
Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện Kim Bắc 

Kạn 

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 8, Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: 

Bà Phạm Thị Tuyết Mai  Chứcvụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0972 884 483 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700274451 do Phòng đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 21/02/2019 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò 

khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

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

quan đến môi trường của dự án đầu tư: 

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

trường: Quyết định số 1577/QĐ-UBND  ngày 06 tháng 9 năm 2019 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công): Dự án nhóm C. 

+ Loại công trình: Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản;  

+ Cấp công trình: Cấp II. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầutư: 

3.1. Công suất của dự án đầutư:  

- Công suất khai thác: 3.800 tấn quặng/năm 

- Thời hạn hoạt động của dự án: 9 năm, kể từ ngày được cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầutư: 

- Công nghệ khai thác: Khai thác hầm lò; công nghệ khai thác bằng 

phương pháp khoan nổ mìn sử dụng lỗ khoan con, máy khoan khí nén, chống 
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giữ buồng khai thác bằng phương pháp khoan lắp đặt dầm công sơn, chèn giữ 

nóc gương khai thác. 

Trình tự khai thác 

Để đạt được công suất thiết kế trong giai đoạn đầu sẽ tiến hành khai thác 

thân quặng XIII, bên cạnh đó sẽ chuẩn bị và khai thác thêm thân quặng XII để 

đảm bảo duy trì đủ công suất yêu cầu. 

Bảng 1. Tiến độ khai thác 

 

TT 

 

Tên thân 

quặng 

Kế hoạch khai thác 

Năm1 

(Tấn) 

Năm2 

(Tấn) 

Năm3 

(Tấn) 

Năm4 

(Tấn) 

Năm5 

(Tấn) 

Năm6 

(Tấn) 

Năm7 

(Tấn) 

Năm 8 

(Tấn) 

Năm 9 

(Tấn) 

1 

Thân 

quặng 

XIII 

556 3.800 671 0 0 0 0 0 0 

2 

Thân 

quặng 

XII 

0 0 3.129 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 

  Hệ thống khai thác 

 a. Lựa chọn hệ thống khai thác 

Đối với các thân quặng dốc đứng của mỏ và tính chất của quặng, đất đá 

vây quanh tương đối ổn định, quặng không có tính dính kết, hệ thống khai thác 

được lựa là hệ thống khai thác lưu quặng. 

 Ở hệ thống khai thác lưu quặng các thân quặng thường được chia thành 

các khối bằng các lò thượng.Quặng trong khối được khai thác từ dưới lên. Sau 

mỗi chu kỳ khoan nổ được tháo rút sơ bộ một phần để tạo không gian khai thác 

trong lò chợ. Quặng được lưu lại trong buồng khai thác 1 lượng phù hợp để làm 

nền thao thác cho công nhân làm việc.Sau khi phá nổ toàn bộ quặng trong khối, 

người ta sẽ tiến hành tháo quặng toàn phần. 

b.Các thông số hệ thống khai thác 

* Công suất lò chợ: 

 - Sản lượng khai thác một chu kỳ 

Ack = S x r x         (T/ chu kỳ) 

 Trong đó: 

  - Dung trọng của quặng,  = 2,8 tấn/m3 

 r- Tiến độ khấu, r = 1,0 m. 

S- tiết diện của đường lò S = 5,5 m2 

 Thay số tính toán được Ack = 15,4 tấn/chu kỳ. 

- Công suất lò chợ 1 năm 

Anăm = Qng.đ . 260 = 15,4 . 260 = 4.004 (T) 



3  

Số ngày thực tế trong năm để đạt công suất mỏ là: 246 ngày (với công 

suất 3.800 T/năm) 

* Năng suất lao động của công nhân lò chợ 

NSLĐ =   
12

15,4

N

Q

cn

ng.d
  = 1,28 (T/công) 

Trong đó: 

 Ncn - Số công nhân bố trí làm việc trong lò chợ một ngày đêm, Ncn = 12 

(người). 

* Công tác khoan nổ mìn: 

Quặng Chì - Kẽm và  đá trong khu vực có hệ số kiên cố tương ứng là f = 8 

 9 và f = 7  8, do vậy để khấu quặng sẽ sử dụng năng lượng nổ với phương 

pháp nổ mìn trong lỗ khoan con. Dự án tính toán các chỉ tiêu  kinh tế  kỹ thuật 

trong điều kiện đào lò trong đất đá có hệ số kiên cố trung bình f = 8 và quặng có 

hệ số kiên cố f = 9. Trong quá trình thi công sẽ căn cứ vào đặc điểm cụ thể của 

từng điều kiện thi công (với mỗi loại đất đá và quặng có hệ số kiên cố khác 

nhau) mà thay đổi hộ chiếu cho phù hợp. Loại thuốc nổ được lựa chọn để tính 

toán là thuốc nổ AD1. 

- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán. 

Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị được xác định theo công thức của giáo sư 

Prôtôđiacônôp như sau: 

   q = 0,6e .

2

1
2,0 










s
f . C , kg/m3 

Trong đó:    

           - f - Độ kiên cố của quặng, f = 8 

 - C - Hệ số tính đến mặt phẳng tự do, C = 1. 

 - S : Tiết diện gương lò chợ khai thác, S = 5,5 m2 . 

 - e = 380/P là hệ số công nổ của thuốc 

 - P : khả năng công nổ của thuốc. P = 360  e = 380/360 = 1,06 

Thay số ta được: 

   q = 0,6 .1,06 

2

5,5

1
8.2,0














 . 1  = 1,82 kg/m3. 

- Lựa chọn phương pháp nổ mìn 

Mỏ sử dụng phương pháp nổ mìn bằng kíp điện vi sai. 

- Lựa chọn Vật liệu nổ công nghiệp 

Thuốc nổ được lựa chọn là thuốc AD1 (amonit phá đá số 1), phương tiện 

nổ là kíp điện vi sai. 

- Xác đinh các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan 

+ Số lỗ mìn trên gương:  
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2
1

2,0. 









S
fSnSN  

Trong đó: 

N: số Lỗ khoan 

 S: là tiết diện gương, S = 5,5m2 

 f:  là độ kiên cố của đất đá 

 

Thay số tính toán được số lỗ mìn trên gương là:  

 

 

Số lỗ mìn làm tròn là 16 lỗ. 

+ Góc nghiêng lỗ khoan: Để thuận lợi cho công tác khoan, góp phần nâng 

cao chất lượng nổ mìn thì góc nghiêng lỗ khoan được lựa chọn là 81-85 độ 

hướng ra phía mặt thoáng. 

+ Khoảng cách giữa các lỗ khoan: Với chiều rộng gương khoan từ 1,8-

2,0m sẽ bố trí 04 hàng lỗ khoan với khoảng cách hàng là 500mm, khoảng cách 

giữa các lỗ khoan trong hàng là 500mm. 

- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu 

lỗ khoan đảm bảo điều kiện an toàn về bua 

+ Chi phí thuốc nổ  

 Lượng thuốc nổ cho một chu kỳ: 

Q = S.l. .q, kg 

Trong đó: 

 q- là chỉ tiêu thuốc nổ, q = 1,82 kg/m3 

 S là tiết diện gương, Sd = 5,5m2 

 l- là chiều sâu lỗ mìn, l = 1,2 m 

 - là hệ số sử dụng lỗ mìn,  = 0,9 

Thay số tính toán được khối lượng thuốc nổ trong 1 chu kỳ là  

Q =  5,5.1,2.0,9.1,82 ≈  10,08 kg. 

+ Khối lượng thuốc nổ trong một lỗ khoan:  

Khối lượng thuốc nổ trung bình trong một lỗ khoan là : 

  qTB = Q/N = 10,08/16 = 0,63 kg. 

Do gương khai thác lò chợ có hai mặt thoáng nên bố trí các nhóm lỗ mìn 

có lượng thuốc nổ như nhau. 

Khối lượng thuốc nạp trong 1 lỗ mìn là 0,63 kg,  

 + Chiều dài nạp thuốc : với khối lượng 0,7 kg thuốc/1 lỗ mìn, khối 

lượng một thỏi thuốc dài 250mm là 0,25kg, như vậy chiều dài nạp thuốc là:LT = 

0,63 m. 

N = 16)
5,5

1
82,0(5,5  x (lỗ) 
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+ Chiều dài nạp bua : LB = l,2 – LT = 1,2 - 0,63 =  0,57 m. 

Sơ đồ kết cấu lỗ mìn xem hình ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khối lượng thuốc nổ sử dụng trong một năm 

Qn = Qck x 260 = 10,08 x 260 = 2.621 kg/năm 

Trong đó: 

Qck - Lượng thuốc nổ cho một chu kỳ khai thác, Qck = 10,08 kg; 

260 -Số ngày làm việc trong năm. 

Bảng 2 .Tổng hợp chỉ tiêu của hệ thống khai thác 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Chiều dày thân quặng m 1,0 

2 Góc dốc thân quặng trung bình Độ 65 

3 Chiều dài khối khai thác m 35 

4 Độ cứng của quặng f  7-9 

5 Thể trọng quặng T/m3 2,8 

6 Chiều cao tầng khai thác m 20-30 

1 

5 
C

h
iề

u
 d

ài
 t

h
u

ố
c 

2 

43 

44 

45 

C
h

iề
u

 d
ài

 

b
u

a 

Sơ đồ cấu trúc lỗ mìn 

Ghi chú: 

1- Dây trên mặt; 

2- Dây xuống lỗ; 

3- Bua mìn; 

4- Thuốc nổ; 

5- Kíp nổ 
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7 Sản lượng khai thác chu kỳ T 15,4 

8 Số ca khai thác một chu kỳ Ca 3 

9 Hệ số sử dụng lỗ mìn  0,9 

10 Chiều sâu lỗ mìn m 1,2 

11 Tiến độ mộ chu kỳ khai thác m 1,0 

12 Hệ sổ tổn thất % 15 

13 Công suất lò chợ T/năm 3.800 

14 Chỉ tiêu thuốc nổ kg/m3 1,09 

15 Hệ số làm nghèo % 10 

16 Số công nhân lao động một ngày đêm Người 12 

17 Năng suất lao động công nhân trực tiếp T/công 1,06 

18 Thời gian 1 ca h 6 

- Cơ giới hóa khai thác 

Công tác khấu quặng được cơ giới hóa ở khâu khoan và nổ mìn. Công tác 

khoan sử dụng búa khoan cầm tay sử dụng năng lượng khí nén. Việc khấu quặng bằng 

phương pháp nổ mìn sẽ đạt được hiệu suất cao hơn rất nhiều so với đào lò bằng thủ 

công. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu khoan nổ mìn 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

1 Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị kg/m3 1,86 

2 Chiều sâu lỗ khoan m 1,2 

3 Đường kính lỗ khoan mm 38 

4 Hệ số sử dụng lỗ mìn  0,9 

5 Số lỗ mìn trên gương lỗ 16 

6 Khối lượng thuốc nổ trong 1 lỗ mìn kg 0,7 

7 Khối lượng thuốc nổ/1 chu kỳ kg 10,08 

- Hệ thống khai thác được lựa chọn là hệ thống khai thác lưu quặng. 

Bảng 4. Các thông số cơ bản của hệ thống khai thác 

TT Tên chỉ tiêu Số lượng 

1 Chiều dài theo phương 50m 

2 Chiều cao tầng 35m 

3 Chiều cao nghiêng của tầng 37-40m 

4 Lò thượng 80m (2 x 40) 
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5 Chiều dài trung bình lò chợ 46m 

6 Chiều dày trung bình thân quặng 2m 

7 Phễu tháo quặng (họng sáo) 8 cái 

Công nghệ sản xuất 

 

a. Sơ đồ quy trình khai thác mỏ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. Công nghệ đào chống lò 

 * Lựa chọn hình dạng, tiết diện đường lò, kết cấu chống 

- Phần lớn các đường lò phục vụ công tác mở vỉa và chuẩn bị sản 
xuất đều phải chống giữ. Trừ một số đoạn lò đi qua đất đá ổn định và 
lò chân tầng do thời gian tồn tại ngắn nên không phải chống giữ. Các 
đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa phải chống giữ được đào với tiết diện 
hình thang, các đoạn lò không chống được đào với tiết diện vòm 
cao.Giếng đứng và thượng nghiêng được đào với tiết hiện hình chữ 
nhật. 

Tùy thuộc vào công dụng của từng đường lò sẽ được thiết kế với 
các kích thước khác nhau đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Các 
đường lò xuyên vỉa chính được thiết kế có lối đi lại, vận tải bằng 
goòng dung tích 0,5m3. Các đường lò dọc vỉa tầng được thiết kế một 
đường xe và không có lối đi lại.  

Để đảm bảo an toàn thì giếng nghiêng được thiết kế chống bằng 
vì chống thép đối với đoạn đường lò có đất đá không ổn định và chống 

Quặng nguyên khối 

 

Khoan nổ mìn 

 

VC qua lò bằng, giếng 

ghiêng 

 

Tháo rút vào goòng, VC lò 

bằng và giếng nghiêng 

 

Bãi chứa quặng 

 

Bụi, khí 

thải, ồn 

Bụi, khí 

thải, ồn 

Bụi 

Biện pháp giảm thiểu: 

- Sử dụng thuốc nổ 

AĐ1 phát thải khí nhỏ. 

- Phun sương tạo ẩm 

khoan nổ mìn. 

- Trang bị bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

 
Biện pháp giảm thiểu: 

- Trang bị bảo hộ lao 

động cho công nhân. 

- Phun sương tạo ẩm  

Biện pháp giảm thiểu: 

- Phun sương tạo ẩm  
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bằng vì chống gỗ đối với đoạn đất đá ổn định, các đường lò có thời 
gian tồn tại trên 5 năm được chống bằng vì chống hỗn hợp cột bê tông 
cốt thép, xà thép I. Còn lại các đường lò bằng khác có thời gian tồn tại 
ngắn, giếng đứng và thượng thông gió được chống bằng vì chống gỗ. 

Tiết diện mặt cắt ngang đường lò được xác định theo các thiết bị 
sử dụng và kết cấu của đường lò bằng phương pháp đồ họa. 

* Công nghệ và thiết bị đào lò 

Công nghệ đào lò sử dụng bằng khoan nổ mìn lỗ khoan con. 

Tại các mỏ đang có xu hướng sử dụng máy khoan YT-27, YT-28 

của Trung Quốc có năng lực, tần suất đập lớn và có khả năng khoan 

các lỗ khoan sâu lên tới 3m để thay thế các máy khoan nhỏ YT-24, 

YO-20, do vậy trong thiết kế cơ sở lựa chọn máy khoan YT-28 làm 

thiết bị khoan khoan đào lò.  

Phương pháp nổ mìn sử dụng kíp nổ điện vi sai, nổ mìn tạo biên 

để đào lò. 

- Tính toán chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị (q) 

Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị được xác định theo công thức của giáo 

sư Prôtôđiacônôp như sau: 

   q = 0,6e .
2

1
2,0 










s
f . C , kg/m3 

Trong đó:    

f - Độ kiên cố của quặng, f = 8; 

 C - Hệ số tính đến mặt phẳng tự do, C = 1; 

 S - Tiết diện gương lò chợ khai thác; 

 e = 380/P là hệ số công nổ của thuốc; 

 P - khả năng công nổ của thuốc, P = 360  e = 380/360 = 1,06. 

- Xác định số lượng lỗ khoan trên gương (NG) 

Theo Prôtôđiacônốp:  

 Công thức chính xác: 
2

1
2,0. 










S
fSnSN lỗ  

Trong đó:  
f- Độ kiên cố của đất đá ở gương. 

S- Diện tích tiết diện của gương lò, m2 (được xác định theo các 

kích thước hình học của tiết diện gương).        

n- Số lỗ khoan đơn vị; lỗ/ m2, phụ thuộc diện tích tiết diện S và 

độ kiên cố f  
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Xác định các nhóm lỗ khoan ở trên gương: Theo nguyên tắc bố 

trí lỗ khoan trên gương thì các lỗ khoan được chia thành ba nhóm và 

được xác định theo hình dạng, kích thước và diện tích gương, đường 

kính lượng thuốc và độ cứng của đất đá: 

- Với các lỗ khoan đột phá phụ thuộc vào cấu trúc, độ cứng của 

đất đá và phương pháp đột phá lựa chọn: Nđp= 2 ÷ 6 lỗ 

- Các lỗ khoan biên: Căn cứ vào hình dạng kích thước tiết diện, 

thường xác định số lỗ khoan ở biên ở hông và nóc gọi là lỗ khoan biên 

trên. Các lỗ khoan này thường được bố trí và nạp thuốc ít hơn do đất 

đá dễ bị phá vỡ hơn và được xác định: 
 

1



b

BP
Nbt , lỗ     

Trong đó:  
P-  Chu vi tiết diện đường lò m: SCP  , m; 

C-  Hệ số phụ thuộc hình dạng tiết diện gương; 

C = 4 khi tiết diện hình vuông; 

C = 4,2 khi tiết diện hình thang; 

C = 3,86 khi tiết diện hình vòm; 

B- Chiều rộng phía dưới nền lò, m; 

b- Khoảng cách giữa các lỗ khoan biên trên: b = ( 0,7 ÷ 0,8),m; 

- Các lỗ khoan khấu(phá) và biên nền: Nk = N – (Ndf + Nbt), lỗ. 

- Xác định chiều sâu lỗ khoan (L): 

Trong thi công các đường lò, nếu chọn chiều sâu lỗ khoan hợp lý 

sẽ góp phần tăng được tốc độ đào lò, giảm giá thành xây dựng. Chiều 

sâu lỗ mìn(L) phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tính chất cơ lý của đất 

đá, diện tích tiết diện gương đào, chiều rộng gương đào, chủng loại 

thiết bị khoan, sơ đồ tổ chức thi công, tốc độ đào lò và độ sâu bố trí thi 

công... Chiều sâu lỗ mìn có thể được chọn theo kinh nghiệm. Theo 

kinh nghiệm thi công trong đào lò trong đá, chiều sâu lỗ mìn thường 

từ 1,2 2,0 m (đôi khi có thể lên tới 2,6  3m). Cũng theo kinh nghiệm 

cho thấy, nếu sử dụng thiết bị thi công như máy khoan khí nén cầm tay 

(có chân chống khí nén) hệ số kiên cố đất đá từ 6  8 thì chi phí thời 

gian cho một chu kỳ đào lò sẽ nhỏ nếu chiều sâu lỗ mìn từ 1,5 3m. 

Từ những kinh nghiệm trên, thiết kế lựa chọn chiều sâu lỗ mìn đào 

lò L = 1,0-1,5m. 
- Xác định lượng thuốc nổ tính toán cho một chu kỳ đào lò 

(Qtt): 

Qtt = q Sđ  L, kg; 



10  

Trong đó: 
q - Chỉ tiêu thuốc nổ đơn vị, kg/m3; 
Sđ - Diện tích tiết diện đào lò, m2; 
 - Hệ số sử dụng lỗ mìn; 
L - Chiều dài lỗ khoan, m. 
- Xác định chi phí thuốc nổ trung bình  (qtb): 
Lượng thuốc nổ trung bình cho một lỗ khoan (qtb) được xác định 

như sau: 

qtb = , kg; 

Trong đó: 
qtb - Lượng thuốc nổ trung bình cho một lỗ khoan, kg; 
Q - Lượng thuốc nổ cho một chu kỳ đào lò, kg; 

: Tổng số lỗ khoan mang thuốc nổ, lỗ. 

Kết quả tính toán 

Dựa vào các công thức trình bày ở trên kết quả tính toán khoan 
nổ mìn cho các đường lò cụ thể được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 5. Tiết diện và kết cấu chống các đường lò 

TT Tên đường lò 

Tiết 

diện 

đào, 

m2 

Chỉ tiêu 

thuốc nổ, 

kg/m3 

 

Số lỗ 

mìn, 

lỗ 

 

Chiều 

sâu lỗ 

mìn, 

m 

Tiến độ 

một chu 

kỳ đào 

lò, m 

Tổng 

lượng 

thuốc 

nổ, kg 

1 Giếng nghiêng 6,5 1,75 18 1,2 1 12,3 

2 Lò dọc vỉa  6,5 1,75 18 1,2 1 12,3 

3 Lò ngách 6,5 1,75 18 1,2 1 12,3 

4 Lò thượng 5,5 1,82 7 1,2 1 3 

5 Lò dọc vỉa chân tầng 5,5 1,82 16 1,2 1 10,08 

* Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan  

Cấu trúc của lỗ mìn được thiết kế nạp thuốc liên tục gồm thuốc nổ, kíp nổ, 

bua và dây điện. 

* Lựa chọn vật liệu và phương pháp chống lò: 

- Chống lò bằng: 

+Vật liệu chống lò được sử dụng phổ biến trong các mỏ quặng hầm lò quy 

mô nhỏ là gỗ. Trong điều kiện đường lò khô ráo gỗ chống lò mang lại hiệu quả 

kinh tế cao.Sử dụng gỗ chống lò là các cây gỗ fi150-160 còn tươi, không bị cong 

vênh. 

+ Kết cấu vì chống gồm một xà và hai cột. Liên kết giữa xà vào cột bằng 

mộng mang cá, được gia cố thêm bằng các đinh đỉa. Giữa các vì chống có thể 

đánh văng để tăng thêm sự ổn định. 




n

i

N

Q

1




n

1i

N
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+ Trước khi lắp dựng vì chống, người ta phải tiến hành sửa gương lò cho 

phù hợp với kích thước tiết diện thiết kế. sau đó tiến hành đào lỗ chân cột. Sau 

khi đào lỗ chân cột xong tiến hành lắp dựng từng cột chống.Cột chống được giữ 

tạm bằng thanh giằng lắp gá vào vì chống đã dựng trước sau đó tiến hành lên xà, 

cuối cùng tiến hành chèn nóc và hông lò.Trong quá trình cài chèn nếu phát hiện 

có khoảng trống phía sau khung chống phải kích chèn chặt bằng gỗ hoặc đá. 

+ Tại một số điểm do điều đất đá mềm yếu áp lực mạnh sử dụng các vì 

thép chữ I để chống tăng cường. 

- Chống lò thượng: 

Để thuận tiện cho việc thi công và đảm bảo an toàn tất cả thượng đều 

được chống bằng vì chống gỗ hình chữ nhật. Gỗ sử dụng để chống đảm bảo còn 

tươi, không cong vênh có fi150  160mm, với khoảng cách giữa các vì chống 

bằng 1m nhằm tạo nơi để lắp sàn thi công, tạo ngăn vận chuyển ngăn người đi 

lại và thiết bị thao tác, tạo nơi treo các đường ống. Hơn nữa sau này còn dựng 

ngăn thang làm lối thoát thứ hai. 

+ Chống thượng theo chiều từ dưới lên, không sử dụng chống tạm, chống 

cố định trực tiếp bằng vì chống gỗ, đào đến đâu chống đến đó, khoảng cách các 

vì chống TB: 1,0m, lưu không cho phép < 2m. 

+ Khi chống, người công nhân đứng trực tiếp trên sàn thao tác để lắp 

dựng vì chống, chiều sâu lỗ ăng ten bằng 2,0 lần đường kính của gỗ làm vì 

chống. Chiều sâu này còn phụ thuộc vào từng loại đất đá, với đá cứng thì chiều 

sâu lỗ ăng ten ngắn hơn và ngược lại. 

+ Sau khi đặt song xà và điều chỉnh các khoảng cách theo thiết kế, tiến 

hành nêm cứng ở 4 góc của vì chống để chống xe dịch.  

+ Xung quanh thành lò cài chèn gỗ, chèn làm bằng gỗ tròn bổ ra, có thể 

bổ đôi hoặc bổ ba, cài dọc theo thành giếng, các lớp chèn xen kẽ nhau. 

+ Khi lò thượng đã sâu đến 2 nhịp đặt thang (3,0 x 2 = 6m) phải tiến hành 

ngăn giếng bằng các văng gỗ tròn có đường kính  10cm và các tấm ngăn 

bằng gỗ xẻ hoặc lưới B40. Liên kết giữa văng và xà chống là liên kết mộng kiểu 

mang cá. Liên kết giữa văng ngăn giếng và các tấm ngăn bằng đinh sắt làm bằng 

thép 8mm.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầutư:  

- Sản phẩm đầu ra của hoạt động khai thác: 3.800 tấn quặng nguyên 

khai/năm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu 

Vật liệu chủ yếu để chống lò là gỗ, thép. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử 

dụng cho hoạt động của mỏ được thống kê như sau: 

  

Bảng 6. Nguyên, nhiên liệu sử dụng cho một năm sản xuất 



12  

STT Chủng loại Đơn vị Số lượng 

I Nguyên liệu   

1 Thuốc nổ kg 6.680 

2 Phụ kiện nổ cái 10.070 

3 Dây điện m 1.618 

4 Mũi khoan cái 2.026 

5 Chòng khoan cái 808 

II Nhiên liệu và điện năng   

1 Dầu diesel lít 2.721 

2 Xăng lít 372 

3 Điện năng kw 255.000 

(Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án) 

- Cung cấp điện: Hiện tại khu mỏ Sáo Sào sử dụng điện lưới quốc gia 

35kW phục vụ cho sản xuất mỏ sử dụng trạm biến áp 160kVA. 

- Cung cấp nhiên liệu: nhiên liệu phục vụ cho các thiết bị khai thác, vận 

chuyển được cung cấp bởi cửa hàng xăng dầu, có khoảng cách từ khu vực cung 

cấp đến khai trường khoảng 8km. 

- Cung cấp vật liệu nổ công nghiệp: đây là mặt hàng tiêu thụ đặc biệt, trên 

cả nước chỉ có 2 đơn vị cung ứng: Công ty Hóa Chất mỏ và Công ty vật tư công 

nghiệp Quốc phòng. Công ty sẽ ký với một trong hai đơn vị để cung ứng 

VLNCN.  

 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, 

kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

(sau đây viết tắt là Dự án) đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 763/GP-UBND ngày 28/4/2020. 

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ Sáo Sào, Công ty 

đã thực hiện một số công việc như nộp lệ phí cấp phép khai thác, lập hồ sơ 

chuyển mốc, lập hồ sơ xin giao đất, lập thiết kế kỹ thuật, nộp tiền kỹ quỹ cải tạo 

phục hồi môi trường. 

Công ty thiết kế bản vẽ thi công của Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và xã 

Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và đã được Sở Công Thương 

thông báo kết quả thẩm định tại Văn bản số 14/SCT-CN ngày 10/9/2020. 

Công ty đã xây dựng Kế hoạch xây dựng cơ bản Dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ chì, kẽm Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc và 

xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn tại Thông báo số 38/TB-

NSBK ngày 13/01/2021 gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến 

nay, Công ty đã hoàn thiện các hạng mục công trình của dự án. 
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Dự án đã được UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi và giao đất cho Công ty 

TNHH MTV Ngân Sơn thực hiện tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 

12/01/2021 với diện tích 30.111m2, thời gian thuê đất đến ngày 28/4/2029. 

Vị trí khu đất thuộc tổ dân phố Mẩy Van, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân 

Sơn, theo mảnh bản đồ trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Thái 

Bắc lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận số 142/PĐĐ ngày 

03/11/2020. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếucó): 

Dự án đầu tư khai thác hầm lò mỏ chì kẽm Sáo Sào, phù hợp với các quy 

hoạch phát triển như sau: 

- Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng 

quặng chì kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030; 

- 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; 

- Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013 về phê 

duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ đợt 1 năm 

2013, trong đó có điểm mỏ chì kẽm Sáo Sào 

- 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 tháng 3 năm 2018; 

- Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015, định hướng 

đến năm 2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 2233/QĐ-

UBND ngày 29/11/2012 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường : 

2.1. Khái quát về nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải 

* Nhu cầu sử dụng nước:  

-Nhu cầu về nước sinh hoạt khu mỏ là không lớn chủ yếu phục vụ sinh 

hoạt của 33 cán bộ công nhân viên.Khối lượng nước cần cho sinh hoạt là: Qsh = 

33 x 0,01 = 3,3m3/ngày.đêm 

- Nhu cầu nước sản xuất: Nước sản xuất cho mỏ chủ yếu là phục vụ công 

tác tưới đường (tần suất 2 lần/ngày). Khối lượng dự kiến: 10,0m3/ngày.đêm. 

*Nguồn cung cấp nước và giải pháp cung cấp nước 

http://business.gov.vn/Portals/0/2015/1997_QD_TTg.pdf
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- Cung cấp nước sinh hoạt: Với khối lượng như đã tính toán, giải pháp 

cung cấp nước sinh hoạt là sẽ lấy trực tiếp từ các suối trong khu vực mỏ, nước 

được cấp lên bể sinh hoạt và qua hệ thống xử lý, trước khi đưa vào sử dụng. 

- Cung cấp nước sản xuất:  

+ Với nước tưới đường: sẽ được ô tô chở nước bơm trực tiếp lên xe từ các 

suối hoặc ao lắng của mỏ. 

+ Với nước phun chống bụi: sẽ bơm trực tiếp từ các suối cạnh mỏ đến các 

đường ống chạy tới hệ thống phun chống bụi. 

 * Xả nước thải: 

* Nước thải sản xuất: 

- Nước thải sản xuất chủ yếu từ trong lò chảy ra vào mùa mưa. Nước thải 

chủ yếu là nước mưa, khối lượng nhỏ, không độc hại và gây nguy hại cho môi 

trường, nhưng nếu không được xử lý ra làm vẫn đục các sông suối cạnh mỏ, ảnh 

hưởng đến việc sử dụng nước suối làm nước sinh hoạt của người dân trong khu 

vực. 

- Nước thải trong lò được bơm từ hầm trạm lên các đường lò xuyên vỉa 

nước tự chảy trên các rãnh của đường lò về bể lắng đặt tại vị trí cửa lò. Bể được 

xây bằng gạch xi măng, nền được trát vữa xi măng để chống thấm, bể có kích 

thước dài x rộng x cao là 3mx2mx2m bể được chia làm 2 ngăn.Nước thải sau 

khi được xử lý trong bể lắng sẽ được thải ra môi trường.Nguồn tiếp nhận nước 

thải là các khe cạn tại khu vực. 

Với phương thức xử lý nước thải mỏ hoàn toàn đảm bảo yêu cầu vệ sinh 

trước khi thải ra môi trường.  

* Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải của mỏ chủ yếu là nước thải sinh hoạt ăn uống, tắm rửa. giải 

pháp xử lý nước thải của mỏ được thực hiện như sau: 

- Nước thải sinh hoạt ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo cho xả trực tiếp vào 

rãnh chung sau khi đã qua các hố ga lắng giữ lại bùn cát.  

- Nước thải xí tiểu được đưa qua các bể tự hoại để xử lý trước khi xả ra 

ngoài. 

- Sử dụng bể BASTAF để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt hiệu 

suất tốt, ổn định. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo QCVN 

14:2008/BTNMT- quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

* Nước mưa chảy tràn: 
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Khai trường khai thác mỏ Sáo Sào nằm trong vùng đồi núi dốc, trong khai 

trường không có vùng chứa nước như ao, hồ, trong khu vực chỉ có các khe suối 

cạn (có nước vào những ngày mưa), do đó công tác tháo khô khai trường chỉ tập 

trung việc tháo khô các khe suối cạn và nước từ các cửa lò ra.  

Để hạn chế nước chảy vào khai trường và đảm bảo an toàn trong quá trình 

khai thác, cần thiết phải có các biện pháp tháo khô như sau: 

- Khơi thông các khe suối cạn (có nước vào những ngày mưa), để chúng 

tập trung chảy qua mặt bằng các khai trường và cửa lò.  

- Xây dựng các rãnh đưa nước mặt chảy ra ngoài phạm vi khai thác, 

không để nước tích tụ trên mặt bằng khai trường. 

- Những chỗ sụt lún, khe nứt ở các khu vực đã khai thác phải san lấp kín 

bằng đất sét để ngăn không cho nước mưa chảy vào mỏ. 

Để ngăn lượng nước mưa chảy tràn của khu vực bãi thải, dự án sẽ tiến 

hành đào hệ thống mương dẫn nước mưa bao quanh các bãi thải. 

- Mương thoát nước có kích thước như sau:  

+ Chiều cao thành mương: 0,5m 

+ Chiều rộng mương: 0,5m 

+ Chiều dài mương: Đào theo thực tế bao quanh các bãi thải. 

2.2. Cơ sở lựa chọn nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là khe cạn nhỏ (lòng hẹp, dốc và có 

nước vào mùa mưa) thuộc thôn .., thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 

Mặt khác nước thoát mỏ có bản chất là nước ngầm chảy vào moong khai 

thác cóđặc tính không có các thành phần ô nhiễm cao chủ yếu là các thành phần 

chất rắn lơ lửng, TSS, BOD, dầu mỡ, coliform, và một số kim loại nặng đặc thù 

của khu vực khai thác, tuy nhiên thì nước thải được xử lý qua hệ thống bể lắng 

đảm bảo nằm trong QVCN 40:2010/BTNMT (cột B) mới xả ra ngoài môi 

trường. Chất lượng nước mặt suối Nà Quản qua kết quả quan trắc tại thời điểm 

hiện tại cũng nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột B). Do đó lựa chọn 

suối Nà Quản là nguồn tiếp nhận nước thải của mỏ là hoàn toàn hợp lý. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

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

1.1. Thu gom, thoát nướcmưa: 

Khi có mưa, tùy thuộc theo cấu trúc mặt bằng rửa trôi mà nước mưa có thể 

chảy tràn hoặc thấm một phần xuống đất.  

Lưi có mưa, tùy thuộc theo cấu trúc mặt bằng rửa trôi mà nước mưa có thể 

ch 

Q = 2,78 x 10-7 x  x F x h (m3/s) 

Trong đó: 

2,78 x 10-7- hệ số quy đổi đơn vị. 

: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc (mặt đất 

trong khu vực là mặt đất không lát đá nên chọn  = 0,3) 

H - Cường độ mưa trung bình tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 

119mm/h). 

F - Diện tích khu vực dự án : F1 = 260.000 m2;  

 Thay các giá trị trên vào công thức, xác định được lưu lượng nước mưa 

chảy tràn qua khu vực dự án vào khoảng 2,174 m3/s. 

Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn được xây dựng bố trí trong khu 

vực mỏ, rãnh thoát nước được bố trí xung quanh các khu vực phụ trợ mỏ và sân 

công nghiệp, dọc đường vận chuyển nội vi mỏ, tháo khô mỏ và xây dựng các hố 

ga ở cuối hệ thống thoát nước để lắng cặn, rác trước khi thải ra môi trường. Hệ 

thống mương thu sẽ được bố trí theo địa hình thực tế của mỏ. 

  

 

 

Sơđồ mô tả hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

Mương thoát nướ ntho trống thu gom ngác đượưnđào khơi thông tách bio 

trống ướh bio thầm lò. Mương thoát nướ nđượưntho tí dntho thầđườưntho thầm 

lthó chiho thầm lthu goâu 0,5m, mương đào theo thầm lthu gom ng thác bãi theo  

Do địa hình khu vực mỏ cóđộ dốc cao và thoải nên việc thoát nước mưa 

hoàn toàn đảm bảo khả năng tiêu thoát khi có các đợt mưa lớn. 

Nước mưa 

chảy 

Mương  

thu 

thu 

Nguồn tiếp 

nhận 

Hố  
ga 

ga 

Cửa xả 
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Để kiểm soát nước mưa bị ô nhiễm, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp 

kiểm soát nước mưa cụ thể: 

- Thu gom dọn dẹp rác thải trên bề mặt đất tại các khu vực để giảm lượng 

chất bẩn theo nước mưa chảy vào nguồn tiếp nhận. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống mương thu nước mưa, hố ga lắng cặn để 

đảm bảo việc thu và thoát nước. 

- Trồng cây tại các khu vực sân văn phòng, bờ suối để tránh sạt lở đất đá 

ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước cũng như chất lượng nguồn nước tiếp nhận. 

1.2. Thu gom, thoát nướ thải: 

1.2.1. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực dự án, khi bắt đầu triển khai 

xây dựng dự án, chủ dự án tiến hành xây dựng khu vực vệ sinh khép kín hoàn 

chỉnh (bao gồm bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, bể xử lý nước thải sinh hoạt). 

Khu vực vệ sinh này sẽ được sử dụng trong suốt quá trình hoạt động dự án (xử 

lý đáp ứng được khối lượng nước thải phát sinh 3,3m3/ngày). Toàn bộ lượng 

nước thải khu vực vệ sinh sẽ được xử lý bằng 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. 

- Nước thải từ nhà vệ sinh được đưa xuống bể tự hoại để xử lý, còn nước 

thải trong quá trình tắm giặt, ăn uống thu gom bằng đường ống dẫn nước ra 

mương nước thải được lắng cặn tại hố ga sau đó xả ra môi trường nguồn tiếp 

nhận . 

- Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt thông dụng hiện nay là xử lý bằng bể 

tự hoại, do đó Công ty lựa chọn bể tự hoại . Vai trò của bể tự hoại là lắng các 

chất rắn, phân huỷ yếm khí các chất hữu cơ và chứa cặn. Nước thải sau xử lý có 

thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, hàm lượng BOD, COD... chất lượng 

nước đảm bảo đạt QCVN 14:2008, cột B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

- Sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thảisinh hoạt 

+ Định kỳ 6 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh, nhằm nâng cao hiệu quả 

phân hủy chất cặn lắng trong bể tự hoại. 

+ Định kỳ hút bùn bể tự hoại 12 tháng/1 lần. 

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên, giữ gìn vệ sinh 

chung, không làm rơi vãi hóa chất, dầu mỡ, nước xà phòng... vào khu vực bể tự 

hoại. 

- Hệ thống dẫn, xả nước thải sinh hoạt vào nguồn nước tiếp nhận: Công ty 

đã xây dựng lắp đặt thiết bị vệ sinh, đường ống thoát nước với kích thước φ60 ra 

nguồn tiếp nhận. 



19  

1.2.2. Đối với nước thải hầm lò 

 

- Nước thải hầm lò chì kẽm phát sinh trong quá trình khai thác chủ yếu là 

nước mưa chảy qua bể mặt khu vực mỏ và ở xung quanh khu vực thấm vào. 

Lượng nước chảy vào khai trường hầm lò chủ yếu là lượng nước mưa thấm 

xuống. Lượng nước chảy vào mỏ được tính như sau: 

Lưu lượng nước chảy vào giếng nghiêng phần trên mức +620 trong 1 giờ: 

Q = Q = 
24

kqL 
= 

24

1,1863,0334 
 = 13,21 m3/h 

Vậy, tổng lượng nước thải tháo khô mỏ lớn nhất khoảng 24h x 13,21m3/h 

= 317m3/ngày.đêm. 

Trong nước thải hầm lò có chứa một số kim loại nặng, các hợp chất sunfua, 

cặn lơ lửng (TSS), và có độ Ph thấp do vậy cần phải có biện pháp xử lý loại nước 

thải này để phòng tránh được những hậu quả ô nhiễm do nước thải này gây ra. 

Nước thải dạng này được chủ dự án lắng qua các bể lắng tại cửa lò sau đó được 

thải ra ngoài môi trường. 

- Nước thải trong lò được bơm từ hầm trạm lên các đường lò xuyên vỉa 

nước tự chảy trên các rãnh của đường lò về bể lắng đặt tại vị trí cửa lò. Bể được 

xây bằng gạch xi măng, nền được trát vữa xi măng để chống thấm, bể có kích 

thước dài x rộng x cao là 3mx2mx2m bể được chia làm 2 ngăn.Nước thải sau 

khi được xử lý trong bể lắng sẽ được thải ra môi trường.Nguồn tiếp nhận nước 

thải là các khe cạn tại khu vực. 

- Sơ đồ dây truyền xử lý và xả thải của cơ sở được thể hiện qua hình:  

 

 

 

 - Công ty sẽ định kỳ nạo vét hồ lắng với tần suất 1 tháng/lần nhằm đảm 

bảo dung tích và hiệu quả xử lý. Đồng thời bổ sung các chất trợ lắng đảm bảo 

lắng lọc.  

 - Hiệu quả xử lý: phương pháp này được áp dụng hầu hết đối với các dự 

án khai thác chì kẽm hầm lò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua khảo sát đánh giá 

hiệu quả của phương pháp này có thể đạt đến 90%, Công ty cam kết xử lý 100% 

lượng nước tháo khô mỏ và đưa chất lượng nước thải trong quá trình tháo khô 

mỏ sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường tương ứng (QCVN 

40:2011/BTNMT cột B) trước khi xả ra ngoài môi trường.  

2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình khoan nổ mìn trong lò: tiến hành 

thông gió triệt để sau khi nổ, thời gian thông gió ít nhất là 30 phút sau khi nổ mìn 

Nước tháo 

khô mỏ 

Rãnh  thoát 

nước 
Hố lắng Khe cạn 
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rồi mới tiếp tục cho công nhân vào hoạt động. Trong quá trình khai thác sẽ thường 

xuyên kiểm tra hàm lượng khí độc, khí gây nổ để đảm bảo an toàn cho người lao 

động, Công ty thuê đơn vị quan trắc báo cáo giám sát môi trường định kỳ 01 

lần/03 tháng.  

- Sử dụng phương pháp nổ mìn lắp bua nước: Khi chuẩn bị nạp nổ sẽ sử 

dụng bua nước. Nước được bơm áp lực vào túi nylon có đường kính  36mm(nhỏ 

hơn đường kính lỗ khoan 2mm để đảm bảo đưa bua nước vào lỗ khoan). Khi khởi 

nổ, bua nước sẽ tạo ra các hạt nước nhỏ liti và khói bụi sinh ra được hòa trộn và tạo 

ra những hạt bùn nhỏ. Với biện pháp này sẽ giảm thiểu đáng kể lượng bụi sinh ra từ 

hoạt động nổ mìn. 

- Sử dụng thuốc nổ AD1 có cân bằng ôxy bằng “0” và xấp xỉ “0” qua đó 

hạn chế lượng khí thải phát sinh. 

- Sử dụng quạt thông gió trong các đường lò qua đó đảm bảo chế độ thông 

gió tốt, có đủ quạt dự phòng theo quy phạm an toàn. 

- Phương pháp bơm nước vào lỗ khoan: hệ thống này bao gồm nước kết 

hợp với khí nén hoặc phun tưới nước bằng bơm pít tông trực tiếp vào các lỗ 

khoan. Các hạt nước nhỏ sẽ được phun vào lỗ khoan sẽ liên kết với các hạt bụi 

bay trong kẽ hở của các lỗ khoan lại với nhau. Phương pháp này có thể kiểm 

soát bụi bay trong lỗ khoan. Ngoài ra cũng có thể phun nước ở dạng hạt nhỏ 

xung quanh miệng lỗ khoan. Hiệu quả dập bụi của phương pháp này có thể 

giảm tới 97% lượng bụi phát sinh trong quá trình khoan. 

- Công tác bốc xúc, vận tải quặng, đất đá từ hầm lò ra khu tập kết: do đặc 

thù của quặng, đất đá thải diễn ra trong môi trường có độ ẩm cao. Nên lượng bụi 

phát sinh trong quá trình này là không đáng kể, không ảnh hưởng lớn đến công 

nhân lao động khai thác. 

- Công đoạn bốc xúc, vận tải quặng lên ô tô: Thường xuyên định kỳ 2 

lần/ngày tưới nước tại khu vực sân công nghiệp vào thời điểm nắng nóng, khô 

hanh. Lu nèn thường xuyên, tăng độ ẩm cho tuyến đường vận  chuyển. Xe vận 

chuyển quặng ra ngoài khu vực mỏ tới xưởng tuyển của công ty được che kín 

thùng. Không chở quá tải và đảm bảo vận tốc quy định.  

Bên cạnh đó Dự án cũng áp dụng một số biện pháp tổng hợp để giảm nồng 

độ bụi và giảm tác động của bụi tới công nhân như trang bị đầy đủ thiết bị đảm bảo 

an toàn lao động: đèn, bình cứu hỏa cá nhân, khẩu trang hoặc mặt nạ chống bụi. 

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

hiệu quả cao. Căn cứ vào kết quả đã thực hiện tại một số mỏ trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn, phương pháp này có thể giảm thiểu được 80% lượng bụi phát sinh.  

3. Công trình, biện pháp giảm thiểu chất thải rắn thông thường 

* Chất thải rắn do quá trình sản xuất: 
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- Đối với đất đá thải trong hoạt động khai thác: Tổng khối lượng đất đá 

thải cả dự án là 10.000m3≈ 25.000 tấn; đất đá thải trung bình là 1.250m3/năm ≈ 

3.125 tấn/năm;  

Cụ thể: 

+ Cửa lò số 1: Khối lượng đấy đá thải 357m3/năm; 

+ Cửa lò số 2: Khối lượng đất đá thải  379m3/năm; 

+ Cửa lò số 3: Khối lượng đất đá thải  518m3/năm; 

- Chủ dự án thực hiện đổ thải trong các đường lò, một phần đưa ra đổ thải 

tại các bãi thải. Tổng diện tích các bãi thải 3.030m2, cụ thể: 

 + Bãi thải cửa lò L1: diện tích 850m2; chiều dài kè chắn bãi thải 47m; 

chiều cao đổ thải 1,8m; vị trí bãi thải X=2.476.978 ; Y= 443.320; 

 + Bãi thải cửa lò L2: diện tích 980m2; chiều dài kè chắn bãi thải 65m; 

chiều cao đổ thải 1,7m; vị trí bãi thải X=2.477.125; Y= 443.220; 

+ Bãi thải cửa lò L3: diện tích 1.200m2; chiều dài kè chắn bãi thải 58m; 

chiều cao đổ thải 1,5m; vị trí bãi thải X=2.477.253; Y= 443.215; 

Vậy tổng sức chứa của 3 bãi thải là: 5.000m3, với khối lượng trung bình 

đổ thải hàng năm là 1.250m3/năm. Dự án đổ thải được 4,0 năm khai thác, thời 

gian còn lại 4,0 năm (5.000m3 đất đá thải) sẽ tiến hành bãi thải trong (chèn lấp 

lò) vào không gian đã khai thác và hang karst (nếu gặp), một phần sẽ được rải và 

cải tạo tuyến đường vào mỏ và đường nội bộ mỏ.  

- Bãi thải được kè chắn, thiết kế theo đúng quy định an toàn đối với bãi 

thải. 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt thông thường: Bố trí các thùng rác tại các 

khu vực hợp lý của các bộ phận làm việc. 

Trong quá trình hoạt động của Dự án lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ 

Dự án tính toán khoảng 26,4 – 39,6 kg/ngày (Nguồn mục 3.1.3.1.3. Chương III). 

Căn cứ vào kết quả tính toán lượng rác thải cần phải xử lý của Dự án chiếm 

khoảng 30% tổng lượng rác thải phát sinh, tương đương 7,92 - 11,88 kg/ngày. 

Công ty đề ra các biện pháp kiểm soát và xử lý cụ thể như sau: 

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn phát thải, đặc biệt là khu vực nhà ăn, bếp ăn, 

yêu cầu các công nhân không xả rác thải bừa bãi sau bữa ăn. 

- Bố trí thùng rác lưu động, dung tích 200 lít có nắp đậy tại các khu vực 

nhà văn phòng, nhà ở công nhân và trên khu vực công trường nhằm thu gom 

toàn bộ rác thải phát sinh.  

- Toàn bộ rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại tại nguồn, tái sử dụng hoặc 

tái chế. Phần rác thải không tái sử dụng được sẽ được vận chuyển xử lý chôn lấp 

tại bãi rác Dự án. 
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- Toàn bộ rác tập trung vào hố chôn rác của Công ty với thể tích hố với 

thể tích 10 m3 (dài x rộng x sâu = 2,5 x 2 x 2m) khi hố đầy sẽ được lấp lại và 

tiếp tục đào hố khác chôn lấp cho đến khi kết thúc dự án.  

- Đây là giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của Dự án. 

Hiệu quả xử lý có thể đạt từ 80%-90%. 

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

Trong quá trình hoạt động khai thác mỏ có phát sinh một lượng nhỏ chất 

thải nguy hại, thành phần chủ yếu gồm: 

 + Dầu mỡ bôi trơn, các loại giẻ lau dính dầu, can đựng dầu ước tính 

khoảng 70-85kg/năm.  

+ Một số thiết bị hư hỏng như: Bóng đèn huỳnh quang, cầu chì khoảng 10 

kg/năm. 

Lượng chất thải này tuy không lớn nhưng cần có biện pháp quản lý chặt 

chẽ nếu không sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho khu vực. 

+ Tiến hành thu gom lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại vào các thùng 

chứa có dán mãđặt tại Nhà kho hóa chất, kho chứa chất thải nguy hại khu vực 

xưởng chế biến theo quy định.  

+ Thu gom và quản lý các chất thải nguy hại vào các thùng chứa và bảo 

quản trong kho đáp ứng yêu cầu về phòng chống cháy, nổ chờ thuê xử lý. 

+ Tiến hành ký kết hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị cóđủ tư 

cách pháp nhân và năng lực để xử lý tất cả các chất thải nguy hại của Công ty. 

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

Để đảm bảo không xảy ra các tác động không mong muốn tới người dân 

khu vực và đặc biệt là cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu vực mỏ, chủ 

đầu tư  áp dụng các biện pháp sau đây để giảm thiểu tới mức thấp nhất những 

tác động và ảnh hưởng của tiếng ồn, cụ thể: 

- Lựa chọn các thiết bị có cường độ tiếng ồn thấp, kiểm tra sự cân bằng 

của các thiết bị máy móc khi lắp đặt; định kỳ kiểm tra độ mòn các chi tiết, kịp 

thời bảo dưỡng và sửa chữa để không xảy ra sự cố. 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc 

trong những khu vực có tiếng ồn cao. 

- Tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung động đều có lắp đặt các 

thiết bị chống rung, chống ồn. Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung đối với 

máy khí nén, máy phát điện.  

- Sử dụng phương pháp nổ mìn sử dụng kíp điện vi sai, đây là phương 

pháp nổ mìn hiện đại và các tác động chấn động giảm đi rất nhiều so với các 

phương pháp nổ mìn khác. 
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Thường xuyên kiểm tra tiếng ồn và độ rung trong quá trình khai thác theo 

chương trình giám sát môi trường mà báo cáo ĐTM đã đề ra. Chỉ tiêu về tiếng 

ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của Dự án được so sánh, đối chiếu với 

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

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

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

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

- Thiết kế và thi công đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn quy định tại 

quy chuẩn kỹ thuật an toàn về khai thác hầm lò. 

 - Thi công khai thác theo đúng thiết kế đã được cơ quan chức năng phê 

duyệt. Trong quá trình khai thác, chống lò. Đối với nền đất sét xảy ra hiện tượng 

lở làm biến dạng hệ thống giàn đỡ, dẫn đến hiện tượng sập lò. Đề khác phục sự 

cố này ta phủ lớp cát nèn chặt lên nền hoặc dùng vật liệu thấm nước phủ lên trên 

sau đó chống lò. 

- Đối với hiện tượng sụt lún nền lò chỉ có thể sảy ra khi nền đất yếu hoặc 

có hang cactơ, do đó phải gia cố nền móng trước khi chống lò. 

 - Các công nhân vận hành thiết bị khoan nổ mìn khai thác phải được đào 

tạo bài bản và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Thường xuyên mở lớp bồi 

dưỡng nâng cao tay nghề, cập nhật kỹ thuật mới, tiên tiến đảm bảo an toàn trong 

quá trình khai thác hầm lò. 

 - Trong công tác nổ mìn phải tuyệt đối tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp QCVN 02:2008/BCT do Bộ Công thương ban hành. Đảm bảo quy 

chuẩn số QCVN 04:2017/BCT ;  

 - Sử dụng máy biến áp cách ly (chống giật) ; phòng nổ đối với hệ thống 

điện hầm lò, xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro… 

 - Sử dụng máy móc, thiết bị  có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn công nghiệp, 

phải được kiểm định định kỳ (máy nổ mìn điện, tời trục mỏ…);  

- Cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động phù hợp cho cán bộ công nhân viên 

trong quá trình khai thác mỏ. 

- Duy trì đội PCCC, thường xuyên diễn tập các phương án PCCC tại mỏ 

đảm bảo kịp thời xử lý khi có sự cố sảy ra. 

- Trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp và các phương 

tiện này phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 
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Để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải, trong suốt quá 

trình hoạt động sản xuất, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

hầm lò nhằm đảm bảo bể lắng luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất; 

- Khi gặp sự cố về hệ thống thu gom, xử lý: Ngừng ngay việc thải nước 

thải ra môi trường để sửa chữa kịp thời. Sau khi công tác khắc phục hoàn thiện 

và xử lý đạt QCVN mới tiếp tục đưa nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận. 

8. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

8.1. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

- Đối với cửa lò: sẽ được xây đá hộc và gia cố bịt kín các cửa lò. 

 - Tháo dỡ hệ thống đường ray phục vụ vận chuyển quặng từ trong lò ra 

khu vực sân công nghiệp và vận chuyển bằng xe ô tô. Tháo dỡ hệ thống thông 

gió trong mỏ. 

 - Đối với các hạng mục nhà công trình phụ trợ: Tháo dỡ các công trình 

công nghiệp và dân dụng phục vụ khai thác mỏ như nhà điều hành, nhà ăn, nhà 

vệ sinh, bể nước, kho vật tư, xưởng sửa chữa, kho vật liệu nổ, trạm biến áp. 

 - Cải tạo các cửa lò: bằng cách san gạt mặt bằng sân giếng. 

 - San gạt, cải tạo trồng cây trên diện tích mặt bằng sân công nghiệp, nhà 

kho, xưởng và kho vật liệu nổ, bãi thải với diện tích 4.300m2.  

 - Cải tạo hố rác: vì trong quá trình hoạt động, công ty thiết kế hố chôn lấp 

rác thải với thể tích mỗi hố là 10m3, sau khi dự án kết thúc sẽ tiến hành đổ đất chèn 

tạo mặt bằng. 

 Khối lượng cải tạo phục hồi môi trường trong giai đoạn này được thể hiện 

chi tiết trong Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án.  

8.2. Kế hoạch thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 

Do dự án phân thành 3 khu riêng biệt nên quá trình tháo dỡ cải tạo môi 

trường cả 3 khu thực hiện đồng thời trong vòng 6 tháng  thực hiện theo từng giai 

đoạn sau: 

Bảng 10. Bảng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Công việc Khối lượng 
Giai đoạn 

thực hiện 

1 Vận chuyển đất đá lấp cửa lò, xây cửa lò 64,8 m3 

06 tháng 

2 Tháo dỡ nhà văn phòng 83 m2 

3 Tháo dỡ nhà ăn, nhà bếp 60 m2 

4 Tháo dỡ nhà công nhân 81,84 m2 

5 Tháo dỡ kho vật liệu nổ 100 m2 
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6 Tháo dỡ kho chứa chất thải nguy hại 6 m2 

7 
Tháo dỡ trạm biến áp, đường dây điện, cột 

điện 
01 trạm 

8 Tháo dỡ trạm cân, téc nước  01 HT 

9 Tháo dỡ đường ray, quạt thông gió 1.846 m 

10 

Tháo  dỡ đường cấp nước, máy bơm, xe 

goòng 

ống nhựa 

HDPE, 1 

máy bơm, 9 

xe goòng 

11 San gạt, tạo mặt bằng 4.948 m2 

12 Tháo dỡ nhà kho vật tư phụ tùng 18 m2 

13 Tháo dỡ nhà bảo vệ 9 m2 

 

8.3. Tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

- Tổng số tiền ký quỹ của dự án: 368.940.000 đồng 

- Số tiền nộp lần đầu là: 92.235.000 đồng 

- Số tiền ký quỹ các năm tiếp theo: 34.588.125 đồng 

- Thời điểm ký quỹ: 

+ Lần đầu: Trước thời điểm thông báo xây dựng cơ bản. 

+ Lần sau: Không quá 07 ngày từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố 

chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ. 

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

định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Không có 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

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

- Nguồn phát sinh nước thải: Nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công 

nghiệp) đề nghị cấp phép. 

+ Nguồn phát sinh số 01: Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt từ khu vộ 

tại Văn phòng mỏ 

+ Nguồn phát sinh số 02: Nguồn phát sinh nước thải từ hoạt động tháo 

khô nước hầm lò.  

 - Lưu lượng xả nước thải tối đa: 317 m3/ngày-đêm; 13,2 m3/giờ. 

- Dòng nước thải : 04 dòng nước thải: 

+ 01 dòng nước thải sinh hoạt 

+ 03 dòng nước thải hầm lò tại 03 cửa lò . 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Nêu rõ các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các 

chất ô nhiễm theo dòng nước thải, đảm bảo phù hợp với tính chất của dự án, 

nguồn thải và quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Bảng 13. Các thông số và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị Cmax 

B 

1 Lưu lượng m3/s - 

2 pH - 5,5 đến 9 

3 BOD (20oC) mg/l 49,5 

4 COD mg/l 148,5 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l 99 

6 Asen mg/l 0,099 

7 Chì mg/l 0,495 

8 Cu mg/l 1,98 

9 Kẽm mg/l 2,97 

10 Sắt mg/l 4,95 

11 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 9,9 

12 Tổng N mg/l 39,6 

13 Tổng P mg/l 5,94 
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Ghi chú: 

 + Cmax = C x Kf x Kq 

+ Áp dụng hệ số Kq = 0,9 (Do không có số liệu về lưu lượng dòng chảy 

của sông, suối nơi tiếp nhận nước thải. 

+ Áp dụng hệ số Kf = 1,1 (Do lưu lượng nguồn thải từ 50m3/ngày đêm - 

500m3/ngày  

- Vị trí, phương thức, Nguồn nước tiếp nhận nước thải, Chế độ xả thải  

+ Vị trí xả nước thải: Thôn Sáo Sào, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106030, múi chiếu 30): 

STT Vị trí xả nước thải 

TỌA ĐỘ VN 2000  

KTT 1060 30’– MC 30 

X (m) Y (m) 

1 
Vị trí xả nước thải tại cửa lò 

1 (cửa lò +650) 
2477114 443231 

2 
Vị trí xả nước thải tại cửa lò 

2 (cửa lò L1 +640) 
2477027 443346 

3 
Vị trí xả nước thải tại cửa lò 

3 (cửa lò L3+680) 
2477260 443217 

+ Phương thức xả thải: Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 

được xả thải trực tiếp ra nguồn nước tiếp nhận bằng phương pháp tự chảy. 

+ Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Suối Sào Sào thuộc thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Chế độ xả thải: xả thải liên tục; 24h/ngày. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự ràsoát 

vàđề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lýchất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. K cáo các nội ành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dựán: 

-Thời gian dự kiến vận hành thửnghiệm: 03 tháng;  Dự kiến bắt đầu từ 

ngày 01/8/2022 đến ngay 01/11/2022. 

- Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 

chất thải đã hoàn thành của dự án đầu tư:  

 

Công trình xử lý 

chất thải 

Thời gian bắt đầu Thời gian kết 

thúc 

Công suất dự 

kiến 

Công trình xử lý 

nước thải hầm lò 
01/8/2022 01/11/2022 

101 m3/ngày đêm 

- KN 40: 2011/BTNMT Pb, Zn, Cu, Fe, AkiKN liKN ác lo hoạch chi tiết 

vtrướrlkhi tho rangoài môitrườro 

+ Theo quy định tại khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của LuậtBảovệ môi trường, chủ dự án phối 

hợp với đơn vị đủ năng lực quan trắc môi trường theo quy định thực hiện lấy 3 

mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoaṇ vâṇ hành ổn điṇh các công trình xử 

lý chất thải. 

+ Thời gian lấy mẫu: Tháng 9/2022 

+ Quyết định số 2988/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2016  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc. 

+ Quyết định số 1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020  của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thửu nghiệm vàđủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

2.1.Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

*  Quan trắc nguồn nước xả thải: 

- Vị trí quan trắc: 3 điểm tại trước xử lý và sau xử lý tại 03 cửa lò tại khu I 

và khu II. 
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- Thông số quan trắc: lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, Pb, Fe, Zn, Cu, 

As, dầu mỡ, tổng N, tổng P. 

- Tiêu chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

Công ty bố trí 01 cán bộ công nhân viên phụ trách kiểm tra giám sát quá 

trình thu gom, xử lý nước thải và xả nước thải vào nguồn nước. 

Công ty sẽ tiến hành thuêđơn vị cóđầy đủ chức năng giấy phép hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường để quan trắc, giám sát nước thải tại khu vực xả 

nước thải vào nguồn nước. 

2.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 50 triệu đồng 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Chủ dự án cam kết các nội dung: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi 

trường của Dự án theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục 1: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  

- Quyết định thu hồi và giao đất của UBND tỉnh Bắc Kạn; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường theo quy định của phápluật; 

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường ; 

- Sơđồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ dự án được phê duyệt 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường) và bản sao quyết định phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Phụ lục 2:  

- Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); 

- Bản đồ địa hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 

1/2.000);  

- Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác; 

 - Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả 

các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; 

- Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000);  

- Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể 

hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật;  

- Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000); 

 - Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng năm;  

- Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc1/2.000). 
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