2, chiều sâu 2m

Hồ lắng 4 6.000 m3 Diện tích 4.000m2, chiều sâu 1,5 m

Hồ lắng 5 2.000 m3 Diện tích 2.000m2, chiều sâu 1,0 m

Hồ lắng 6 1.500 m3 Diện tích 1.500m2, chiều sâu 1,0 m

* Công trình thoát nước thải:

- Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý được dẫn theo ống nhựa ra mương thoát

nước tự nhiên.

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ Xưởng tuyển quặng sau khi được lắng cặn tại

hồ lắng thứ 4 một phần được bơm tuần hoàn về phục vụ sản xuất, phần còn lại được bơm

theo đường ống lên hồ lắng số 5 và để tiếp tục lắng trong, nước thải sau khi được lắng

trong đặt tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường sẽ được dẫn theo đường ống thoát nước chiều

dài khoảng 250m xả thải xuống moong khai thác tại mỏ Nà Tùm, sau đó được chảy tự

nhiên ra suối Nà Tùm. 

* Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Nước thải công nghiệp được xả thải bằng đường ống dẫn theo phương thức tự

chảy vào moong khai thác mỏ Nà Tùm (moong khai thác hiện trạng có chứa nước, tạo

thành hồ nước), nước thải hòa cùng với nước ngầm tại moong khai thác và chảy tự nhiên

ra suối Nà Tùm.

-  Điểm tiếp  nhận  nước  thải  tại  moong khai  thác  mỏ Nà Tùm có tọa  độ:  X  =

2451238; Y = 559665 (hệ tọa độ VN 2000, KKT 105, Múi chiếu 60). 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước được đính kèm tại phần

Phụ lục của báo cáo.

1.3. Xử lý nước thải

* Nước thải sinh hoạt:

Hiện tại, khu mỏ đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hoàn chỉnh và đưa

vào sử dụng đạt hiệu quả tại các khu vực văn phòng, nhà ở công nhân và khu vực xưởng

tuyển quặng sắt – mangan:
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 - Số lượng nhà vệ sinh tự hoại 4 nhà: kích thước dài 4m x rộng 3 sâu 1,5 m = 18

m3, số lượng bể tự hoại 04 cái. 

Với thiết kế hệ thống bể tự hoại cải tiến (BASTAF) để xử lý, hiệu suất trung bình

theo hàm lượng SS, COD, BOD từ 70 – 77%, gấp 2-3 lần bể tự hoại thông thường.

- Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân huỷ yếm khí các chất hữu cơ và

chứa cặn. Bể tự hoại có khả năng chịu tải trọng thay đổi và lớn không đòi hỏi bảo trì đặc

biệt. Bể tự hoại được Công ty lựa chọn là bể tự hoại cải tiến với vách ngăn mỏng và ngăn

lọc kỵ khí có từ 4 đến 6 vách ngăn (Baffled septic tank with anearobic filter - BASTAF hay

còn gọi là bể phản ứng kỵ khí với vách ngăn mỏng và lọc kỵ khí), đảm bảo chứa đủ nước

thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trong Mỏ. 

- Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại cải tiến BASTAF:

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men

kỵ khí, đồng thời điều hoà lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các

vách ngăn hướng dòng, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với

các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn ở đáy bể. Các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật

hấp thụ và chuyển hoá, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Cũng nhờ các

ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí, 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. 

Với quy trình vận hành này, BASTAF cho phép tăng thời gian lưu bùn và nhờ vậy

hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc

kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải. Các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt

các hạt của lớp vật liệu lọc (cát, sỏi) ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước.

Hình 3.1. Mô hình bể tự hoại Bastaf 5 ngăn

Chú thích: Ngăn số 1, 2, 3,4: Ngăn lắng, Ngăn số 5: Ngăn lọc

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành bổ sung chế phẩm vi sinh DW.97 trong xử lý nước thải

sinh hoạt định kỳ 6 tháng/năm, mỗi lần 2kg. Chế phầm  DW. 97 là tổ hợp các vi sinh vật

có  năng  lực  phân  huỷ  nhanh  các  thành  phần  khó  tiêu  trong  cặn  bã  của  bể  phốt

(Protein, Tinh bột và Xelluloza). 

- Định kỳ hút bùn bể tự hoại 12 tháng/1 lần.
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- Kết quả phân tích một số chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả của công tác xử lý nước

thải bằng bể tự hoại BASTAF được thể hiện chi tiết tại bảng sau:

Bảng 3.2. Kết quả xử lý nước thải sinh hoạt

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Nước thải

chưa xử lý

Nước thải

đã xử lý

QCVN

14:2008/BTNMT

(cột B)

1 BOB5
- mg/l 200-250 45-50 50

2 COD mg/l 350-400 105-120 -

3 TSS mg/l 500 50 100

4 NO3
- mg/l 80 12 50

5 Tổng P mg/l 10-15 3-4,5 10

6 Coliforms MPN/100ml 10.000 3.000 5.000

(Nguồn: Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến – PGS.TS Nguyễn Việt Anh – Nhà xuất bản xây

dựng, Hà Nội 2007).

* Nước thải công nghiệp: 

Bảng 3.3. Công trình thu gom nước thải sản xuất

Công trình

xử lý nước

thải

Dung tích Kích thước, kết cấu Ghi chú

Hồ lắng 1 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2 m Các hồ này hiện nay

đã  được  xây  dựng

tuy  nhiên  để  đảm

bảo  hoạt  động  sản

xuất  thì  cần  cải  tại

lại

Hồ lắng 2 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2m

Hồ lắng 3 2.400 m3 Diện tích 1.200m2, chiều sâu 2m

Hồ lắng 4 6.000 m3 Diện tích 4.000m2, chiều sâu 1,5 m

Hồ lắng 5 2.000 m3 Diện tích 2.000m2, chiều sâu 1,0 m

Hồ lắng 6 1.500 m3 Diện tích 1.500m2, chiều sâu 1,0 m

Nước thải của Xưởng tuyển được lắng qua hệ thống hồ lắng bùn thải (gồm 3 hồ: hồ

lắng 1 dung tích 2.000 m3; hồ lắng số 2 dung tích 2.000m3; hồ lắng số 3 dung tích 2.400

m3). Nước thải sau đó được dẫn sang Hồ lắng số 4 dung tích 6.000 m3 để lắng trong nước

thải. Tại Hồ lắng số 4, Công ty sẽ lắp trạm bơm tuần hoàn nước phục vụ sản xuất với lưu

lượng 70% tổng lượng nước thải (tương đương 590m3. Lượng nước còn lại chiếm 30%

tổng lương nước thải (tương đương 210 m3) sẽ được bơm lên hồ lắng số 5 dung tích

2.000 m3, sau đó dẫn xuống hồ lắng số 6 dung tích 1.500 m3 để tiếp tục xử lý, sau đó

nước thải sẽ được dẫn bằng đường ống HDPE, PN10, đường kính 200-300mm, chiều dài

250m dẫn chảy xuống hồ chứa nước tại moong khai thác mỏ Nà Tùm. Nước thải của

Xưởng tuyển sẽ hòa cùng nước dưới đất tại moong khai thác mỏ thoát ra suối Nà Tùm. 
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- Sơ đồ tuần hoàn nước của Xưởng tuyển: 

Hình 3.2. Sơ đồ xử lý nước thải và tuần hoàn tái sử dụng nước tại Cơ sở

2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI

Quá trình vận hành trong giai đoạn 2022 – 2024 chỉ diễn ra các hoạt động bóc thải

và tuyển quặng sắt-mangan. Do đó cơ sở không phát sinh khí thải phải qua công trình xử

lý, nguồn phát sinh từ các hoạt động của Cơ sở chủ yếu là từ quá trình nổ mìn, bốc xúc,

vận chuyển đất đá thải, vận chuyển quặng từ bãi chứa về xưởng tuyển của các phương

tiện giao thông. Quá trình vận hành của xưởng tuyển sử dụng nước do đó không làm phát

sinh bụi, khí thải. Vì vậy, chủ cơ sở đề xuất áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, khí

thải như sau:

Trên cơ sở thực nghiệm và tính toán nguồn phát thải bụi phát sinh trong giai đoạn

bóc thải của mỏ là khá lớn tập trung trong các khâu khoan lỗ mìn, nổ mìn phá đá, xúc

bốc, vận chuyển đổ thải. Để giảm thiểu lượng bụi phát sinh Công ty sẽ có những biện

pháp giảm thiểu tác động của bụi của từng khâu khai thác cụ thể như sau:

* Giải thiểu đối với khu vực khai thác bóc thải, vận chuyển quặng đến xưởng

tuyển như sau: 

- Đối với công tác khoan: Sử dụng máy khoan có chất lượng tốt, lấy phôi khoan

bằng hỗ hợp nước khí nén, phun nước dạng sương mù quanh lỗ khoan.

- Đối với khâu nổ mìn: Sử dụng các phương pháp nổ mìn hợp lý như: nổ mìn vi sai

phá huỷ đá phát sinh bụi là ít nhất. Bố trí hợp lý thời điểm nổ mìn, khối lượng thuốc nổ

của từng phát mìn.

- Đối với khâu xúc bốc: Các phương tiện xúc bốc cần chú ý giảm khoảng cách đổ

tải, tránh rung, lắc thiết bị, sử dụng đúng công suất của thiết bị.
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Bơm tuần hoàn tái sử dụng lưu lượng 590m3/ngày

Bơm 210 m3/ngày

Nước thải 
tuyển quặng

Hồ lắng số 1
 V= 2.000m3

Hồ lắng số 2
 V= 2.000m3

Hồ lắng số 3
 V= 2.400m3

Hồ lắng số 4
 V= 6.000m3

Hồ lắng số 5
 V= 2.000 m3

Hồ lắng số 6
 V= 1.500 m3

Moong khai 
thác Nà Tùm

Xả thải suối 
Nàm Tùm
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- Đối với khâu vận chuyển: Các lái xe phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao

thông đường bộ và các quy định an toàn khác do Công ty đề ra. Không phóng nhanh,

phanh gấp, tăng ga, rồ máy khi đi qua các khu vực dân cư. Các phương tiện tham gia vận

chuyển không được chất tải quá đầy, phải phủ bạt, che chắn cẩn thận tránh rơi vãi đất đá

trên đường.

- Sử dụng xe để tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển và khu vực mỏ. Vào

mùa khô, bụi phát sinh nhiều sẽ tưới nước 04 lần/ngày, vào mùa mưa tưới 02 lần /ngày

nhằm hạn chế bụi phát sinh.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cho công nhân lao động trên khai trường để

hạn chế tác động do bụi và tiếng ồn.

- Các lao động của Công ty sẽ được kiểm tra sức khoẻ định kỳ tại cơ sở  y tế có

chức năng, tránh các bệnh nghề nghiệp. 

- Thường xuyên phun nước làm ẩm khu vực đường đi, sân bãi gần sân công nghiệp,

khu vực xưởng tuyển theo tần suất thích hợp cho từng thời điểm.

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, giá thành rẻ, dễ dàng thực hiện và có

hiệu quả cao. Do bụi phát sinh chủ yếu là bụi, bột đất đá, kích thước hạt bụi khá lớn

>5µm, khi tiến hành phun nước, các hạt nước sẽ liên kết cơ học với hạt bụi và rơi xuống,

bên cạnh đó tại các vị trí xúc bốc, khi đất, đá bị ẩm lượng bụi phát sinh là không lớn và

lắng nhanh chóng khi kết hợp với các hạt nước trong không khí. Căn cứ theo kết quả đã

thực hiện tại một số dự án phương pháp này có thể giảm thiểu 70% lượng bụi phát sinh. 

* Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khí thải 

Khí thải của các phương tiện thi công phục vụ quá trình hoạt động của Cơ sở sẽ

phát sinh ra các khí thải như SO2, NO2, CO và hydrocarbon. Để hạn chế ô nhiễm môi

trường không khí, các phương tiện tham gia thi công Dự án cần phải tuyệt đối chấp hành

các biện pháp bảo vệ môi trường do Công ty đưa ra gồm:

- Các phương tiện tham gia thi công tại Dự án đều phải được đăng kiểm đạt tiêu

chuẩn chất lượng lưu hành do cơ quan chức năng cấp.  Thường xuyên kiểm tra,  bảo

dưỡng định kỳ và lắp đặt bộ xử lý khí thải cho các phương tiện lưu hành.

- Điều chỉnh chế độ đốt nhiên liệu phù hợp cho các phương tiện vận tải.

- Các phương tiện không chở quá trọng tải quy định.

- Hạn chế để các phương tiện, máy móc nổ không tải.

- Nâng cao nhận thực của cán bộ công nhân viên về vấn đề bảo vệ môi trường và 

an toàn lao động trong quá trình vận hành các phương tiện máy móc tham gia thi công.

Qua các biện pháp giảm thiểu tác động của khí thải phát sinh từ Dự án đánh giá hiệu quả

đạt được từ 70% đến 80%

Nhìn chung với các biện pháp kỹ thuật và chính sách hợp lý Công ty cam kết đưa

chất lượng môi trường không khí của khu vực đạt QCVN 26:2016/BYT, cam kết đối với

các loại khí thải phát sinh trong khu vực mỏ đạt các chỉ tiêu theo TCVN.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 20



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG

* Công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

- Chủ dự án bố trí thùng rác tại khu vực nhà ăn, văn phòng để chứa toàn bộ rác thải

sinh hoạt phát sinh. Do mỏ nằm trên địa hình đồi núi thoải, cách xa khu đô thị, khu dân

cư và trong khu vực không có đơn vị thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên,

hơn nữa rác thải sinh hoạt phát sinh nhỏ vì vậy chủ dự án sẽ bố trí 01 hố chôn rác, có vị

trí phía sau khu nhà văn phòng.  Hố chôn lấp có thể tích 15 m3 (dài 5m x rộng 3m sâu

1m).  Hố chôn lấp được nèn chặt dưới đáy, xung quanh hố bố trí rãnh thoát nước ngăn

ngừa nước mưa chảy tràn vào hố. Khi hố chôn đầy chủ dự án sẽ thực hiện lấp, lu nèn đảm

bảo và thực hiện đào hố chôn lấp mới.

- Để đảm bảo, chất thải sinh hoạt được xử lý triệt để, định kỳ sau mỗi lần đổ rác chủ

dự án sẽ bổ sung thêm chế phẩm, vôi bột để tăng hiệu quả phân hủy và khử trùng chất

thải trong hố chôn lấp.

- Đây là giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của mỏ. Hiệu quả xử lý

có thể đạt từ 80%-90%.

* Công trình xử lý chất thải rắn thông thường:

- Bùn thải lẫn nước trong quá trình tuyển quặng sẽ được lắng tại 03 hồ lắng phân cấp số

1 dung tích 2.000 m3, hồ số 2 dung tích 2.000 m3, hồ số 3 dung tích 2.400 m3. Chủ dự án sẽ

định kỳ dùng máy xúc để nạo vét, bốc xúc lên ô tô vận chuyển về bãi thải diện tích 2,2 ha,

được quy hoạch sử dụng cho giai đoạn 2022 – 2024.   

- Đất đá thải có phát sinh trong quá trình bóc thải sẽ được vận chuyển về đổ thải vào

bãi thải diện tích 2,2 ha cùng với bùn thải. 

- Đối với lượng quặng sắt-mangan nghèo sẽ được vận chuyển lưu giữ tại bãi chứa hiện

có với diện tích 0,5 ha. 

- Bãi thải quy hoạch giai đoạn 2022 - 2024 của mỏ có thông số cơ bản sau:

+ Chiều rộng trung bình phía trên: 600m.

+ Chiều rộng đáy trung bình: 60m.

+ Chiều dài phía trên: 600m.

+ Chiều dài đáy: 620m.

+ Độ cao đáy: +370

+ Độ cao mặt thải: +400.

+ Dung tích thải: 500.000 m3.

Để bảo vệ môi trường, không cho bùn đất ảnh hưởng đến môi trường khu vực do

bùn đất ở mặt và sườn bãi thải vào mùa mưa, do đó Công ty sẽ xây đập ngăn, lắng bùn

phía hạ lưu của thung lũng thải đất đá. Kích thước đập và các thông số chính như sau:

+ Chiều dài đập tràn tính theo mặt đập: 140m.
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+ Chiều rộng mặt đập: 6m.

* Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 86 người

x 0,5 kg/người/ngày = 43 kg/ngày. 

- Chất thải rắn sản xuất: 

+ Đất đá thải phát sinh từ quá trình bóc thải: 210.000 m3. 

+ Đất đá có lẫn quặng sắt-magan nghèo: 60.000 m3.

+ Bùn thải phát sinh từ xưởng tuyển: 10.629 m3.

4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XƯ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

4.1. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại

Công ty đã bố trí các thùng phuy có lắp đậy dung tích 200 lít, dán nhãn chất thải

nguy hại và được lưu giữ tạm thời trong kho lưu chứa CTNH có diện tích 20 m 2, được

xây dựng tuân thủ theo TCVN 4317:1986. Thông số kỹ thuật của nhà kho cụ thể như sau:

- Nhà kho chứa CTNH 01 diện tích 30 m2.

+ Kích thước: Dài 6m x rộng 5m

+ Kết cấu: Mái đổ bê tông, nền láng xi măng, xây tường chịu lực.

+ Vị trí: Nằm ở khu vực văn phòng mỏ. 

4.2. Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở

Bảng 3.4. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở

Tên chất thải
Mã

CTNH

Số

lượng

(kg)/năm

Phương

pháp xử lý

Tổ chức, cá

nhân tiếp nhận

CTNH

Dầu mỡ bôi trơn động cơ 170203 15

Lưu giữ tại kho

chứa chất thải

tạm thời

Thuê đơn vị đủ

chức năng để vận

chuyển và xử lý

theo quy định

Giẻ lau dính dầu mỡ 180201 10

Các chất thải phát sinh tự

quá trình bảo dưỡng thiết

bị, máy móc có chứa thành

phần nguy hại.

150110 15

Tổng số lượng 45
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5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến khu vực xung quanh, chủ cơ sở cam kết

hoạt động đúng thời gian quy định của Luật Lao động và của địa phương.

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, tra dầu mỡ tại các bộ phận tiếp xúc gây ồn.

- Sử dụng máy móc mới, có độ ồn nhỏ.

- Các máy móc thiết bị thi công phải có lý lịch kèm theo, sử dụng máy móc của các

nước đảm bảo không lạc hậu. Phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ

thuật.

Đánh giá biện pháp áp dụng:

- Ưu điểm: được trình bày trên được áp dụng dễ dàng do Công ty có thể chủ động

thực hiện dưới sự chỉ đạo của chính quyền. 

- Nhược điểm: Theo công nghệ áp dụng, tiếng ồn phát sinh là không thể tránh khỏi

nhưng chỉ có thể giảm thiểu chứ không thể khống chế triệt để được tiếng ồn phát sinh. 

 Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Hiệu quả giảm thiểu tương đối cao và phù hợp

với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của dự án. Tiếng ồn phát sinh đảm bảo đạt giới hạn

cho phép theo QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải

a. Đối với nước thải sinh hoạt

Để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chủ cơ sở sẽ thực

hiện một số biện pháp sau đây để đảm bảo hệ thống bể tự hoại hoạt động và xử lý hiệu

quả như:

- Định kỳ kiểm tra, thông hút bùn, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để có kế hoạch sửa

chữa, thay thế kịp thời.

- Định kỳ (6 tháng/lần) bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu

quả làm sạch của công trình.

- Hạn chế không để rơi vãi dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng…xuống bể tự

hoại. Các chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả

xử lý của bể tự hoại.

Hiệu quả áp dụng: Nước thải sau khi xử lý qua bể tự hoại đảm bảo đạt giới hạn cho

phép theo QCVN 14:2008, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

b. Đối với nước thải công nghiệp

Nước thải công nghiệp phát sinh từ quá trình tuyển có lưu lượng 700 m3/ngày.đêm.

Tuy nhiên 70% được sử dụng tuần hoàn, 30% còn lại được lắng trong đặt Quy chuẩn Việt

Nam 40: 2011/BTNMT, cột B trước khi xả vào vị trí moong khai thác của mỏ Nà Tùm

với lưu lượng 210 m3/ngày.đêm. Đặc tính của nước thải xưởng tuyển là có lẫn bùn do đó
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Chủ dự án đã tiến hành xây dựng 03 hồ lắng phân cấp để lắng bùn thải. Chủ dự án sẽ

định kỳ thường xuyên luân phiên nạo vét bùn thải tại 03 hồ lắng để đảm bảo hiệu quả xử

lý bùn thải. Đồng thời tiến hành gia cố đê chắn nước thải của hồ số 4 và hồ số 5, tránh để

sảy ra vỡ đê chắn nước thải lẫn bùn xuống moong khai thác.

Cơ sở xả thải với lưu lượng không lớn so với khả năng tiếp nhận của nước hồ tại

moong khai thác và cũng không có khả năng làm thay đổi lưu lượng của suối Nà Tùm nơi

tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải của dự án.

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với bụi, khí thải 

Giai đoạn 2022 đến 2024 mỏ chỉ diễn ra các hoạt động bóc thải, vận chuyển đất đá

thải và tuyển quặng. Nguồn phát sinh bụi, khí thải chủ yếu từ nổ mìn, phá đá, hoạt động

của các phương tiện giao thông, thiết bị do đó không có khả năng gây ra sự cố đối với

môi trường tiếp nhận.

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với bãi thải 

Bãi thải được quy hoạch mới phục vụ giai đoạn 2022 – 2024, Công ty cam kết sẽ xây

dựng bãi thải đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Chiều rộng trung bình phía trên: 600m.

+ Chiều rộng đáy trung bình: 60m.

+ Chiều dài phía trên: 600m.

+ Chiều dài đáy: 620m.

+ Độ cao đáy: +370

+ Độ cao mặt thải: +400.

+ Dung tích thải: 500.000 m3.

Để bảo vệ môi trường, không cho bùn đất ảnh hưởng đến môi trường khu vực do

bùn đất ở mặt và sườn bãi thải vào mùa mưa, do đó Công ty sẽ xây đập ngăn, lắng bùn

phía hạ lưu của thung lũng thải đất đá. Kích thước đập và các thông số chính như sau:

+ Chiều dài đập tràn tính theo mặt đập: 140m.

+ Chiều rộng mặt đập: 6m.

Thường xuyên kiểm tra và định kỳ lu nèn, gia cố đập chắn bãi thải, đảm bảo không

để sảy ra sự cố nhất là vào mùa mưa, lũ.

7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ QUẢ

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐMT

7.1. Thay đổi quy mô công suất

a. Công suất hoạt động của cơ cở theo Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày

22/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án: 

* Công suất khai thác: 30.000 tấn quặng chì kẽm sunfua/năm.

* Công suất chế biến, luyện kim:

- Đầu vào 30.000 tấn quặng chì kẽm sunfua/năm và khoảng 70.000 tấn quặng sắt-

mangan/năm.
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- Đầu ra luyện kim được khoảng 2.800 tấn/năm chì kim loại; 3.200 tấn/năm bột

kẽm ô xít (60% Zn); 27.000 tấn/năm xỉ giàu mangan (30% Mn) và 19.000 tấn/năm gang

luyện kim.

b. Công suất hoạt động của cơ sở đề nghị cấp giấy phép môi trường giai đoạn

2022 - 2024: 

* Tiến hành bóc lớp đất mặt có chứa quặng oxyt nghèo (hàm lượng Pb+Zn,6%) và

quặng sắt – mangan nghèo (Mn<10%, Fe <30%) phân bố ở phần trên các thân quặng

sunfua chì kẽm tại mỏ chì kẽm Nà Tùm. Các công việc cụ thể: Cắt tầng, bóc thải, mở

rộng toàn bộ mặt bằng moong khai thác đến Cos +325 (Cos mặt nước tĩnh hiện tại).

Khối lượng bóc thải khoảng 270.000 m3, diện tích bóc thải 5,736 ha bao gồm:

- Diện tích Khu I (khu vực bóc thải tận thu quặng sắt mangan) là 1,475 ha; Phân bố

khu vực phía Bắc tiếp giáp với mỏ sắt Bản Tàn; Khối lượng bóc thải khoảng 60.000 m3.

- Diện tích Khu II (khu vực bóc đất đá thải) là: 3,391 ha; Phân bố khu vực phía

Đông tiếp giáp với trạm biến áp thứ 2 của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng: 100.000 m3.

- Diện tích Khu III (khu vực bóc đất đá thải) là: 0,87 ha; Phân bố khu vực phía Nam

tiếp giáp với thôn Bản Tàn của mỏ; Khối lượng bóc thải khoảng 110.000 m3.

2. Tuyển thu hồi quặng quặng sắt-mangan được lưu trữ tại dự án với công suất

70.000 tấn quặng sắt-mangan/năm.

7.2. Thay đổi về phương án xử lý nước thải

a. Phương án xử lý nước thải Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án: 

- Nước thải của dự án được sử dụng tuần hoàn, không xả nước thải ra ngoài môi

trường.

- Phương án xử lý nước thải theo ĐTM được duyệt được công ty thiết kế để xử lý

chung cho toàn bộ dự án: sử dụng cho xưởng tuyển quặng chì kẽm và xưởng tuyển

quặng sắt-mangan, cụ thể như sau: 

Quặng bùn thải -  nước từ xưởng tuyển tự chảy ra phía đầu trên của bãi thải. Chất

thải rắn sẽ tự lắng theo trọng lực, nước thải chảy về phía cuối bãi thải đã lắng trong

phần lớn chất thải rắn lơ lửng sẽ tiếp tục chảy vào hồ lắng số 4 để cung cấp cho hoạt

động tuyển ô xít sắt – mangan. Nước trong sau khi lắng được thu hồi và bơm tuần hoàn

trở lại phục vụ sản xuất của xưởng tuyển. Lượng nước tuần hoàn sử dụng là 100%.

Lượng nước này trước khi chảy sang hồ lắng đã lưu lại trong hồ thải khoảng 10 ngày để

lắng đọng các hạt chất rắn lơ lửng, ô xy hóa hết các hóa chất còn dư trong nước thải.

Phần nước còn lại một phần bị bay hơi, một phần được lưu lại trong hồ thải và tạo thành

một lớp nước phủ kín trên bề mặt hồ thải.

Bùn thải từ xưởng tuyển tự chảy về phía đầu trên của hồ thải. Công ty tiến hành đắp

đập ngăn thung lũng tạo thành hồ thải của xưởng tuyển. Đập ngăn hồ thải có kích thước

như sau:
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- Chiều dài thân lớn nhất: 100m.

- Chiều rộng mặt đập: 3m.

- Chiều cao thân đập lớn nhất là 15m.

- Chiều cao đập sẽ được đắp theo chiều cao dâng nước tính toán là 5m và có thể đắp

bổ sung tùy theo khối lượng thải thực tế.

Toàn bộ khối lượng đất đá để đắp được lấy từ lượng đất đá trong quá trình bóc đất

tại moong khai thác. Đáy hồ đều được gia cố xử lý xụt lún, rò gỉ. 

Hệ thống xử lý hồ thải quặng duôi là 04 hồ nối tiếp với chiều cao lòng hồ tối thiểu

là 12m, có kích thước lần lượt từng hồ là:

+ Hồ 1: 2.500m2, diện tích đáy hồ là 1.000 m2, thể tích hồ 1 là: 20.325m3.

+ Hồ 2: 5.500m2, diện tích đáy hồ là: 3.500 m2, thể tích hồ 2 là: 57.550m3.

+ Hồ 3: 7.500 m2, diện tích đáy hồ là 4.500m2, thể tích hồ 3 là: 71.240 m3.

+ Hồ 4: 4.700m2, diện tích đáy hồ là 2.900m2, thể tích hồ 4 là: 49.180m3. 

Công ty đã tiến hành xây dựng cống ngầm dài 200m nối liền hồ 3 sang hồ 4 nhằm

cung cấp nước cho hoạt động tuyển trọng lực quặng ô xít sắt – mangan. Nước thải trong

quá trình tuyển quặng sắt mangan cũng được lắng đọng trong hồ 4, sau đó được bơm tuần

hoàn sử dụng. 

Để đảm bảo hồ thải quặng đuôi luôn ở trạng thái ổn định và không bị tràn ra ngoài

gây ảnh hưởng tới môi trường đất và nguồn nước xung quanh. Công ty thường xuyên gia

cố các đập chắn bãi thải đảm bảo luôn vững chắc và giám sát hoạt động của các bãi thải

quặng đuôi để kịp xử lý các sự cố phát sinh. 

b. Phương án xử lý nước thải của cơ sở đề nghị cấp giấy phép môi trường giai

đoạn 2022 - 2024: 

Phương án hoạt động sản xuất của Công ty giai đoạn 2022 – 2024 chỉ tiến hành

bóc thải và tuyển quặng sắt với công suất theo ĐTM được duyệt là 70.000 tấn/năm. Tuy

nhiên để đảm bảo lượng nước thải phát sinh từ quá trình tuyển quặng sắt-mangan được

đảm bảo đạt quy chuẩn 40:2011/BTNMT, cột B trước khi thải ra ngoài môi trường.

Công ty đề xuất cải tạo Hồ lắng số 4 như sau:

- Cải tạo, xây dựng thêm 03 hồ lắng có công năng lắng bùn thải với thể tích lần

lượt các hồ là: Hồ 1 dung tích 2.000 m3, hồ 2 dung tích 2.000 m3, hồ 3 dung tích 2.400 m3.

Chủ dự án sẽ định kỳ dùng máy xúc để nạo vét, bốc xúc lên ô tô vận chuyển về bãi thải diện

tích 2,2 ha, được quy hoạch sử dụng cho giai đoạn 2022 – 2024.   

- Hồ số 4 để chứa và chất rắn lơ lửng còn lại, nước thải tại hồ lắng này sẽ được bơm

tuần hoàn 70% phục vụ sản xuất, 30% còn lại được bơm lên hồ lắng 5 và 6. Thể tích của hồ

lắng số 4 là: 6.000 m3. 

- Xây dựng thêm hồ lắng 5 dung tích 2.000 m3 và hồ lắng 6 dung tích 1.500 m3  để đảm

bảo nước thải được xử lý đạt chuẩn 40:2011/BTNMT, cột B, nước thải sau xử lý được
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dẫn xả  trực  tiếp  vào moong khai  thác  mỏ Nà Tùm với  lưu  lượng lớn  nhất  là  210

m3/ngày.đêm.

7.3. Thay đổi về phương án xử lý chất thải rắn

Hiện tại bãi  thải  chung của dự án theo ĐTM được duyệt có dung tích chứa thải

2.702.000 m3 đã được lấp đầy, chiều cao đổ thải tương đối lớn gây mất an toàn lao động, dễ

sảy ra sạt lở vào mùa mưa bão.

Do đó giai đoạn 2022-2024, Công ty đề xuất mở rộng thêm diện tích bãi thải về phía

Đông Bãi thải cũ, diện tích đề xuất là 2,2 ha. Dung tích đổ thải khoảng 500.000 m3 đất đá.

8. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN, CẢI TẠO, PHỤC

HỒI MÔI TRƯỜNG

- Theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 11/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về

viẹc phê duyệt nội dung đánh giá tác động môi trường dự án: Khai thác mỏ chì, kẽm Nà

Tùm – Chợ Đồn của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn thì tổng số tiền phải nộp là:

522.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng).

- Tổng số tiền kỹ quỹ Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn nộp đến hết năm 2017

là: 522.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng).

Năm 2017, khu vực khai thác và một số khu vực lân cận đã bị sụt lún. Công ty đã

lập phương án xây dựng thêm 06 ao lắng có tổng dung tích chứa khoảng 50.000 m3 cạnh

suối Nà Tùm (tên địa phương gọi là suối Bản Tàn) để lắng bùn đất trong quá trình bơm

tháo khô moong trước khi thải ra ngoài môi trường. Dẫn đến một số hạng mục này thay

đổi không có trong phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Kạn

duyệt tại Quyết định số  2070/QĐ-UBND ngày 11/10/2014. Mặt khác, đến nay Công ty

TNHH Khai khoáng Bắc Kạn đã nộp tiền kỹ quỹ cải tạp phục hồi môi trường cho 12,5 năm

là 522.000.000 đồng được tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 11/10/2014.

Do vậy, khi gia hạn khai thác mỏ Nà Tùm đến ngày 08/5/2025 theo Giấy phép số

190/GP-BTNMT, dự án chưa có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được duyệt. Đồng

thời trong giai đoạn 2022-2024, Công ty bổ sung xây dựng thêm 01 bãi thải với diện tích 2,2

ha nằm phía Đông cạnh bãi thải cũ.

Vậy, Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường,

Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn tiến hành bổ sung, tính toán lại toàn bộ Phương án

cải tạo, phục hồi môi trường của “Dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản tại mỏ chì

kẽm Nà Tùm, xã Ngọc Phái và thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” tại

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này với nội dung cụ thể như sau:
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8.1. Phương án cải tạo phục hồi môi trường

a. Tháo dỡ các hạng mục nhà xưởng tuyển quặng sắt và công trình phụ trợ: 

- Tháo dỡ các công trình: Nhà công nhân + nhà văn phòng, Nhà xưởng tuyển quặng

sắt, Nhà bếp, Nhà vệ sinh, Kho mìn, Trạm biến áp.

Bảng 3.5. Tháo dỡ toàn bộ các công trình phụ trợ của dự án

T

T

Tên hạng

mục
Diện tích Kết cấu

1

Nhà công nhân

+  nhà  văn

phòng

213 m2

Nhà dài 32 m rộng 6,66 m.

Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM

M50 quét vôi màu, cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính,

nền lát gạch ceramic, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn

và ốp gạch men kính 15x20 cao 1,8m. Mái nhà Proximăng

có trần nhựa chống nóng.

2

Nhà  xưởng

tuyển  quặng

sắt

2.000m2

Chiều cao nhà xưởng h = 12 m.

Quy mô nhà xưởng được làm bằng kết cấu thép I200, xà

gồ thép hộp, mái lợp tôn.

3 Nhà bếp 59 m2
Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM

M50 quét vôi màu, cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính,

4 Nhà vệ sinh 6 m2
Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM

M50 quét vôi màu, cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính,

5 Kho mìn 35m2 Tường xây gạch bê tông dày 0,22m vữa xi măng mác 75. 

6 Trạm biến áp 01 trạm Trạm biến áp có công suất 120 KVA

- Cải tạo, san gạt mặt bằng khu vực phụ trợ: San gạt diện tích khu phụ trợ với diện

tích 2.313 m2 với chiều cao san gạt trung bình là 0,3m.Khối lượng san gạt: 2.313 x 0,3 =

693,9 m3.

b. Cải tạo khu vực các bãi thải, cải tạo hồ lắng nước nước thải mỏ:

- San sạt, bãi thải tạo mặt bằng với tổng diện tích bãi thải là 22.000m2:

- Cải tạo hồ lắng nước nước thải mỏ: Trong quá trình cải tạo phục hồi sẽ tiến hành

nạo vét bể, lượng bùn thải sẽ được đưa tập kết tại bãi thải của khu vực. Diện tích các hồ

lắng sẽ được lấp đất lu nền trả lại mặt bằng.

Bảng 3.6. Hồ thu gom nước thải sản xuất

Công trình xử lý nước
thải

Dung tích Kích thước, kết cấu

Hồ lắng 1 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2 m
Hồ lắng 2 2.000 m3 Diện tích 1.000m2, chiều sâu 2m
Hồ lắng 3 2.400 m3 Diện tích 1.200m2, chiều sâu 2m
Hồ lắng 4 6.000 m3 Diện tích 4.000m2, chiều sâu 1,5 m
Hồ lắng 5 2.000 m3 Diện tích 2.000m2, chiều sâu 1,0 m
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Hồ lắng 6 1.500 m3 Diện tích 1.500m2, chiều sâu 1,0 m

- Tháo dỡ trạm biến áp và hệ thống đường dây tải điện trong mỏ và ngoài mỏ bắt

đầu từ điểm đấu nối đến trạm biếm áp của mỏ.

c. San gạt diện tích khai thác giai đoạn 2022 – 2024

- Diện tích Khu I (khu vực bóc thải tận thu quặng sắt mangan) là 1,475 ha; Phân bố

khu vực phía Bắc tiếp giáp với mỏ sắt Bản Tàn; 

- Diện tích Khu II (khu vực bóc đất đá thải) là: 3,391 ha; Phân bố khu vực phía

Đông tiếp giáp với trạm biến áp thứ 2 của mỏ; 

- Diện tích Khu III (khu vực bóc đất đá thải) là: 0,87 ha; Phân bố khu vực phía

Nam tiếp giáp với thôn Bản Tàn của mỏ.

d. Trồng cây:

- Diện tích mặt bằng sau khi đào đất để phủ đất tại hồ xử lý nước thải

+ Lượng đất màu phủ trồng cây được lấy tại khu vực mỏ và bãi thải chứa khối

lượng đất đá bóc thải.

8.2. Nội dung cải tạo phục hồi môi trường

8.2.1. Thiết kế, tính toán toán khối lượng công việc các công trình chính để cải tạo,

phục hồi môi trường.

8.2.1.1.  Nhà ở công nhân + nhà văn phòng mỏ

- Diện tích xây dựng: 213 m2. 

- Quy mô: Nhà cấp 4.

- Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM M50, cửa đi và cửa sổ

dùng cửa sắt tôn, nền xi măng, nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn và ốp gạch men kính

15x20 cao 1,8m. Mái nhà lợp tôn có trần nhựa chống nóng. Kết cấu: Móng dưới tường

xây gạch đặc vữa xi măng mác 50.

Bảng 3.7. Khối lượng tháo dỡ hạng mục nhà ở công nhân + nhà văn phòng mỏ

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m tấn 1,2

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m m2 255

AA.21311 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép m3 213,00

SA.11331 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3 66,6

AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 2,80

8.2.1.2. Nhà kho chất thải nguy hại
- Diện tích xây dựng: 30 m2.

- Quy mô: Nhà cấp 4.
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- Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM M50, cửa đi và cửa sổ

dùng cửa sắt, nền xi măng mác 75. Mái nhà lợp tôn. Kết cấu: Móng dưới tường xây gạch

đặc vữa xi măng mác 50.

Bảng 3.8. Khối lượng tháo dỡ hạng mục kho CTNH

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m tấn 0,5

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m m2 42,00

SA.11331 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3 4,4

AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 2,22

8.2.1.3. Tháo dỡ kho mìn

- Diện tích xây dựng: 35 m2.

- Quy mô: Nhà cấp 4

- Kết cấu:  Phần tường xây bằng gạch bê tông dày 0,22m vữa xi măng mác 75,

trát áo vữa xi măng cát mác 75, cửa sắt lợp máy tôn.

Bảng 3.9. Khối lượng tháo dỡ hạng mục kho mìn

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.21311 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép m2 35

AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 2,00

SA.11332 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 3,96

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m m2 49

SA.11332 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤22cm m3 3,96

8.2.1.4. Tháo dỡ nhà  vệ sinh

- Diện tích xây dựng: 6 m2.

- Kết cấu: Nhà xây gạch không nung, lợp tôn.

- Quy mô: Nhà cấp 4

Bảng 3.10. Khối lượng tháo dỡ hạng mục nhà vệ sinh

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.31531 Tháo dỡ bệ xí cái 01

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m m2 7,20

AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 1,2

AA.21311 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép m2 6,00

8.2.1.5. Tháo dỡ nhà  xưởng tuyển quặng sắt

- Diện tích xây dựng: 2.000 m2.

- Chiều cao nhà xưởng h = 12 m.

- Quy mô nhà xưởng làm bằng kết cấu thép I200, xà gồ thép hộp, mái lợp tôn.

Bảng 3.11. Khối lượng tháo dỡ nhà  xưởng tuyển quặng sắt
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Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 12 m tấn 0,820

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 12 m m2 72,00

AA.21311 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép m3 60,00

8.2.1.6.  Nhà bếp

- Diện tích xây dựng: 59 m2. 

- Quy mô: Nhà cấp 4.

- Kiến trúc: Tường nhà xây gạch không nung đặc trát VXM M50 quét vôi màu,

cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm kính.

Bảng 3.12. Khối lượng tháo dỡ hạng mục nhà bếp

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4 m tấn 1,0

AA.31221 Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m m2 82,0

AA.21311 Phá dỡ nền xi măng không cốt thép m3 59,00

SA.11331 Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm m3 24,0

AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 3,5

8.2.1.7. Tháo dỡ trạm biếp áp

Trạm biến áp 350KVA được  đặt  tại  phía  Đông Bắc cách nhà  văn phòng mỏ

khoảng 30m, thiết bị của trạm có các cấu kiện sắt thép cuốn dây đồng vàcác các lan can

kết cấu sắt thép cao<=4m.

Bảng 3.13. Khối lượng tháo dỡ hạng mục trạm biến áp, cột điện

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

SA.21404
Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép, 

trọng lượng cấu kiện <=250kg

cấu kiện 1,00

SA.32110
Tháo các loại động cơ điện, công suất công tơ 

<=320Kw

cái 2,00

AA.31121 Tháo dỡ kết cấu sắt thép, chiều cao <=4m tấn 2,500

8.2.1.8.  San gạt tạo mặt bằng khu mỏ

- Diện tích khai khai thác giai đoạn 2022-2024: 57.360 m2.  Khối lượng san gạt:

Chiều cao san gạt trung bình 0,3m3 diện tích san gạt 57.360 x 0,3 = 17.208 m3

- Diện tích khu phụ trợ: 2.313 m2 (Nhà văn phòng mỏ, kho mìn, nhà xưởng sản

xuất,........).  Khối lượng san gạt: Chiều cao san gạt trung bình 0,3m3 diện tích san gạt

2.313 x 0,3 = 693,9 m3

- Diện tích hồ lắng nước thải: 10.700 m2.  Khối lượng san gạt: Chiều cao san gạt

trung bình 0,3m3 diện tích san gạt 10.700 x 0,2 = 3.210 m3.
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- San gạt diện tích đường nội bộ: 5000 m2. Khối lượng san gạt: Chiều cao san gạt

trung bình 0,3m3 diện tích san gạt 5.000 x 0,2 = 1.000 m3.

Bảng 3.14. Khối lượng công việc san gạt 

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AB.2313

1

Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và 

máy ủi 110 CV, đất cấp I
100m3 22.111,9

8.2.1.9. Phủ đất màu, san gạt và trồng cây

- Phủ đất màu trên diện tích đã san gạt (diện tích đường nội bộ + khu vực phụ trợ)

chiều cao phủ đất trung bình 0,5 m x 7.313 m2 = 3.656,5 m3 đất màu.

- Tạo thảm thực vật trên diện tích đã lấy đất màu và diện tích đã san gạt của khu

vực hồ lắng và diện tích khai thác của mỏ:

- Đất màu được lấy tờ bãi thải mỏ nằm ở phía Đông Nam mỏ. Trồng cây trên tổng

diện tích đất đã được san gạt, lựa chọn là cây keo lá chàm được mua tại các nhà cung ứng

cây giống của tỉnh.

Bảng 3.14. Khối lượng đất màu

Mã hiệu Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng

AB.2313

1

Đào san đất phạm vi <=500m, bằng cạp 9 m3 và 

máy ủi 110 CV, đất cấp I
100m3 3.656,5 

AB.4121

1

Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi 

<=500m, ôtô 5T, đất cấp I
100m3 3.656,5 

8.3. Kế hoạch thực hiện 

- Thực hiện công tác kiểm tra, quan trắc thường xuyên các nguồn thải và chất thải.

- Các công trình cải tạo, phục hồi sau khi hoàn thành đều được chủ dự án phối hợp

với các cơ quan có chức năng tổ chức giám định.

Toàn bộ các nội dung công việc cải tạo, phục hồi môi trường chủ đầu tư sẽ bố trí

máy móc, phương tiện vận tải và công nhân đang làm việc tại Mỏ thực hiện.

Bảng 3.15. Kế hoạch thực hiện chi tiết như sau

T
T

Công việc
Tiến độ thực hiện (6 tháng) Kế hoạch giám

sát chất lượng
công trìnhT1 T2 T3 T4 T5 T6

1
Nhà công nhân + nhà
văn phòng

Chủ đầu tư tiến
hành giám sát chất
lượng công trình
cải tạo đảm bảo

yêu cầu chất
lượng theo quy

định QCVN mới
tiến hành thực
hiện cải tạo các
công trình tiếp

2
Nhà xưởng tuyển 
quặng sắt

3 Nhà bếp
4 Nhà vệ sinh
5 Tháo dỡ kho mìn
6 Tháo dỡ hệ thống 

thiết bị khai thác chế 
biến
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theo

7
San gạt tạo mặt bằng 
khu mỏ

8
Phủ đất  màu  và  san
gạt , trồng cây

8.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

a) Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường

- Căn cứ pháp lý lập dự toán:

+ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ: Quy định mức

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ quy định về quản

lý chi phí đầu tư xây dựng.

+ Quyết định 2200/QĐ- UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc

công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn;

+  Công văn số:  1690/SXD-KTXD ngày 25/6/2021 V/v Công bố đơn giá
nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 
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Bảng 3.16. Tổng hợp dự toán của phương án cải tạo phục hồi môi trưởng mỏ

ST

T
MSCV Tên công việc ĐV Tính Khối lượng

Đơn giá Thành tiền

Vật liệu Nhân công Máy Vật liệu Nhân công Máy

I Nhà ở công nhân + nhà văn phòng mỏ:

1
AA.3112

1

Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao

<= 4 m
tấn 1,2000  1.563.497  

 1.876.196  

2
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 255,0000  7.216  

 1.840.116  

3
AA.2131

1

Phá dỡ nền xi măng không 

cốt thép
m2 213,0000  7.216  

 1.537.008  

4 SA.11331
Phá dỡ tường xây gạch chiều

dày ≤11cm
m3 66,6000  225.471  

 15.016.369  

5
AA.3131

2

Tháo dỡ cửa
m2 2,8000  9.622  

 26.942  

II Nhà kho chất thải nguy hại:        

6
AA.3112

1

Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao

<= 4 m
tấn 0,5000  1.563.497  

 781.749  

7
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 42,0000  7.216  

 303.072  

8 SA.11331
Phá dỡ tường xây gạch chiều

dày ≤11cm
m3 4,4000  225.471  

 992.072  

9
AA.3131

2

Tháo dỡ cửa
m2 2,2200  9.622  

 21.361  

III Tháo dỡ kho mìn:        
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10
AA.2131

1

Phá dỡ nền xi măng không 

cốt thép
m2 35,0000  7.216  

 252.560  

11
AA.3131

2

Tháo dỡ cửa
m2 2,0000  9.622  

 19.244  

12 SA.11332
Phá dỡ tường xây gạch chiều

dày ≤22cm
m3 3,9600  248.999  

 986.036  

13
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 49,0000  7.216  

 353.584  

14 SA.11332
Phá dỡ tường xây gạch chiều

dày ≤22cm
m3 3,9600  248.999  

 986.036  

IV Tháo dỡ nhà  vệ sinh:        

15
AA.3153

1

Tháo dỡ bệ xí
cái 1,0000  31.270  

 31.270  

16
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 7,2000  7.216  

 51.955  

17
AA.3131

2

Tháo dỡ cửa
m2 1,2000  9.622  

 11.546  

18
AA.2131

1

Phá dỡ nền xi măng không 

cốt thép
m2 6,0000  7.216  

 43.296  

V Tháo dỡ nhà  xưởng tuyển quặng sắt:        

19
AA.3112

1

Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao

<= 4 m
tấn 0,8200  1.563.497  

 1.282.068  

20
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 72,0000  7.216  

 519.552  
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21
AA.2131

1

Phá dỡ nền xi măng không 

cốt thép
m2 60,0000  7.216  

 432.968  

VI Nhà bếp:        

22
AA.3112

1

Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao

<= 4 m
tấn 1,0000  1.563.497  

 1.563.497  

23
AA.3122

1

Tháo dỡ mái tôn cao <= 4 m
m2 82,0000  7.216  

 591.712  

24
AA.2131

1

Phá dỡ nền xi măng không 

cốt thép
m2 59,0000  7.216  

 425.744  

25 SA.11331
Phá dỡ tường xây gạch chiều

dày ≤11cm
m3 24,0000  225.471  

 5.411.304  

26
AA.3131

2

Tháo dỡ cửa
m2 3,5000  9.622  

 33.677  

VII Tháo dỡ trạm biếp áp:        

27 SA.21404

Tháo dỡ các cấu kiện bằng 

bê tông, gang, thép, trọng 

lượng cấu kiện 250kg

1 cấu

kiện
1,0000  416.841  

 416.841  

28 SA.32110
Tháo các loại động cơ điện, 

công suất động cơ = 320kW
1 cái 2,0000  2.034.720  

 4.069.440  

29
AA.3112

1

Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao

<= 4 m
tấn 2,5000  1.563.497  

 3.908.743  

VII San gạt tạo mặt bằng khu mỏ:        

30
AB.2313

1

Đào san đất phạm vi 

<=500m, bằng cạp 9 m3 và 
100m3 2.211,1900   1.799.076

  3.978.098.860
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máy ủi 110 CV, đất cấp I

IX Phủ đất màu, san gạt và trồng cây:        

31
AB.2313

1

Đào san đất phạm vi 

<=500m, bằng cạp 9 m3 và 

máy ủi 110 CV, đất cấp I

100m3 36,5650   1.799.076

  65.783.214

32
AB.4121

1

Vận chuyển đất bằng ôtô tự 

đổ, phạm vi <=500m, ôtô 

5T, đất cấp I

100m3 36,5650   1.038.341

  37.966.939

CỘNG HẠNG MỤC  43.785.957 4.081.849.013
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b, Chi phí trồng và chăm sóc cây: 

Theo định mức lao động tổng hợp trồng rừng keo lá tràm (Quyết định số 38/2005/QĐ-

BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban

hành định mức kinh tế, kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ

rừng) và Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ: Quy định mức

lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,

trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng

lao động thì mật độ trồng keo là 1.660 cây/ha. Vậy số cây cần trồng là 0,7313 ha x 1.660

cây/ha = 1.214 cây + 200 cây (10% trồng dặm) = 1.335 cây.

 Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ: Quy định

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Khu

vực dự án thuộc vùng IV, đơn giá ngày công được tính như sau:

Bảng 3.17. Đơn giá ngày công của lao động trồng và chăm sóc rừng

STT
Lương cơ bản và các khoản

phụ cấp

Lao động  - nhóm công nhân

lâm nghiệp

Gieo trồng, xới vun và chăm sóc

nhóm I (đồng)

1 Lương tháng tối thiểu 3.070.000

2 Phụ cấp theo lương  

2.1 Phụ cấp lưu thông (20%) 614.000

2.2 Phụ cấp không ổn định (10%) 307.000

2.3 Phụ cấp phụ (lễ, tết,…) (12%) 307.000

3 Cộng lương tháng 4.298.000

3.1 Số ngày công/tháng 26

 4 Đơn giá một ngày công 165.308

Căn cứ theo Quyết định 38/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ

thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng thì chi phí phủ xanh

trên toàn bộ diện tích bãi thải được thể hiện tại bảng sau:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 39



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Bảng 3.18. Dự toán chi phí trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực bãi thải

STT Nội dung công việc

Định mức
Khối lượng tính

toán
Công lao

động

Đơn giá
Thành tiền

(đồng)
(Quyết định

38/2005/QĐ-BNN)
(đồng/
đvt)

1 Chi phí mua cây con 1.660 Cây/ha 1.335 cây - 1000 1.335.000

2 Chi phí đào hố trồng cây 79 hố/công 1.214 hố 25 165.308 2.935.575

3 Chi phí phân bón (phân NPK) 0,2 kg/cây 242,80 kg - 10.344 2.511.523

4 Chi phí lấp hố trồng rừng 289 hố/công 1.214 hố 7 165.308 1.157.156

5 Chi phí vận chuyển cây con và trồng 121 cây/công 1.335 cây 18 165.308 2.975.544

6 Chi phí lao động và chăm sóc cây  

6.1 Lần 1 (năm 1, 2) 548 m2/công 7.313 m2 22 165.308 3.636.776

6.2 Lần 2, 3 (năm 1, 2) 716 m2/công 7.313 m2 17 165.308 2.810.236

6.3 Lần 1 (năm 3) 650 m2/công 7.313 m2 19 165.308 3.140.852

6.4 Lần 2  và 3 (năm 3 và lần 1năm 4) 679 m2/công 7.313 m2 18 165.308 2.975.544

7 Vận chuyển và bón phân 193 cây/công 1.214 cây 10 165.308 1.653.080

8 Xới vun gốc 182 cây/công 1.214 cây 11 165.308 1.818.388

9
Chi phí trồng dặm (10% cây trồng ban
đầu)

125 cây/công 200 cây 2 165.308 330.616

 Tổng chi phí trồng cây (Mc) 27.280.290
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c. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường

Bảng 3.19. Tổng hợp kinh phí phương án cải tạo, phục hồi môi trường

STT Khoản mục chi phí Cách tính Thành tiền

2 Nhân công hsnc 43.785.957

3 Máy thi công hsm 4.081.849.013

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP VL + NC + M 4.125.634.970

1 Chi phí trồng cây 27.280.290

2 Chi phí chung T x 7,3% 301.171.353

3
Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi

công
T x 1,1% 45.381.985

4
Chi phí một số công việc không xác

định được khối lượng từ thiết kế
T x 2,5% 103.140.874

II TỔNG CHI PHÍ GIÁN TIẾP C + LT + TT 476.974.502

III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH

TRƯỚC
(T + GT) x 5,5% 253.143.521

Chi phí xây dựng trước thuế T + GT + TL 4.855.752.993

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G x 10% 485.575.299

Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT 5.341.328.292

Bằng chữ: Năm tỷ ba trăm linh chín triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm

mười sáu đồng chẵn./.

8.5. Tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ

- Tổng số tiền kỹ quỹ Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn nộp đến hết năm

2017 là: 522.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai triệu đồng).

Năm 2017, khu vực khai thác và một số khu vực lân cận đã bị sụt lún. Công ty đã

lập phương án xây dựng thêm 06 ao lắng có tổng dung tích chứa khoảng 50.000 m3 cạnh

suối Nà Tùm (tên địa phương gọi là suối Nà Tùm) để lắng bùn đất trong quá trình bơm

tháo khô moong trước khi thải ra ngoài môi trường. Dẫn đến một số hạng mục này thay

đổi không có trong phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được UBND tỉnh Bắc Kạn

duyệt tại Quyết định số  2070/QĐ-UBND ngày 11/10/2014. Mặt khác, đến nay Công ty

TNHH Khai khoáng Bắc Kạn đã nộp tiền kỹ quỹ cải tạp phục hồi môi trường cho 12,5 năm

là 522.000.000 đồng được tính toán trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được

UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 11/10/2014.

Do vậy, khi gia hạn khai thác mỏ Nà Tùm đến ngày 08/5/2025 theo Giấy phép số

190/GP-BTNMT, dự án phải nộp tiền ký quỹ trong thời hạn 03 năm.

Số tiền ký quỹ theo giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) được tính như sau: 
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Tổng số tiền CTPHMT 5.341.328.292 - 522.000.000 đồng = 4.819.328.292 đồng 

Tổng số tiền ký quỹ mỏ là: 4.819.328.292 đồng. 

Theo quy định tại  Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết

một số điều của Luật bảo vệ môi trường của  Chính phủ đối với trường hợp giấy phép

khai thác khoáng sản được cấp (Tg)  có thời hạn dưới  10 năm thì mức ký quỹ lần đầu

bằng 25% (hai mươi năm phần trăm) số tiền phải ký quỹ. 

Tổng kinh phí  của  các  hạng mục công trình  cải  tạo,  phục  hồi  môi  trường là

4.819.328.292 VNĐ.

Số tiền ký quỹ lần đầu là: 4.819.328.292 x 25% = 1.204.832.073 VNĐ (Số tiền kỹ

quỹ chưa bao gồm yếu tố trượt giá) .

Số tiền ký quỹ các năm tiếp theo, theo giấy phép khai thác khoáng sản được tính

như sau: 

4.819.328.292 -  1.204.832.073 = 3.614.496.219 VNĐ

3.614.496.219 /2 năm = 1.807.248.110 VNĐ 

Do đó, số tiền ký quỹ hàng năm (tính từ năm thứ 2) của dự án là 1.807.248.110

VNĐ  chưa bao gồm yếu tố trượt giá. Số tiền ký quý sẽ được đơn vị thu ký quỹ môi

trường thông báo cho chủ dự án hệ số trượt giá của từng năm và có trách nhiệm thu tiền

ký quỹ của chủ dự án.

Tổng tiền ký quỹ và số tiền ký quỹ theo từng năm được thể hiện chi tiết tại bảng

3.6 (Tiền ký quỹ được nộp trước ngày 31 tháng 01 các năm).

Bảng 3.20. Bảng tính toán chi tiết số tiền ký quỹ năm đầu và các năm tiếp theo

STT Năm ký quỹ Số tiền ký quỹ (VNĐ)

1 Năm đầu 1.204.832.073 

2 Năm thứ 2 đến năm tiếp theo 1.807.248.110 

- Đơn vị nhận ký quỹ là: Quỹ phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường Bắc Kạn

- Địa chỉ: tổ 1a, phường Phùng Chí Kiên, tp. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

theo đúng quy định hiện hành.
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CHƯƠNG IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

- Nguồn nước thải phát sinh:

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh lưu lượng 8,6 m3/ngày.đêm.

+ Nguồn số 02: Nước thải công nghiệp phát sinh lưu lượng 210 m3/ngày.đêm.

- Lưu lượng xả thải tối đa: 219,6 m3/ngày.đêm.

- Dòng nước thải đề nghị cấp: 02 dòng (01 nước thải sinh hoạt; 01 dòng nước thải công

nghiệp).

- Các chất ô nhiễm là giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

+  Dòng nước thải sinh hoạt: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua

(tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO2
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật,

Tổng các  chất  hoạt  động bề  mặt,  Phosphat(PO4
3-)  (tính  theo  P),  Tổng Coliform,  đạt

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt (Giá trị C,

cột B).

Bảng 4.1.Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép trong nước thải sinh hoạt

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính
Giá trị C

(cột B)

Tần suất quan

trắc định kỳ

1 pH - 5-9

03 tháng/lần

2 BOD5 mg/l 50

3 TSS mg/l 100

4 Tổng chất hòa tan (TDS) mg/l 1000

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10

7
Nitrat  (NO2

-)  (tính  theo

N)
mg/l 50

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20

9
Tổng các chất hoạt động

bề mặt
mg/l 10

10
Phosphat(PO4

3-)

(tính theo P)
mg/l 10

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5000

+ Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN 2000, KTT 105º, múi chiếu 6o): X (m) =

2451402; Y(m) = 559842.

+ Phương thức xả thải: Tự chảy
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Mương thoát nước khu vực.

- Dòng nước thải công nghiệp: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni

(tính theo N), Tổng dầu mỡ khoáng, Sắt, Mangan, Kẽm, Chì, Asen, Thủy Ngân, Cadimi,

Crom (VI),  Đồng,  Coliform.  Đạt  Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột  B -  Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột B).

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính
Giá trị C

(cột B)

Tần suất quan

trắc định kỳ

1 pH - 5,5 đến 9

03 tháng/lần

2 BOD5 (200C) mg/l 49,5

3 COD mg/l 148,5

4 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 99

5 Tổng nitơ mg/l 39,6

6
Tổng phốt pho (tính 

theo)
mg/l 5,94

7 Amoni (tính theo N) mg/l 9,9

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 9,9

9 Sắt mg/l 4,95

10 Mangan mg/l 0,99

11 Kẽm mg/l 2,97

12 Chì mg/l 0,495

13 Thủy Ngân mg/l 0,0099

14 Cadimi mg/l 0,099

15 Crom (VI) mg/l 0,099

16 Đồng mg/l 1,98

17 Coliform Vi khuẩn/100ml 4950

Ghi chú:

- Kq = 0,9: Nguồn tiếp nhận không có số liệu về lưu lượng dòng chảy Q ≤ 50m3/s.

- Kf = 1,1: Lưu lượng nguồn thải 210 m3/ngày đêm.

- Vị trí xả nước thải: 

+ Vị trí xả thải tại moong khai thác mỏ Nà Tùm. Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa

độ VN 2000, KTT 105º, múi chiếu 6o): X (m) =  2451238; Y(m) = 559665.

+ Vị trí xả thải ra suối Nà Tùm (nước thải hòa với nước ngầm tại moong khai thác

dẫn xả chung và suối Nà Tùm). Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN 2000, KTT 105º,

múi chiếu 6o): X (m) =  2451319 Y(m) = 559447.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 44



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

- Phương thức xả tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước: Tự chảy.

- Chế độ xả thải: xả liên tục hàng ngày (24 giờ/ngày.đêm).

- Lưu lượng tối đa xin phép xả thải: 210 m3/ngày.đêm, 8,75 m3/giờ. 

- Nguồn nước tiếp nhận: moong khai thác mỏ Nà Tùm, nước thải hòa cùng nước tại

moong khai thác chảy ra suối Nà Tùm. 

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh tiếng ồn phát sinh từ Xưởng tuyển quặng sắt-

mangan. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 85 dBA.
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CHƯƠNG V

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

* Về tần suất quan trắc: Theo báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số

897/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn thì tần suất quan trắc đối với

nước thải là 01 lần/3tháng; 

* Số lượng mẫu quan trắc:  01 mẫu nước thải sinh hoạt; 01 mẫu nước thải tại hồ

lắng xưởng tuyển chì kẽm; 01 mẫu nước thải tại hồ lắng khu tuyển quặng sắt-mangan; 

* Các thông số quan trắc gồm:   pH, BOD5, COD, TSS, Pb, Zn, Cu, Mn, Cd,

CN-, Sunfua, Hg, As, dầu mỡ, Coliform.

Sau khi được phê duyệt báo cáo ĐTM thì mỏ chỉ tiến hành các hoạt động khai thác

và chế biến khoáng sản đến ngày 03/8/2019 thì mỏ tạm dừng mọi hoạt động.  Vì vậy,

trong báo cáo đề xuất cấp phép môi trường ngày Công ty tiến hành lập bảng tổng hợp

kết quả quan trắc nước thải trong năm 2017 và năm 2018.

* Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải sinh hoạt
Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt mỏ

T

T
chỉ tiêu Đơn vị đo

Năm 2017 Năm 2018 QCVN

14:200

8

(CỘT

B)

ĐỢT

1

ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢT 4 ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3

NTSH NTSH NTSH NTSH NTSH NTSH NTSH

1 pH - 7,82 7,41 7,63 7,32 7,39 7,62 7,26 5,5-9

2 TSS mg/l 58 67 72 65 82 71 75 100

3 BOD5 mg/l 18,5 25,7 11,7 22,5 18,7 25,3 22,7 15

4 COD mg/l 36,7 49,2 20,6 43,4 36,4 49,1 45,1 -

5

Sunfua 

S2- (theo 

H2S)

mg/l 2,36 2,83 2,72 2,76 2,93 2,57 3,06 4.0

6 Fe mg/l 0,184 0,174 0,147 0,162 0,149 0,164 0,173 -

7 Zn mg/l 0,120 0,128 0,171 0,132 0,127 0,131 0,131 -

8 Mn mg/l <0,15 <0,15 <0,15 <0,14 <0,14 <0,15 <0,14 -

9 Cu mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,03 <0,02 <0,02 <0,02 -

1

0
Cd mg/l <0,013 <0,013 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013 <0,012 -

1

1
Hg mg/l <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0006 <0,0005 -
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1

2
As mg/l <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0006 <0,0005 -

1

3
CN- mg/l KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ -

1

4
Pb mg/l 0,0012 0,0017 0,0015 0,0014 0,0012 0,0012 0,0013 -

1

5

Dầu mỡ 

động, 

thực vật

mg/l 6,58 7,93 4,92 4,52 6,73 7,30 4,85 20

1

6
Coliform MPN/100ml 4200 4855 4150 4750 4855 4905 4900 5000

Ghi chú:

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

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi 
xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

* Đánh giá kết quả phân tích nước thải sinh hoạt:

Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý bể tự

hoại cải tiến tại mỏ Nà Tùm qua các đợt quan trắc năm 2017 và năm 2018 cho thấy giá trị

các thông số ô nhiễm được đo đạc, phân tích đều thấp hơn giá trị cho phép của QCVN

14:2008/BTNMT, cột B. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý của Mỏ Nà Tùm đảm bảo các

quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khi thải ra ngoài môi trường.

* Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải công nghiệp

- Vị trí quan trắc hồ lắng Xưởng tuyển quặng sắt-mangan trước khi thải ra ngoài

môi trường: 
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải tại hồ lắng Xưởng tuyển quặng sắt-mangan

T

T
chỉ tiêu Đơn vị đo

Năm 2017 Năm 2018 QCVN

40:201

1

(CỘT

B)

ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3 ĐỢT 4 ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3

NT NT NT NT NT NT NT

1 pH - 7,18 7,18 7,19 7,12 7,12 7,13 7,19 5,5 – 9

2 TSS mg/l 19 9 14 11 15 12 16 100

3 BOD5 mg/l 15,3 12,7 12,7 12,7 10,6 12,3 9,7 50

4 COD mg/l 30,2 24,1 23,6 25,3 20,4 24,7 18,5 150

5 Fe mg/l 3,85 0,924 0,472 0,421 0,528 0,573 0,307 5

6 Zn mg/l 0,183 0,174 0,159 0,162 0,174 0,169 0,162 3

7 Mn mg/l <0,15 <0,15 <0,15 <0,16 <0,15 <0,15 <0,15 1
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8

Sunfua 

S2- (theo 

H2S)

mg/l <0,14 <0,14 <0,14 <0,15 <0,14 <0,14 <0,14 0,5

9 Pb mg/l 0,0125 0,0116 0,0137 0,0122 0,0129 0,0134 0,0125 0,5

1

0
CN- mg/l KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0,1

1

1
Cu mg/l 0,0137 0,0132 0,0159 0,0137 0,0132 0,0127 0,0129 2

1

2
Cd mg/l

<0,001

5

<0,001

5
<0,0015 <0,0016 <0,0015

<0,001

5

<0,001

5
0,1

1

3
Hg mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0004 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,01

1

4
As mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0003 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,1

1

5

Tổng 

dầu, mỡ 

khoáng 

mg/l 0,39 0,42 0,41 0,39 0,35 0,47 0,33 10

1

6

Colifor

m

MPN/

100ml
680 615 560 620 655 455 980 5000

Ghi chú:

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

(Cột B).  

- (-): Chưa có quy định                               

* Đánh giá kết quả phân tích nước thải công nghiệp:

Theo bảng kết quả phân tích nước thải tại hồ lắng nước thải khu vực Xưởng tuyển

quặng sắt-mangan trước khi thải ra ngoài môi trường cho thấy giá trị của các thông số

quan trắc và phân tích đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép so với Quy chuẩn QCVN

40:2011/BTNMT (B). Như vậy, nước thải trong quá trình tuyển quặng sắt – mangan tại

các đợt quan trắc của năm 2017 và năm 2018 đều được xử lý đáp ứng được các quy

chuẩn, tiêu chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. 

* Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải công nghiệp tại cửa xả ra

suối Nà Tùm.

Năm 2018, do dự án gặp một số sự cố về môi trường tại vị trí moong khai thác. Vì

vậy chủ dự án tiến hành xả nước thải ra suối Nà Tùm, kết quả quan trắc như sau:
Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải tại của xả ra suối Nà Tùm

TT chỉ tiêu Đơn vị đo Năm 2018 QCVN

40:2011ĐỢT 1 ĐỢT 2 ĐỢT 3
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(CỘT B)
NT NT NT

1 pH - 7,17 7,53 7,25 5,5 – 9

2 TSS mg/l 9,28 12,6 9,18 100

3 BOD5 mg/l 8,37 13,7 8,07 50

4 COD mg/l 17,4 26,2 16,2 150

5 Fe mg/l 0,219 0,214 0,214 5

6 Zn mg/l 0,193 0,177 0,172 3

7 Mn mg/l <0,16 <0,16 <0,16 1

8
Sunfua S2- 

(theo H2S)
mg/l <0,15 <0,15 <0,15 0,5

9 Pb mg/l 0,0142 0,0142 0,0129 0,5

10 CN- mg/l KPHĐ KPHĐ KPHĐ 0,1

11 Cu mg/l 0,0137 0,0196 0,0125 2

12 Cd mg/l <0,0016 <0,0016 <0,0016 0,1

13 Hg mg/l <0,0004 <0,0004 <0,0004 0,01

14 As mg/l <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,1

15

Tổng dầu, 

mỡ 

khoáng 

mg/l <0,3 <0,3 <0,3 10

16 Coliform
MPN/

100ml
525 450 605 5000

Ghi chú:

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

(Cột B).  

- (-): Chưa có quy định                               

* Đánh giá kết quả phân tích nước thải công nghiệp:

Theo bảng kết quả phân tích nước thải tại cửa ra suối Nà Tùm cho thấy giá trị của

các thông số quan trắc và phân tích đều thấp hơn so với quy chuẩn cho phép so với Quy

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (B). Như vậy, nước thải của mỏ tại vị trí xả thải đều đáp

ứng được các quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi thải ra suối Nà Tùm.  

2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHÍ THẢI, BỤI

* Về tần suất quan trắc: Theo báo cáo ĐTM được phê duyệt tại Quyết định số

897/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn thì tần suất quan trắc đối với

nước thải là 01 lần/3tháng; 

* Số lượng mẫu quan trắc:  

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 49



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

- KT-1: Khu vực moong khai thác

- KT-2: Khu vực xưởng tuyển chì kẽm

- KT-3: Khu vực xưởng tuyển sắt

- KT-4: Khu vực luyện kim 1

- KT-5: Khu vực luyện kim 2

- KT-6: Khu vực đổ thải 

* Các thông số quan trắc gồm:  Bụi, CO, CO2, SO2, NO2, Tiếng ồn. 

Theo báo cáo ĐTM được duyệt thì số lượng 06 mẫu không khí tại các khu vực sản

xuất khác nhau. Tuy nhiên trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường chỉ phục vụ

cho phương án hoạt động giai đoạn 2022-2024 tại 02 vị trí: Bóc thải tại moong khai

thác và Tuyển quặng sắt-mangan. Do vậy, Công ty chỉ lập bảng tổng hợp kết quả quan

trắc đối với 02 mẫu khí tại khu vực moong khai thác và tại khu vực xưởng tuyển quặng

sắt – mangan tại các năm 2017 và năm 2018, cụ thể như sau:

- Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại vị trí Khu vực moong khai thác: 
Bảng 5.4. Kết quả quan trắc bụi, khí thải

T

T
chỉ tiêu Đơn vị đo

Năm 2017 Năm 2018

QCVN 
ĐỢT

1

ĐỢT

2

ĐỢT

3

ĐỢT

4

ĐỢT

1

ĐỢT

2

ĐỢT

3

KK KK KK KK KK KK KK

1

Bụi lơ 

lửng 

TSP 

mg/m3 0,183 0,171 0,219 0,165 0,215 0,218 0,213 0,3(1)

2 CO mg/m3 1,63 1,65 1,74 1,61 1,70 1,68 1,68 30(1)

3 NO2 mg/m3 0,033 0,028 0,035 0,025 0,034 0,031 0,031 0,2(1)

4 SO2 mg/m3 0,042 0,030 0,048 0,028 0,046 0,037 0,037 0,35(1)

5 CO2 mg/m3 513 485 503 472 509 494 502 -

6
Độ ồn 

(Leq)
dBA 67,3 54,7 68,4 56,8 67,9 66,2 65,8 70(2)

Ghi chú:

-(1)- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh.

-(2)- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6h-21h).

* Đánh giá kết quả phân tích:

Từ kết quả đo, phân tích khí, bụi tại vị trí khai thác chì kẽm Mỏ Nà Tùm cho thấy:

toàn bộ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN
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05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. Như vậy, hoạt động khai thác mỏ không tác

động lớn, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực mỏ. 

- Kết quả quan trắc bụi, khí thải tại vị trí Xưởng tuyển quặng sắt-mangan: 
Bảng 5.5. Kết quả quan trắc bụi, khí thải

T

T
chỉ tiêu Đơn vị đo

Năm 2017 Năm 2018

QCVN 
ĐỢT

1

ĐỢT

2

ĐỢT

3

ĐỢT

4

ĐỢT

1

ĐỢT

2

ĐỢT

3

KK KK KK KK KK KK KK

1

Bụi lơ 

lửng 

TSP 

mg/m3 0,216 0,178 0,214 0,167 0,212 0,274 0,215 0,3(1)

2 CO mg/m3 2,17 1,62 2,05 1,64 2,11 2,38 2,13 30(1)

3 NO2 mg/m3 0,041 0,026 0,033 0,024 0,035 0,045 0,032 0,2(1)

4 SO2 mg/m3 0,045 0,029 0,039 0,027 0,037 0,049 0,035 0,35(1)

5 CO2 mg/m3 508 517 518 492 517 515 519 -

6
Độ ồn 

(Leq)
dBA 68,4 58,3 67,4 59,5 68,2 68,7 68,0 70(2)

Ghi chú:

-(1)- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

xung quanh.

-(2)- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6h-21h).

* Đánh giá kết quả phân tích:

Từ kết quả đo, phân tích khí, bụi tại vị trí Xưởng tuyển quặng sắt-mangan cho thấy:

toàn bộ các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép khi so sánh với QCVN

05:2013/BTNMT,  QCVN  26:2010/BTNMT.  Như  vậy,  hoạt  động  của  Xưởng  tuyển

không không gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh khu vực.

3.  KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO

CÁO ĐỀ XUẤT CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG

Để có thể đánh giá toàn diện được các tác động môi trường trong quá trình dự án đi

vào hoạt động. Ngày 27/3/2022, Đoàn cán bộ tham gia lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép

môi trường đã phối hợp với chủ dự án tiến hành lấy mẫu và phân tích các thành phần môi

trường. Kết quả được dùng để đánh giá chất lượng các thành phần môi trường hiện tại (so

sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành) cũng như trong việc kiểm soát, phòng

ngừa các vấn đề ô nhiễm môi trường sau này. 

Bảng 5.6. Thời gian tiến hành lấy mẫu

STT Thời gian lấy mẫu
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Lần 01 27/3/2022

Lần 02 28/3/2022

Lần 03 29/3/2022

Bảng 5.7.  Vị trí các điểm lấy mẫu 

Stt Vị trí lấy mẫu Kí hiệu

I Mẫu không khí xung quanh

1 Không khí khu vực văn phòng mỏ KK-1

2 Không khí khu vực trên tuyến đường vận chuyển nội bộ mỏ KK-2

3 Không khí khu vực xưởng tuyển quặng sắt KK-3

4 Không khí khu vực moong khai thác mỏ KK-4

II Mẫu nước thải

1
Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý tại mương thoát nước

thải chung của dự án
NTSH

III Mẫu nước mặt

1
Nước mặt tại suối Nà Tùm phía thượng lưu trước điểm tiếp

nhận nước thải của dự án
NM-1

2
Nước mặt tại suối Nà Tùm phía hạ lưu sau điểm tiếp nhận 

nước thải của dự án
NM-2

3 Nước mặt tại moong khai thác mỏ NM-3

IV Mẫu nước dưới đất

1 Nước dưới đất tại bể cấp nước sinh hoạt của dự án NN

V Mẫu đất

1 Đất khu vực dự kiến đổ thải MĐ-1

2 Đất khu vực moong khai thác MĐ-2

3.1. Kết quả quan trắc môi trường không khí

Chất lượng môi trường không khí khu vực xung quanh khu vực dự án được thể

hiện qua bảng kết quả phân tích sau:

- Kết quả quan trắc không khí đợt 1:

Bảng 5.8. Kết quả quan trắc môi trường không khí đợt 1
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Stt Thông số Đơn vị

Kết quả QCVN

05:2013/

BTNMT 
K1 K2 K3 K4

1 Nhiệt độ oC 29 29,5 28,6 30 -

2 Độ ẩm % 61,5 63 64 61,2 -

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 0,6 0,6 -

4 Tiếng ồn dBA 70,3 68,6 71,2 71,2 70(1)

5 SO2 µg/m3 85,9 70,9 67,2 63,6 350

6 NO2 µg/m3 60 61,7 69,2 63 200

7 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH 30.000

8
Tổng bụi lơ lửng

(TSP)
µg/m3 53 172 133 169 300

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh;

+ (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

- Kết quả quan trắc không khí đợt 2:

Bảng 5.9. Kết quả quan trắc môi trường không khí đợt 2

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả QCVN

05:2013/

BTNMT 
K1 K2 K3 K4

1 Nhiệt độ oC 28 30 30 29 -

2 Độ ẩm % 62,2 62,2 63,2 61,3 -

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 0,6 0,6 -

4 Tiếng ồn dBA 71,3 71,2 71,2 72,2 70(1)

5 SO2 µg/m3 85,9 56,5 61,8 50,9 350

6 NO2 µg/m3 60 61,7 69,2 63 200

7 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH 30.000

8
Tổng bụi lơ lửng

(TSP)
µg/m3 68 183 143 136 300

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 
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xung quanh;

+ (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

- Kết quả quan trắc không khí đợt 3:

Bảng 5.10. Kết quả quan trắc môi trường không khí đợt 3

Stt Thông số Đơn vị

Kết quả QCVN

05:2013/

BTNMT 
K1 K2 K3 K4

1 Nhiệt độ oC 29 31 29 28 -

2 Độ ẩm % 63,2 63,1 63,1 63,3 -

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 0,6 0,6 -

4 Tiếng ồn dBA 71,2 70,6 73,2 72,3 70(1)

5 SO2 µg/m3 66,8 87,5 74,4 63 350

6 NO2 µg/m3 55 58,3 55,83 57,5 200

7 CO µg/m3 KPH KPH KPH KPH 30.000

8
Tổng bụi lơ lửng

(TSP)
µg/m3 49 170 156 120 300

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh;

+ (1): QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện 

MDL của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

Nhận xét: 

Trên cơ sở kết quả quan trắc môi trường tại 4 điểm, 3 lần quan trắc, kết luận về

điều kiện vi khí hậu, chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn như sau:

- Về điều kiện vi khí hậu: Tại thời điểm khảo sát, khu vực dự án ít mây, thời tiết

nắng. Nhìn chung, điều kiện thời tiết bình thường, không có các biểu hiện bất thường so

với các số liệu đã được thống kê nhiều năm trên trong địa bàn hoạt động của mỏ Nà Tùm.

Thời điểm đo có điều kiện khí tượng bình thường sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả

môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, môi trường được trình bày tiếp theo.

- Về chất lượng môi trường không khí & tiếng ồn: Chất lượng môi trường không

khí và tiếng ồn tại khu vực thực hiện Cơ sở tại tất cả các điểm đo đều thấp hơn Gới hạn

cho phép theo các Quy chuẩn Việt Nam tương ứng. 
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 Kết luận: Có thể tạm kết luận rằng hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn

chưa bị ô nhiễm tại thời điểm khảo sát.

3.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Cơ sở, đơn vị tư

vấn đã phối hợp với chủ dự án tiến hành quan trắc mỗi nước thải sinh hoạt sau hệ thống

xử lý nước thải, kết quả như sau: 

Bảng 5.11. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

NTSH
QCVN

14:2008/

BTNMT, cột BĐợt 1 Đợt 2 Đợt 3

1 pH - 7,15 7,16 7,32 5 ÷ 9

2 TDS mg/L 364 364 363 1.000

3 TSS mg/L 25 29 32 100

4 BOD mg/L 19 14 19 50

5 Tổng dầu, mỡ mg/L 1,4 1,2 1,5 -

6 Photphat (PO4
3-) mg/L 2,9 3,2 2,84 10

7 Sunfua (S2-) mg/L 0,15 0,18 0,28 4

8 Amoni (NH4
+) mg/L 2,3 1,7 2,4 10

9 Nitrat (NO3
-) mg/L 0,53 0,82 0,57 50

10 Coliforms
MPN/

100mL
3.600 3.400 3.000 5.000

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ (-): Không quy định.

Nhận xét: Quan 3 đợt quan trắc môi trường nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý

của Cơ sở cho thấy giá  trị  của các thông số quan trắc  đều thấp hơn so với  QCVN

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Như vậy, hiện tại

hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở còn đáp ứng được yêu cầu về xử lý môi trường cho

giai đoạn hoạt động của Cơ sở. Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp như định kỳ hút bể tự

hoại, bổ sung chế phẩm sinh học nhằm nâng cao hiệu quả xử lý khi số lượng công nhân

tại Cơ sở tăng lên.

3.3. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt

Trên cơ sở phương án quy hoạch, hiện trạng môi trường tự nhiên tại thời điểm lấy

mẫu và phương án thoát nước, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tiến hành lấy 03

mẫu nước mặt tại vị trí moong khai thác và 02 mẫu nước tại suối Nà Tùm để dự báo đánh
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giá khả năng tiếp nhận nước thải của Xưởng tuyển quặng sắt-mangan khi diễn ra các hoạt

động tuyển quặng và xả nước thải vào nguồn nước.

- Kết quả quan trắc nước mặt đợt 1: 

Bảng 5.12. Kết quả quan trắc nước mặt đợt 1

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

QCVN 08-

MT:2015/

BTNMT

NM1 NM2 NM3 Cột B1

1 pH - 7,13 7,2 7,16 5,5 ÷ 9

2 DO mg/L 5,7 5,3 5,3 ≥ 4

3 TSS mg/L 19 14 21 50

4 BOD5 mg/L 5 7 5 15

5 COD mg/L 16 16 14 30

6 NO2
- mg/L KPH KPH KPH 0,05

7 NO3
- mg/L 0,27 1,72 0,89 10

8 NH4
+ mg/L KPH KPH KPH 0,9

9 PO4
3- mg/L 0,043 0,037 0,034 0,3

10 Chì (Pb) mg/L KPH KPH KPH 0,05

11 Đồng (Cu) mg/L KPH KPH KPH 0,5

12 Kẽm (Zn) mg/L KPH KPH KPH 1,5

13
Tổng dầu 

mỡ
mg/L KPH KPH KPH 1

14 Sắt (Fe) mg/L 0,28 0,54 0,45 1,5

15 Coliforms
MPN/100

mL
950 1.100 1.300 7.500

Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt (cột B1: áp dụng cho nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi).

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

- Kết quả quan trắc nước mặt đợt 2: 

Bảng 5.13. Kết quả quan trắc nước mặt đợt 2
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Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

QCVN 08-

MT:2015/

BTNMT

NM1 NM2 NM3 Cột B1

1 pH - 7,14 7,15 7,2 5,5 ÷ 9

2 DO mg/L 5,8 5,3 5,2 ≥ 4

3 TSS mg/L 14 19 25 50

4 BOD5 mg/L 7 9 9 15

5 COD mg/L 15 21 17 30

6 NO2
- mg/L KPH KPH KPH 0,05

7 NO3
- mg/L 1,3 1,9 0,85 10

8 NH4
+ mg/L KPH KPH 0,028 0,9

9 PO4
3- mg/L 0,036 0,051 0,023 0,3

10 Chì (Pb) mg/L KPH KPH KPH 0,05

11 Đồng (Cu) mg/L KPH KPH KPH 0,5

12 Kẽm (Zn) mg/L KPH KPH KPH 1,5

13
Tổng dầu 

mỡ
mg/L KPH KPH KPH 1

14 Sắt (Fe) mg/L 0,91 0,78 0,64 1,5

15 Coliforms
MPN/100

mL
1.100 1.300 1.300 7.500

Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt (cột B1: áp dụng cho nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi).

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

- Kết quả quan trắc nước mặt đợt 3: 

Bảng 5.14. Kết quả quan trắc nước mặt đợt 3

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

QCVN 08-

MT:2015/

BTNMT

NM1 NM2 NM3 Cột B1

1 pH - 7,15 7,21 7,15 5,5 ÷ 9

2 DO mg/L 5,4 5,7 5,7 ≥ 4

3 TSS mg/L 12 20 17 50
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Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

QCVN 08-

MT:2015/

BTNMT

NM1 NM2 NM3 Cột B1

4 BOD5 mg/L 5 7 9 15

5 COD mg/L 17 18 18 30

6 NO2
- mg/L KPH KPH KPH 0,05

7 NO3
- mg/L 0,99 1,46 0,45 10

8 NH4
+ mg/L KPH KPH KPH 0,9

9 PO4
3- mg/L KPH 0,044 0,069 0,3

10 Chì (Pb) mg/L KPH KPH KPH 0,05

11 Đồng (Cu) mg/L KPH KPH KPH 0,5

12 Kẽm (Zn) mg/L KPH KPH KPH 1,5

13
Tổng dầu 

mỡ
mg/L KPH KPH KPH 1

14 Sắt (Fe) mg/L 1,3 0,64 0,95 1,5

15 Coliforms MPN/100 mL 950 1.100 1.400 7.500

Ghi chú:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt (cột B1: áp dụng cho nguồn nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi).

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

Nhận xét:  Qua kết quả quan trắc 03 vị trí nước mặt (tại thượng lưu, hạ lưu và

moong khai thác mỏ Nà Tùm) tại 03 lần quan trắc liên tiếp cho thấy giá trị của các thông

số quan trắc đều thấp hơn hơn với QCVN  08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1: áp dụng cho nguồn nước sử dụng cho mục đích

tưới tiêu thủy lợi). Như vậy, có thể đánh giá rằng nguồn tiếp nhận nước thải của Cơ sở

còn rất tốt, đảm bảo tiếp nhận toàn bộ lượng nước thải của Cơ sở khi hoạt động. 

3.4. Kết quả quan trắc môi trường nước dưới đất

Để đánh giá chất lượng nước dưới đất phục vụ hoạt hoạt động sinh hoạt của công

nhân tại Cơ sở. Báo cáo tiến hành lấy 01 mẫu nước ngầm tại vị trí bể cấp nước sinh hoạt,

kết quả quan trắc như sau:

Bảng 5.15. Kết quả quan trắc nước dưới đất
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Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả

NN
QCVN 09-

MT:2015/

BTNMTĐợt 1 Đợt 2 Đợt 3

1 pH - 7,22 7,3 7,15 5,5 ÷ 8,5

2 BOD5 mg/L KPH KPH KPH -

3 COD mg/L 3,1 KPH KPH -

4 TSS mg/L KPH KPH KPH -

5 Amoni (NH4
+) mg/L KPH KPH KPH 1

6 CN- mg/L KPH KPH KPH 0,01

7 Nitrit (NO2
-) mg/L KPH 0,017 KPH 1

8 NO3
- mg/L 0,063 0,054 0,039 15

9 Asen (As) mg/L KPH KPH KPH 0,05

10 Cadimi (Cd) mg/L KPH KPH KPH 0,005

11 Chì (Pb) mg/L KPH KPH KPH 0,01

12 Đồng (Cu) mg/L KPH KPH KPH 1

13 Kẽm (Zn) mg/L KPH KPH KPH 3

14 Mangan (Mn) mg/L KPH KPH KPH 0,5

15 Sắt (Fe) mg/L 0,043 0,052 0,039 5

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu:

+ NN: Nước dưới đất tại bể cấp nước sinh hoạt của dự án. Tọa độ: X=2451416;

Y=559850.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

dưới đất ;

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc nước dưới đất tại bể cấp nước sinh hoạt của dự án

tại 03 lần quan trắc liên tiếp cho thấy giá trị của các thông số quan trắc đều thếp hơn so

với QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới

đất. Như vậy, nước dưới đất tại bể cấp nước sinh hoạt của Cơ sở đảm bảo cho nhu cầu

sinh hoạt của công nhân tại mỏ. 

3.5. Kết quả quan trắc môi trường đất
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Để đánh giá chất lượng môi trường đất tại khu vực moong khai thác và vị trí dự

kiến xây dựng bãi thải mới của dự án. Báo cáo tiến hành quan trắc 02 mẫu đất, kết quả cụ

thể như sau:

- Kết quả quan trắc đợt 1:

Bảng 5.16. Kết quả quan trắc môi trường đất đợt 1

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả QCVN 03-

MT:2015

/BTNMT
Đ1 Đ2

1 pH - 5,12 5,16 -

2 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 15

3 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 17,5 16,3 100

4 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 30,6 31,1 200

5 Cadimi (Cd) mg/kg đất khô KPH KPH 1,5

6 Chì (Pb) mg/kg đất khô 24,2 22,9 70

- Kết quả quan trắc đợt 2:

Bảng 5.17. Kết quả quan trắc môi trường đất đợt 2

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả QCVN 03-

MT:2015

/BTNMT
Đ1 Đ2

1 pH - 5,23 5,6 -

2 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 15

3 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 15,3 12,4 100

4 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 33,6 26,4 200

5 Cadimi (Cd) mg/kg đất khô KPH KPH 1,5

6 Chì (Pb) mg/kg đất khô 25,6 19,6 70

- Kết quả quan trắc đợt 3:

Bảng 5.18. Kết quả quan trắc môi trường đất đợt 3

Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả QCVN 03-

MT:2015

/BTNMT
Đ1 Đ2

1 pH - 5,18 5,42 -

2 Asen (As) mg/kg đất khô KPH KPH 15

3 Đồng (Cu) mg/kg đất khô 14,8 14,4 100

4 Kẽm (Zn) mg/kg đất khô 29,6 24,6 200
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Stt Thông số
Đơn

vị

Kết quả QCVN 03-

MT:2015

/BTNMT

Đ1 Đ2

5 Cadimi (Cd) mg/kg đất khô KPH KPH 1,5

6 Chì (Pb) mg/kg đất khô 22,8 23,4 70

Ghi chú:  

- Vị trí lấy mẫu

+ Đ1: Đất khu vực dự kiến đổ thải. Tọa độ: X=2451333; Y=560084.

+ Đ2: Đất khu vực moong khai thác. Tọa độ: X=2471169; Y=559587.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép

của kim loại nặng trong đất;

+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL

của phương pháp;

+ (-): Không quy định.

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường đất tại 02 vị trí: Khu vực dự kiến đổ

thải và Khu vực moong khai thác tại 03 lần quan trắc cho thấy giá trị của các thông số

quan trắc đều thấp hơn so với QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc

gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

CHƯƠNG VI

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Do cơ sở có bổ sung thêm một số hạng mục công trình bảo vệ môi trường đối với

nước thải sản xuất. Vì vậy, Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở, Chủ

cơ sở đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình

quan trắc môi trường định kỳ cụ thể như sau:

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

-  Hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ Xưởng tuyển quặng sắt-mangan:

+ Thời gian bắt đầu: tháng 8 năm 2022.

+ Thời gian kết thúc: tháng 12 năm 2022. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử

lý chất thải

* Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 

- Tần suất quan trắc: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn

định các công trình xử lý nước thải. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khai Khoáng Bắc Kạn 61



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

- Vị trí quan trắc: Hai vị trí: Nước thải đầu vào trước hệ thống xử lý; Nước thải đầu

ra sau hệ thống xử lý.

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni (tính theo N),

Tổng dầu mỡ khoáng, Sắt, Mangan, Kẽm, Chì, Asen, Thủy Ngân, Cadimi, Crom (VI),

Đồng, Coliform. Đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột B).

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột B).

* Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải để đánh giá hiệu quả

xử lý của công trình xử lý nước thải:

- Lấy mẫu đơn.

- Thời gian/tần suất: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn

định các công trình xử lý nước thải. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến

phối hợp để thực hiện kế hoạch:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng.

- Địa chỉ:  Tòa nhà số 75, DV 02, phường Mộ Lao, quận Hà Ðông, thành phố Hà

Nội, Việt Nam.

- Ðiện thoại:  024 320 369 988 Email: lienminhmoitruong@gmail.com 

- Lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn môi trường; quan trắc phân tích môi trường; thi

công các công trình xử lý môi trường, thăm dò địa chất.

- Chứng nhận Vimcert số 185 và chứng chỉ Vilas số 968.

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP

LUẬT

2.1. Chương trình quan trắc định kỳ

a. Quan trắc môi trường nước thải: 

* Quan trắc nước thải sinh hoạt:

- Vị trí quan trắc: Một vị trí Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý.

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (tính theo

H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO2
-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các

chất hoạt động bề mặt, Phosphat(PO4
3-) (tính theo P), Tổng Coliform.

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- Quy chuẩn quốc gia về nước

thải sinh hoạt (Giá trị C, cột B).

* Quan trắc nước thải công nghiệp (nước thải sản xuất):
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- Vị trí quan trắc: Một vị trí Nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý tại điểm xả nước

thải ra suối Nà Tùm. 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Amoni (tính theo N),

Tổng dầu mỡ khoáng, Sắt, Mangan, Kẽm, Chì, Asen, Thủy Ngân, Cadimi, Crom (VI),

Đồng, Coliform.

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

gia về nước thải công nghiệp (giá trị C, cột B).

b. Quan trắc không khí khu vực lao động:

- Vị trí quan trắc: 03 vị trí: 01 vị trí tại khu vực bóc thải; 01 vị trí tại khu vực Xưởng

tuyển quặng sắt-mangan; 01 vị trí tại khu vực trên tuyến đường vận chuyển đất đá thải. 

- Thông số quan trắc: Nhiệt độ, độ ẩm, Bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 24:2016/BTY-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng

ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN

03:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50

yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

- Không có.

6.2.3. Hoạt động quan trắc định kỳ theo đề nghị của chủ dự án

- Không có.

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀNH NĂM

Chương trình quan trắc chất thải và môi trường không khí khu vực lao động Chủ cơ

sở dự kiến khoảng 80.000.000 triệu đồng/năm (bằng chữ: tám mươi triệu đồng). Kinh phí

quan trắc phụ thuộc vào từng thời điểm và từng đơn vị quan trắc khác nhau. 
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CHƯƠNG VII

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA 

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

* Kết quả kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực Môi trường của các cấp có thẩm

quyền tại mỏ Nà Tùm, theo các Biên bản; Thông báo sau:

- Biên bản thanh tra về bảo vệ Môi trường, do Đoàn thanh tra thuộc Tổng cục Môi

trường năm 2016; 

- Thông báo số: 1474/TB-ĐCKS ngày 19/6/2019; Thông báo số: 2230/TB-ĐCKS

ngày 29/8/2019; Thông báo số: 3670/TB-ĐCKS ngày 31/12/2021của Tổng cục Địa chất

và Khoáng sản Việt Nam

- Báo cáo  số: 221/BC-STNMT ngày 30/9/2019 của Sở tài nguyên và Môi trường

tỉnh Bắc Kạn.

* Các nội dung trong báo cáo và Thông báo, yêu cầu  công ty TNHH Khai

khoáng Bắc Kạn, thực hiện khắc bao gồm:

- Lập lại DTM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
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- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép Xả thải vào nguồn nước theo Luật Tài nguyên

nước.

- Hoàn thiện hồ sơ các công trình bảo vệ môi trường, trình các cấp có thẩm quyền

phê duyệt để cấp Giấy Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ Môi trường.

* Kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại nêu trên, của công ty TNHH Khai

khoáng Bắc Kạn trong thời gian qua:

- Kết quả lập lại DTM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

Ngay sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

(Văn bản số: 4009/UBND-CN ngày 05/10/2015) về việc chấp thuận cho công ty TNHH

Khai khoáng Bắc Kạn, thay đổi một số nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo DTM

đã được phê duyệt tại Quyết định số: 879/QĐ-UBND ngày 22/6/2015, công ty đã chủ

động, khẩn trương ký HĐ với đơn vị tư vấn ( HĐ kinh tế số: 262b/2018; 262a ngày

26/2/2018, 229A/2018 ngày 18-12-2018). Nội dung, cơ sở để lập lại Báo cáo đánh giá tác

động môi trường của dự án là Công ty xin bổ sung phương án tháo khô mỏ với 14 máy

bơm thuyền (7 máy làm việc, 7 máy dự phòng), 11 máy bơm ly tâm (6 máy làm việc, 5

máy dự phòng), đồng thời xây dựng phương án bổ sung 06 ao lắng có tổng dung tích

chứa khoảng 50.000 m3 cạnh suối Bản Tàn, để lắng bùn đất trong quá trình bơm tháo khô

moong trước khi thải ra môi trường. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã

xin ý kiến ( Công văn số: 418/STNMT-CCBVMT ngày 23/3/2018) và được Tổng cục

Môi trường trả lời tại Công văn số 1430/TCMT-TĐ ngày 12 tháng 6 năm 2018 về việc

hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với dự án khai thác mỏ chì, kẽm Nà

Tùm. Sau khi xem xét nội dung yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn,

Tổng cục Môi trường xác định chưa đủ cơ sở để trả lời việc có phải lập lại báo cáo đánh

giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với dự án theo quy

định tại Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính

phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược,

đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Mặt khác, từ tháng 8 năm 2019 đến nay, mỏ chì kẽm Nà Tùm đã dừng mọi hoạt

động. Hiện tại theo Luật Môi trường 2020 có hiệu lực từ tháng 1/2021, ngày 15-3-2022,

Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn thuê Công ty Cổ phần Liên Minh Môi trường và

Xây dựng lập báo cáo đề xuất xin cấp Giấy phép Môi trường; ngày 28/3/2022 đơn vị tư

vấn đã đi thực địa lấy mẫu nước, không khí; hiện đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn

thiện để chủ đầu tư trình nộp hồ sơ lên cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo Luật

định.

- Kết quả hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép Xả thải vào nguồn nước: Năm 2018,

công ty đã hoàn thành hồ sơ xin cấp Giấy phép xả thải vào nguồn nước, được Văn phòng

một cửa- Tổng cục Môi trường tiếp nhận HS mã số: TNN-NT -039-18 ngày 9/10/2018;

tuy nhiên các thông số xả thải lấy theo Báo cáo ĐTM bổ sung đến nay không phù hợp,

không áp dụng được vào kế hoạch sản xuất theo Công văn số: 50/2021/CV-KKBK ngày
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16/12/2021; mặt khác theo Luật Môi trường mới thì Giấy phép Xả thải vào nguồn nước

đã bãi bỏ, được xây dựng lồng ghép, tích hợp vào nội dung cấp Giấy phép Môi trường.

Nội dung này công ty đã thống nhất với Công ty Cổ phần Liên Minh Môi trường và Xây

dựng,  triển  khai  theo  đúng  hướng  dẫn  của  Nghị  định  số:  08/2020/NĐ-CP  ngày

10/01/2022 trong hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường..

- Kết quả thực hiện khắc phục, hoàn thành hồ sơ Xin cấy Giấy Xác nhận hoàn thành

các công trình Môi trường mỏ Nà Tùm: 

Năm 2015, Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn, đã hoàn thành hồ sơ, được Sở

Tài nguyênvà Môi trường tiếp nhận, giải quyết; tuy nhiên do chưa thống nhất được lịch

kiểm tra thực địa (Đoàn kiểm tra liên nghành thực hiện), nên Sở Tài nguyên và Môi

trường có công văn tạm hoãn lịch kiểm tra (Công văn số: 962/STNMT - CCBVMT ngày

23/9/2015). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, theo nội dung công

văn số: 8725/ UBND-NNTNMT ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về viẹc giao

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề nghị của Công ty TNHH Khai Khoàng Bắc

Kạn tại Công văn số: 50/2021/CV-KKBK ngày 16/12/2021. Để đảm bảo hoàn thành khắc

phục nội dung này, ngay sau cuộc họp ngày 01/3/2021 với các Sở có liên quan của tỉnh

Bắc Kạn, do Sở Tài  nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức, Công ty đã khẩn trương kiểm

tra hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường mỏ Nà Tùm, lập dự toán kinh phí thực

hiện, chọn đơn vị nhận thàu khoán. Hiện đơn vị nhận khoán đã tiến hành kiểm tra thực

địa và chuẩn bị nhân lực triển khai.

CHƯƠNG VIII

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

* Cam kết của chủ dự án về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp

giấy phép môi trường:

- Cam kết về tính chính xác các thông tin, thông số các công trình thiết bị đã đầu

tư, các thông số quan trắc giám sát môi trường đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp giấy

phép môi trường.

- Cam kết về tính chính xác, trung thực kết quả đã đầu tư xây dựng, lắp đặt các hệ

thống thiết bị, công trình xử lý môi trường đã đầu tư được thể hiện trong hồ sơ đề nghị

cấp giấy phép môi trường.

* Cam kết của chủ dự án về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu

chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên

quan:

- Cam kết xử lý nước thải sinh hoạt đạt  QCVN 14:2008/BTNMT, cột B- Quy

chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt (Giá trị C, cột B).
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

-  Cam  kết  xử  lý  nước  thải  công  nghiệp  (nước  thải  sản  xuất)  đạt  QCVN

40:2011/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (giá trị

C, cột B).

- Cam kết thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo đúng nội

dung đã đề xuất trong báo cáo. 

- Cam kết đảm bảo nguồn lực về nhân sự, thiết bị và tài chính cho công tác bảo vệ

môi trường của dự án.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các nội theo khác theo quy định của pháp luật về bảo

vệ môi trường. 

PHỤ LỤC

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Giấy phép khai thác khoáng sản.

3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

4. Các phiếu kết quả quan trắc môi trường.

5. Các loại sơ đồ, bản đồ liên quan đến dự án. 
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BO TAl NGUYEN VA MOl TRUONG CQNG HoA XA HQI CHU NGHIA vnrr NAM
DQc J<)p - Tl! do - H<;lnh phuc

S6: 42JJ )/GP- BTNMT
Ha N9i, nga» of? thang 6 tuim 2005

""',, " " ?GIA Y PHEP I{HAI TI-IAC I{HOANG SAN

BO TRUONG BO TAl NGUYEN vA MOl TRUONG

Can err Luat Khoang san ngay 20 thang 3 narn 1996 va Nghi dinh so
76/2000/ND-CP ngay 15 thang 12 nam 2000 cua Chinh phu quy dinh chi tiet
vice thi hanh Luat Khoang san (sua doi);

Can CU' Nghi dinh so 91/2002/ND-CP ngay 11 thang 11 nam 2002 cua
Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han va co cau t6 chtrc cua B¢
Tai nguyen va M6i tnrong;

Can err y kien cua Thu Wong Chinh phu tai Cong van so 1455NPCP- CN
ngay 23 thang 3 nam 2005 cua Van phong Chinh phu ve viec cap giay phep khai
thac mo elf - ~~l1} Na Turn, huyen Cho Don;

Can cu y kien cua B¢ Quoc phong tai Cong van so 280l/QP ngay 19 thang
7 narn 2003 ve viec thong nhat cho khai thac chl - kern tai khu vue Na Turn, xa
Ngoc Phai, huyen Cho Don, tinh Bac Kan;

Can cu Quyet dinh so 487/QD-HDDGTLKS ngay 01 thang 8 narn 2001
cua Hoi dong Danh gia tnl Iuong khoang san ve viec phe chuan "Bao cao dia
chat tinh lai tnr luong than quang IV mo chl - kern Na Turn - Cho Don - Bac Kan";

Can CU' Quyct dinh so 789/QD-UB ngay 20 thang 5 nam 2002 va Quyet
dinh (b6 sung) so 2027/QD-UB ngay 11 thang 10 nam 2004 cua Uy ban nhan
dan tinh B{tc Kan ve viec phe duyet noi dung Bao cao danh gia tac dong moi
tnrong du an khai thac mo chi :-kern Na Turn - Cho Don cua Cong ty TNHH Khai
khoang Bac K:;m;

Xet Dan va ho sa kern theo cua C6ng ty TNHH Khai khoang Bac Kan xin
khai thac than quang IV thuoc mo chi - kern Na Turn - Cho Don - Bac Kan nop
tai Cue Dia chat va Khoang san Viet Narn ngay 21 thang 8 narn 2003 va nop b6
sung ngay 21 thang 4 nam 2005;

Theo de nghi cua Uy ban nhan dan tinh Bac Kan tai cac Cong van so
873/UB-CN ngay 4 thang 9 narn 2003, so 1242/UB-CN ngay 11 thang 10 narn
2004, so 198/UB-CN ngay 01 thang 3 nam 2005 va so 377/UB-CN ngay 01
thang 4 narn 2005 ve viec cap giflY phep khai thac mo chl - kern Na Turn cho
Cong ty TNHH Khai khoang Bac Kan;

Thco de nghi cua C~IC tnrong C~lC Dia chat va Khoang s~U1Viet Nam, IV



QUYETD~NH

Dieu 1. Cho phep Cong ty TNHH Khai khodng Bae Kan khai thac quang
sulfur chi - kern bang phuong phap lQ thien tai mot phan cac khoi trfr hrong 1-Cj,

2-Cj va 3-Cj than quang IV thuoc mo Na Turn, xa Ngoc Phai, huyen ChQ'Don, tinh
Bac Kan.

1. Dien tfch khu vue khai thac: 7,85 ha (bay phay tam rmroi lam hecta),
thuoc to' ban do ty l~ 1/50.000 UTM, s6 hieu 6153 III diroc gioi han boi 06 diem
khep goc co toa dQ nhir sau:

Diem X (rn) Y (rn)

1 2450500 559950

2 2450800 560 100

3 2450865 560200

4 2450800 560300
"' <II'.,a. ••

5 2450600 560300

6 2450500 560 100

2. Trir hrong khai thac: 345.000 (ba tram b6n muoi lam nghin) tern quang
sulfur chi - kern nguyen khai.

3. San IUQ'ngkhai thac: 30.000 (ba muoi nghin) tfln quang sulfur chi - kern
nguyen khai /nam.

4. Thoihan giay phep khai thac: 12,5 nam (muoi hai phay nam nam), k~
tir ngay ky GiflY phep, trong do:

- Thai gian xay dung co ban mo: 01 narn (mot narn);

- Thai gian khai thac: 11,5 nam (rmroi mot phay nam nam).
Dieu 2. Cong ty TNHH Khai khoang Bdc Kan co trach nhiem:

1. HOC;ltdong khai thac phai theo dung toa do, dien tich, trir luong, san
hrong quy dinh tai Dieu 1 cua Giay phep nay.

2. Truce khi tien hanh khai thac, Cong ty phai hoan thanh vice xay dung khu
vue luu giu', bao v~ quang oxit chl - kern co du cac dieu kien bao dam an tO~U1lao dong,
bao dam an roan rnoi truong theo quy dinh cua phap luat va phai duoc Uy ban nhan
dan tinh Btk K£;1nt6 clurc kiem tra, chap thuan bang van ban theo carn kei cua Uy ban
nhan dan Tinh tai Cong van s6 377/UB-CN ngay 01 thang 4 n[UTI2005. ~'
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3. Tnroc khi thi cong, Cong ty phai nop thiet ke' mo cho co quan quan ly

nha ruroc ve khoang san theo quy dinh cua Luat Khoang san. Thier ke' mo phai

diroc lap, tham dinh, phe duyet theo dung quy dinh cua phap luat, bao dam an

toan cong trlnh rno, an toan lao dong, bao ve moi tnrong theo cac quy dinh cua

phap luat co lien quan.

Viec tien hanh khai thac phai thuc hien dung va day du cac phirong phap,

quy trinh ky thuat, bao dam an toan mo, an roan vat lieu n6 cong nghiep, bao
dam quy dinh cho phep ve d¢ on, chan dong; phai co cac bien phap phong va

chong cac su co, bao dam an toan lao dong.

Phai thuc hien day du noi dung cac Bao cao danh gia tac dong moi truong

diroc cac co quan quan ly nha nuoc ve moi tnrong co tham quyen phe duyet va thirc

hien theo dung cac quy dinh cua phap luat ve bao v~ moi truong.

4. Trang qua trinh khai thac, phai thuong xuyen thirc hien cac bien phap

d~ kiem soat, bao v~ cac khu vue khai thac, che bien, cac khu hru giG·quang, bai

thai, cac cong trlnh phu tro va cac khu vue khac co lien quan; bao ve tai nguyen

khoang sa , Q~o dam an toan, trat tu mo theo quy dinh cua phap luat.

Phai thuc hien cac bien phap chc, chan, bao ve, ngan chan, chong tnrot 10·,

troi lap dftt da thai, quang duoi, quang thai, quang luu giu· cac loai; chong chay tran
nuoc, bun, ruroc thai, dau mo, hoa chat, nhien lieu; chong tharn, ro ri cac chat doc

hai hoac khuech tan thanh phan cac chat doc hai lam 6 nhiem moi tnrong, xam hai

dat rung, dat canh tac, cac khu vue dan cu, quoc phong; chong nhiem b~n cac

nguon mrcc mat, nuoc ngam, khong khi trong khu vue mo va cac vung Ian can,

Truong hop co dau hieu khong bao dam an toan theo quy dinh, phai dung

ngay hoat dong khai thac, che bien, co bien phap khac phuc kip thai va bao cao
cu th~ ngay bang van ban cho co quan quan ly nha mroc co tham quyen d~ xir ly

theo quy dinh.

S. Phai thu hoi toi da quang, kim loai chi, kern, bac va cac thanh phan co

fen khac trong qua trinh khai thac, che bien; thirc hien vice bao cao dung san

IUQ'ngkhai thac, che bien, sir dung quang chi - kern, bac va cac thanh phan co Ich

cho co quan nha nuoc co tham quyen. Vice quan Iy, sLr dung quang chi - kern, bac

va cac thanh phan co ich duoc phep khai thac, che bien phai thuc hien theo dung

quy dinh cua phap luat hien hanh.

6. Theo tirng giai dean mo mo, phai dang ky dung khoi luong quang oxft chi
- kern boc diroc tai SO'Tai ngu yen va M6i truong tinh Bac Kan va Cong ty phai co
van ban bao cao Uy ban nhan dan tinh BtlC Kan d~ bao quan, luu giG"va bao v~ moi

tnrong theo cam ket cua Uy ban nhan dan Tinh tai Cong van so 377/UB-CN ngay 01¥
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thang 4 nam 2005. Viec sir dung quang oxit chi - kern luu gift, bao v~ phai dtroc

phep bang van ban cua CCf quan quan ly nha nuoc c6 tham quyen.

7. Dei voi khau luyen kim HUllra san pham chi kim loai (Pb 2: 99,5%) va

bot oxit kern (ZnO 2: 90%), Cong ty phai lua chon cong nghe baa dam thu hoi toi

da tai nguyen khoang san, bao dam an toan moi tnrong theo quy dinh cua phap

luat; lap Bao cao danh gia tac dong moi tnrong cua Du an nha may che bien quang

da duoc dieu chinh trinh Bo Tai nguyen va M6i tnrong tham dinh, phe duyet.

8. Trong thai gian 09 thang, k~ t11 ngay cap Giay phep nay, Cong ty phai

hoan thanh vice lap Bao cao danh gia tac dong moi truong theo Du an nha may

che bien quang da duoc dieu chinh trinh Bt) Tai nguyen va M6i tnrong tham

dinh, phe duyet,

Trong thai gian 02 narn, k~ lLI" ngay duoc cap giay phep khai thac, Cong ty

phai hoan thanh viec xay dung nha may che bien quang theo Dir an nha may che

bien nhu quy dinh tai khoan 7 Dieu 2 cua Giay phep nay. Vice che bien quang
chi - kern phai thuc hien dung cac quy dinh cua phap luat va cac quy dinh tai

Giay pheRn~t.¥,...

9. Doi voi quang sulfur chi- kern tai cac khoi trCi'luong cap ~ trong pharn vi

dien tich theo Giay phep nay, Cong ty TNHH Khai khoang Bac Kan c6 trach nhiern

bao ve theo quy dinh; d~ diroc khai thac, Cong ty phai tharn do va lap bao cao ket
qua tham do b6 sung nang cap tru' lirong, trinh Ht)i dong Danh gia trir hrong khoang

san phe duyet va xin cap phep khai thac b6 sung theo quy dinh, Hoat dong tham do

phai thuc hien theo dung quy dinh cua phap Iuat ve khoang sari va phap luat khac c6

lien quan.

10. Tnroc khi tien hanh khai thac, phai bao cao Uy ban nhan dan tinh Bac

Kan, Quan khu I d~ kiern tra, xac dinh to? do, mat bang khai thac va earn moc gioi

pham vi khu vue dircc phep khai thac tai tlnrc dia; phai thirc hien dung cac quy dinh

cua Quy che quan ly, bao v~ vung an toan khu.

Khong duoc lien doanh, lien ket voi cac t6 chirc, ca nhan nuoc ngoai diroi bat

cir hinh thirc nao theo quy dinh tai Cong van so 2801/QP ngay 19 thang 7 nam 2003

cua Bo Quoc phong.

11. Thuc hien vice ky quy d~ phuc hoi moi tnrong trong khai thac khoang

sari, cac quy dinh ve d6ng cira mo, phuc hdi moi tnrong, dat ctai sau khai thac,

bao cao dinh ky trong hoat dong khoang s~U1theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 3. D~ tien hanh khai thac quang chi - kern theo giay phep nay, Cong

ty TNHI-I Ehai khodng Bdc Kan c6 trach nhiern phai thirc hien dung cac guy

dinh cua phap luat, cac guy dinh tai Giay phep nay va chi duoc phep ticn h2Ulh~
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khai thac sau khi da hoan thanh viec di doi khu dan cir va cac cong trinh c6 lien
quan the a quy dinh cua phap luat, c6 Quyet dinh cha thue dat cua co quan nha
nuoc c6 tham quyen; nop cho Cl}C Dia chat va Khoang san Viet Nam, Uy ban
nhan dan tinh Bac Kan va S6 Tai nguyen V21 Moi tnrong tinh B~c Kan thiet ke mo
diroc cap c6 tham quyen phe duyet; thuc hien viec ky quy phuc hoi moi tnrong

theo quy dinh; dang ky ngay bat dau xay dung co ban mo, ngay bat dau hoat

dong san xuat, ngay bat dau xay dung nha may che bien quang va thong baa v~
giarn doc dieu hanh mo, ke hoach khai thac va che bien tai cac co quan clurc
nang cua Nha nuoc theo quy dinh,

Truong hop Cong ty TNHH Khai khoang Bdc Kan vi pham cac quy dinh
cua phap luat v~ khoang san va cac van ban phap luat khac c6 lien quan hoac
khong thuc hien dung va day du cac quy dinh tai Gi21Yphep nay, Giay phep se bi
thu hoi theo quy dinh cua Luat Khoang san va Cong ty TNHH KIwi khoang
Bile Kan phai chiu moi trach nhicm truce phap luat v~ cac van d~ c6 lien quan./.

Noi nhan:» .•.~,••
- B9 truong (d~ bao cao),
- UBND tinh Bac Kan,
- Sa TN va MT tinh Bac K<:lI1,
- Cl,IC BVMT, Vu TD,
- Cty TNHH Khai khoang Bac K~1l1(2),
- Luu VT, DCKS,~
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	- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lục Văn Trưởng.
	- Chức vụ: Tổng Giám đốc
	- Điện thoại: 0968 103 696
	- Địa chỉ: tổ 10, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
	- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Hai thành viên trở lên mã số doanh nghiệp: 4700129133 do phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 10/01/2001, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 07/12/2018.
	- Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 13.121.000.006/GCNĐTĐC1/13/1 ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn;
	- Thực hiện công tác kiểm tra, quan trắc thường xuyên các nguồn thải và chất thải.
	- Các công trình cải tạo, phục hồi sau khi hoàn thành đều được chủ dự án phối hợp với các cơ quan có chức năng tổ chức giám định.

	Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Khu vực dự án thuộc vùng IV, đơn giá ngày công được tính như sau:
	Bảng 3.20. Bảng tính toán chi tiết số tiền ký quỹ năm đầu và các năm tiếp theo
	- Vị trí xả nước thải:
	+ Vị trí xả thải tại moong khai thác mỏ Nà Tùm. Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN 2000, KTT 105º, múi chiếu 6o): X (m) = 2451238; Y(m) = 559665.
	+ Vị trí xả thải ra suối Nà Tùm (nước thải hòa với nước ngầm tại moong khai thác dẫn xả chung và suối Nà Tùm). Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN 2000, KTT 105º, múi chiếu 6o): X (m) = 2451319 Y(m) = 559447.

