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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án: 

Trong những năm gần đây, nhu cầu về cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ngày càng tăng cao. Nhiều Doanh nghiệp khai khoáng trong 

tỉnh đã xin cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi để đáp ứng nhu cầu của thị trường vật 

liệu xây dựng, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và góp phần vào sự phát triển ngành công 

nghiệp khai khoáng của địa phương. 

Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn là doanh nghiệp đã có đăng ký kinh doanh 

ngành nghề trong lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản cát, sỏi, đá.  

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Công ty đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy phép 

thăm dò số 2364/GP-UBND cho phép Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn được tiến 

hành công tác khảo sát thăm dò cát, sỏi trên diện tích 5.3 ha và được phê duyệt trữ lượng 

trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng 

tính đến tháng 10 năm 2021) tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19/04/2022. 

Xuất phát từ những nội dung nêu trên, để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cấp phép 

khai thác khoáng sản, thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường 2020 Công ty TNHH Sản 

xuất Bê tông Bắc Kạn tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án 

đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn”. Dự án huộc nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại điểm d 

khoản 4 điều 28 Luật bảo vệ môi trường(Dự án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

- Loại hình dự án: Dự án là đầu tư xây dựng mới thuộc mục 9 Phụ lục IV Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: 

Thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Dự án: UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Thẩm quyền phê duyệt dự án: Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình thì Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - 

Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do Chủ đầu tư phê duyệt. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

* Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển đã được cơ quan quản lý thẩm định 

và phê duyệt gồm:  

 - Giấy phép thăm dò số 2364/GP-UBND cấp ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng 

Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 10 năm 2021). 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM): 

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về 

môi trường 

* Luật: 

 - Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày29/6/2001; 

 - Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; 

 - Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21/6/2012; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2013/QH13 ngày 18/06/2014; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

- Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

* Nghị định: 

 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 
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 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017,  

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải và Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

- Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc Quy 

định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; 

 - Nghị định số 136/NĐ/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định về quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

* Thông tư: 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất. 

- Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy định 

nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự 

toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Xây 

dựng về việc quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý 

hoạt động đầu tư xây dựng; 
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- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 10/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 10/3/2017 hướng dẫn xác định và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư 16/2017/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2017/NĐ-CP ngày 18/6/2017 của 

Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu 

quan trắc môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

* Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt; 

- Quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số 

chất độc hại trong không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- Quy chuẩn QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy định về ngưỡng chất thải nguy hại; 

- Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ăn uống; 

- Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước sinh hoạt; 

- Quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung; 

- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- Quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng không khí xung quanh; 

- Quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

định giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn 

- Quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 

nước mặt; 

- Quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về chất lượng 

nước ngầm; 

+ Quy chuẩn, TCVN lĩnh vực khác 

- QCVN 01;2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện ; 

  - TCVN 5326-2008 Tiêu chuẩn thiết kế mỏ lộ thiên; 

- TCVN 5573: 2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép; 

           - TCVN5574: 2012 Kết cấu bê tông cốt thép; 

           - TCVN 5575: 2012 Kết cấu thép; 

           - TCXD 9379: 2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản tính toán; 

           - TCVN 4604: 2012 Xí nghiệp công nghiệp, nhà sản xuất; 

           - TCVN 4319: 2012 Nhà và công trình công cộng; 

           - TCVN 2748 : 1991 Phân cấp công trình xây dựng nguyên tắc chung; 

           - TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu 

thiết kế; 

           - TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án. 

 - Giấy phép thăm dò số 2364/GP-UBND cấp ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn; 

- Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng 

Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 10 năm 2021). 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá 

trình thực hiện ĐTM. 

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật “Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác 

lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, 

thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn” 
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- Báo cáo thăm dò khoáng sản cát, sỏi xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình 

khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - 

Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

Báo cáo tính trữ lượng cát, sỏi Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên 

khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn 

Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Các số liệu điều tra, khảo sát về yếu tố môi trường khu vực dự án đã được đơn vị 

tư vấn nghiên cứu tháng 07/2022. 

- Số liệu đo đạc và phân tích mẫu đất, nước, không khí khu vực dự án do đơn vị tư 

vấn thực hiện tháng 07/2022. 

- Đánh giá nguồn dữ liệu: Các tài liệu, số liệu do đơn vị tư vấn lập chủ yếu là kết 

quả nghiên cứu khảo sát thực địa, đo đạc thí nghiệm, phân tích mẫu khu vực dự án của 

các đơn vị chuyên môn phục vụ nghiên cứu thiết kế và lập báo cáo ĐTM nên có độ tin 

cậy phù hợp 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tóm tắt quá trình thực hiện lập ĐTM 

Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn là chủ dự án Dự án đầu tư xây dựng 

công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực 

Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Đơn vị tư vấn đã phối 

hợp với Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát điều tra thực địa khu vực dự án: Lấy mẫu, 

đo đạc quan trắc hiện trạng các yếu tố môi trường nền trong khu dự án (không khí, tiếng 

ồn, nước, đất); Khảo sát hiện trạng hệ sinh thái vùng dự án, nắm bắt tình hình diễn biến 

hệ sinh thái trong thời gian gần đây; Tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về hiện 

trạng dân sinh kinh tế xã hội khu dự án và phụ cận, thực hiện các cuộc tham vấn cộng 

đồng theo luật định trong xã ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi khảo sát thực địa, tiến hành xử 

lý số liệu, tài liệu, quan trắc môi trường và tổng hợp kết quả, tiến hành lập ĐTM Dự án. 

Nội dung của báo cáo ĐTM đáp ứng hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3.2. Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

* Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn 

- Địa chỉ liên lạc: Tổ 7, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; 

- Đại diện: Ông Lộc Văn Bắc  - Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0209 3810 345; 0973 769 477   Fax: 0209 3810 345; 
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4700199236 đăng ký lần đầu ngày 

27 tháng 12 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24 tháng 04 năm 2020 do phòng 

Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp. 

- Phối hợp cùng đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây 

dựng thu thập số liệu, điều tra, đánh giá, lấy mẫu, đo đạc tại khu vực dự án và xung 

quanh để làm cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường của khu vực dự án. 

- Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng về việc thực hiện dự án. 

* Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

- Đại diện đơn vị: Ông Nguyễn Văn Tản   - Chủ tịch HĐQT  

- Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà 75, DV02, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội. 

- Lập đoàn nghiên cứu ĐTM, thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế 

xã hội và điều tra xã hội học trong phạm vi khu vực dự án. 

- Lấy mẫu, đo đạc, phân tích chất lượng môi trường trong và ngoài khu vực xây 

dựng dự án theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Dự báo các tác động môi trường do dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

các tác động tiêu cực. 

- Đề xuất chương trình quan trắc, giám sát môi trường cho dự án. 

- Xây dựng báo cáo tổng hợp. 

- Báo cáo trước hội đồng thẩm định. 

- Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo. 

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đảm bảo theo cấu trúc của mẫu số 

4 phụ lục Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường bao gồm các 

Chương sau: 

Mở đầu 

Chương 1: Mô tả tóm tắt dự án 

Chương 2: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

Chương 3: Đánh giá dự báo tác động môi trường của Dự án và Đề xuất các biện 

pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường. 
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Chương 4: Phương án cải tại phục hồi môi trường 

Chương 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

Chương 6: Kết quả tham vấn 

Kết luận kiến nghị 

Bảng 1: Danh sách người tham gia lập báo cáo ĐTM 

TT H  và Tên H c vị đào tạo 
Chức danh 

- nội dung phụ trách 
Chữ ký 

Chủ dự án: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bạch Thông 

1 Lộc Văn Bắc  Giám đốc  

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng 

1 Nguyễn Văn Tản 

ThS. Công 

nghệ Môi 

trường 

Chủ tịch HĐQT - Chủ trì 

thực hiện 
 

2 Lê Quang Đạo 
ThS. Môi 

trường 

Trưởng phòng Kỹ thuật - 

phụ trách Tổng hợp báo 

cáo ĐTM 

 

3 Nguyễn Thế Năng Ks. môi trường 

Trưởng Phòng thí nghiệm - 

Phụ trách quan trắc phân 

tích  

 

4 Đỗ Thúy Hoa Ks. môi trường 
Cán bộ Phòng kỹ thuật – 

Mô tả chung về dự án 

 

5 Phạm Hồng Ngọc Ks. Môi trường 

Đánh giá tác động và đề 

xuất các biện pháp giảm 

thiểu giai đoạn xây dựng. 

 

6 Hoàng Thị Lan Ks. Môi trường 

Đánh giá tác động và đề 

xuất các biện pháp giảm 

thiểu giai đoạn hoạt động.  

 

7 Vũ Hoa Ngọc Linh Ks. Môi trường 

Đánh giá tác động và đề 

xuất các biện pháp giảm 

thiểu giai đoạn hoạt động. 

 

9 Nguyễn Đức Hiếu 
Cử nhân 

KHMT 

Phụ trách Lập kế hoạch 

quản lý và giám sát môi 

trường 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê 

đầy đủ các tác động đến môi trường cũng như các yếu tố kinh tế xã hội cần chú ý, quan 

tâm giảm thiểu trong quá trình hoạt động của dự án, bao gồm cả quá trình chuẩn bị dự án, 

giai đoạn thi công xây dựng cơ bản, hoạt động sản xuất của Dự án. Phương pháp này áp 

dụng tại chương 1, 2 chủ yếu sử dụng tài liệu của chủ dự án cung cấp và các văn bản, báo 

cáo hiện trạng môi trường của địa phương như Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 

2017-2019, Báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn….. 

- Phương pháp sơ đồ mạng lưới: Phương pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực 

tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa 

các tác động đến môi trường tự nhiên và các yếu tố kinh tế xã hội trong quá trình thực 

hiện dự án. Phương pháp này áp dụng tại chương 3 cụ thể xây dựng mạng lưới đánh giá 

quá trình tác động và biện pháp xử lý các tác động môi trường đất, nước không khí trong 

quá trình xây dựng dự án và dự án đi vào hoạt động. 

- Phương pháp mô hình hoá: Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền 

các chất ô nhiễm trong môi trường không khí và môi trường nước, từ đó xác định mức 

độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước do các hoạt động của dự 

án gây ra.Áp dụng tại chương 3 của dự án xây dựng được mô hình tác động để xác đinh 

được mức độ tác động, khối lượng tác động trên cơ sở đó tính toán đưa ra mô hình phù 

hợp để xử lý triệt để các chất thải phát sinh. 

- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển 

thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, chất 

thải rắn). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng ngành sản xuất và các biện pháp 

BVMT kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm về không khí, 

nước, chất thải rắn khi dự án triển khai. 

4.2. Các phương pháp khác 

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý các 

số liệu về: Khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực 

thực hiện dự án chủ yếu sử dụng tài liệu của địa phương như Niêm giám thống kê tỉnh 

Bắc Kạn qua các năm và báo cáo môi trường tỉnh nhằm đánh giá thực tế hiện trạng môi 

trường khu vực dự án đảm bảo đủ điều kiện xây dựng dự án tại khu vực. 
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- Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra các vấn đề về môi trường và kinh tế xã 

hội thông qua phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương tại khu vực thực hiện dự 

án.Áp dụng tại chương 6 tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư và cơ quan quản lý địa 

phương nhằm đánh giá mực độ ảnh hưởng và tạo điều kiện cho địa phương dự báo được 

các vấn đề có thể sảy ra khi thực hiện dự án có giải pháp ứng phó khắc phục giảm thiểu 

các tác động của dự án. 

- Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh 

với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; quy chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá 

hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất 

các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án.Áp dụng tại 

chương 2-3 nhằm đánh giá điều kiện môi trường không khí, đất, nước tại thời điểm chuẩn 

bị xây dựng dự án còn tốt hay không đảm bảo cho việc giám sát quản lý của địa phương 

khi dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các số liệu có sẵn từ các báo cáo, văn bản đã 

thực hiện trong dự án trước đây. Phương này được áp dụng chương 1,2 của báo cáo 

nhăm nắm rõ được tình hình thực hiện dự án trước kia và hiện tại dự án như thế nào từ đó 

đươ ra được phương pháp đánh giá phù hợp với dự án 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án: 

* Thông tin chung:  

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát, sỏi 

làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

- Địa điểm thực hiện: Thôn Nà Mố và thôn Tổng Cổ, thị trấn Đồng Tâm, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn 

* Phạm vi, quy mô, công suất: 

- Phạm vi: Khu vực dự án thực hiện tại địa bàn thôn Nà Mố và thôn Tổng Cổ, thị 

trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Tổng diện tích thực hiện dự án là 7,55 ha. 

Trong đó: 

Diện tích khu phụ trợ  2,25 ha. 

Diện tích khu vực khai thác 5,3 ha. 
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Bảng 2. Khu vực khai thác và phụ trợ của dự án 

STT Khu đất Loại đất Diện tích Chủ sử dụng/ quản lý 

1 
Khu khai thác 

Nà Mố 
SON 35 000 m² 

Thuộc sự quản lý của UBND thị 

trấn Đồng Tâm 

2 

Tuyến đường 

và khu phụ trợ 

khu Nà Mố 

LNK 1137 m² Thuộc quyền sử dụng của các hộ 

dân BHK 6996 m² 

BCS 2490 m² Thuộc sự quản lý của UBND thị 

trấn Đồng Tâm SON 5877 m² 

3 
Khu khai thác 

Tổng Cổ 
SON 18 000 m² 

Thuộc sự quản lý của UBND thị 

trấn Đồng Tâm 

4 

Tuyến đường 

và khu phụ trợ 

khu Tổng Cổ 

BCS 2369 m² Thuộc quyền sử dụng của các hộ 

dân 
BHK 2376 m² 

SON 1255 m² 
Thuộc sự quản lý của UBND thị 

trấn Đồng Tâm 

- Biên giới khai trường 

+ Biên giới trên mặt 

Biên giới mỏ được xác định nằm trùng hoặc bên trong ranh giới diện tích thăm dò 

được xác định tại Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn. Do trong diện tích thăm không có diện tích trùng lấn với rừng tự nhiên, khu vực di 

tích, lịch sử, văn hóa,...Công ty tiến hành lựa chọn ranh giới khai thác trùng với ranh giới 

diện tích thăm dò để khai thác tối đa trữ lượng được phê duyệt trong Báo cáo kết quả 

thăm dò. Theo đó, biên giới khai trường trên mặt mỏ có diện tích 5,3 ha được giới hạn 

bởi các điểm có toạ độ như bảng: 

Bảng 3.1 Bảng t a độ ranh giới khai thác 

Khu 

Diện tích 

(ha) 

Tên 

điểm 

Hệ toạ độ  VN 2000 

KTT 106
0
 30’ múi chiếu 3

0
 

Hệ toạ độ  VN 2000 

KTT 105
0
 múi chiếu 6

0
 

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

 

 

1 2 423 060,79 427 136,29 2422379,00 582097,00 

2 2 423 077,58 427 158,46 2422396,00 582119,00 
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Khu 

Diện tích 

(ha) 

Tên 

điểm 

Hệ toạ độ  VN 2000 

KTT 106
0
 30’ múi chiếu 3

0
 

Hệ toạ độ  VN 2000 

KTT 105
0
 múi chiếu 6

0
 

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

 

 

 

Khu Nà Mố 

(3,5 ha) 

 

 

 

 

 

3 2 423 027,09 427 206,98 2422346,00 582168,00 

4 2 422 940,38 427 277,16 2422260,00 582239,00 

5 2 422 888,21 427 291,66 2422208,00 582254,00 

6 2 422 779,21 427 288,59 2422099,00 582252,00 

7 2 422 744,35 427 273,24 2422064,00 582237,00 

8 2 422 731,64 427 243,11 2422051,00 582207,00 

9 2 422 703,40 427 062,78 2422021,00 582027,00 

10 2 422 701,99 427 001,74 2422019,00 581966,00 

11 2 422 740,56 426 944,10 2422057,00 581908,00 

12 2 422 764,52 426 949,34 2422081,00 581913,00 

13 2 422 749.99 427 105,25 2422068,00 582069,00 

14 2 422 769.29 427 177,46 2422088,00 582141,00 

15 2 422 877.85 427 226,53 2422197,00 582189,00 

16 2 422 956.09 427 204,30 2422275,00 582166,00 

 

Khu Tổng 

Cổ 

(1,80) 

17 2 421 909,71 427 003,01 2421227,00 581975,00 

18 2 421 881,66 427 007,74 2421199,00 581980,00 

19 2 421 849,98 426 972,42 2421167,00 581945,00 

20 2 421 838,41 426 929,29 2421155,00 581902,00 

21 2 421 843,02 426 866,31 2421159,00 581839,00 

22 2 421 860,07 426 760,45 2421175,00 581733,00 

23 2 421 921,14 426 755,04 2421236,00 581727,00 

24 2 421 931,99 426 873,18 2421248,00 581845,00 

+ Biên giới chiều sâu khai thác. 

Theo báo cáo kết quả thăm dò khảo sát coste sâu khai thác thấp nhất khối 1-122 là: 
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+51,5m. 

- Trữ lượng khai trường 

Theo Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc phê duyệt trữ lượng trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại khu vực Nà Mố - Tổng Cổ, thị trấn Đổng Tâm, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn”.( Trữ lượng tính đến tháng 10 năm 2021). Trữ lượng khai trường đã 

được tính toán theo phương pháp khối địa chất là: 

+ Trữ lượng địa chất trong ranh giới thăm dò: 48 451 m
3
 cát, sỏi. (Trong đó trữ 

lượng cát là 29 511 m
3
; trữ lượng sỏi là 18 940 m

3 
). 

+ Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác: 48 451 m
3
 cát, sỏi. 

(Trong đó trữ lượng cát là 29 511 m
3
; trữ lượng sỏi là 18 940 m

3 
). 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu về biên giới và trữ lượng khai 

trường 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Kích thước khai trường   

1.1 Khu Nà Mố   

 - Chiều rộng trung bình M 65 

 - Chiều dài  M 625 

1.2 Khu Tổng Cổ   

 - Chiều rộng trung bình M 85 

 - Chiều dài M 245 

2 Cost kết thúc khai thác mỏ M + 51,5 

3 Diện tích  Ha
 

5,3 

4 Trữ lượng khai trường m
3
 48 451 

* Quy mô công trình:  

Nhóm dự án: Nhóm C 

Cấp công trình: cấp III. 

Loại công trình: Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng. 

* Quy mô công suất: 10.000 m3 cát, sỏi/năm. 
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* Công nghệ sản xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Công nghệ sản xuất mỏ 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

+ Tuyến đường đất nối từ đường hiện có đến khu vực mỏ khai thác: tuyến 

đường này được công ty tiến hành lu lèn, đầm nén trên nền đuờng hiện trạng đảm bảo 

quá trình vận chuyển cát đi tiêu thụ và đảm bảo khơi thông dòng chảy khi có mưa đột 

xuất; 

+ Hoạt động của dự án: là khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường. 

Do đặc điểm địa hình khu vực khai thác mỏ là dạng bãi bồi nổi trên mặt nước, công nghệ 

khai thác mỏ sử dụng là xúc bốc khai thác trực tiếp bằng máy xúc TLGN, phương 

thức vận tải mỏ bằng đường bộ từ gương khai thác về khu vực bãi tập kết. 

* Quy mô các hạng mục trên tổng mặt bằng 

- Diện tích khai trường mỏ :53.000 m
2
 

- Mặt bằng khu văn phòng và phụ trợ: 22.500 m
2
 

- Đào bể lắng bùn: 2000 m
3
 

- Rãnh thu nước mưa chảy tràn :67,5m
3
 

- Đường vào mỏ: 450m
2
 

- Trạm cân + Camera: 20 m
2
 

- 01 nhà văn phòng + nhà ở : 45m
2
. 

- 01 kho vật tư :12m
2
. 

- 01 nhà vệ sinh + nhà tắm : 20m
2
. 

* Hệ thống thoát nước mặt bằng 

Xúc bốc  

Trạm sàng rung 

di động 

Bãi tập kết 

Tầng vừa khai thác 

xong 

Cuội thải 
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- Đối với mặt bằng khu văn phòng mỏ được xây dựng ở trên cao so với mặt tự 

nhiên, nên phương án thoát nước là tự chảy. 

- Đối với mặt bằng trạm sàng rung: do đặt trong ranh giới khai thác và sử dụng 

trạm di động, nên sẽ sử dụng phương án thoát nước chung của mỏ. 

* Hệ thống đường nội bộ: 

 - Tuyến đường giao thông từ mặt bằng sân công nghiệp khu Nà Mố ra đường 

QL.3 mới  

 - Tuyến đường từ đường dân sinh ra khu Tổng Cổ. 

 - Vận tải ngoài: Vận tải ngoài mỏ được thực hiện bằng vận tải đường bộ (ôtô). 

Đối với toàn bộ sản phẩm sau khi chế biến vận chuyển đến tới nơi tiêu thụ. 

Phương án kết nối: kết nối tuyến đường nội bộ mỏ với đường Tỉnh lộ 254 chạy 

qua khu vực mỏ. Khi mỏ đi vào triển khai, chủ đầu tư sẽ tiến hành các thủ tục xin đấu nối 

giao thông theo đúng quy định của pháp luật.. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường: 

- Công trình có khả năng tác động xấu: 

+ Tuyến đường nội bộ phục vụ khai thác có khả năng gây cản trở dòng chảy; 

+ Lán trại tạm, nhà vệ sinh di động và bãi tập kết cát có khả năng gây cản trở 

dòng chảy. 

- Các hoạt động của dự án có khả năng gây tác động xấu: 

+ Quá trình đào xúc cát; 

+ Hoạt động vận chuyển cát đi tiêu thụ; 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án; 

+ Hoạt động sửa chữa nhỏ các thiết bị khi bị hư hỏng.  

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án: 

Với Công tác chuẩn bị, xây dựng cơ bản mỏ đơn giản; diễn ra trong thời gian 

ngắn và các tác động có tính chất tương đồng với các tác động khi dự án đi vào hoạt 

động (với mức độ tác động thấp hơn nhiều so với giai đoạn khai thác). Do đó, Công ty 

chỉ đưa ra các tác động chính khi dự án đi vào hoạt động khai thác cụ thể như sau:  



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn 

* Nước thải, khí thải: 

- Nước thải: 

+ Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

đang làm việc tại dự án; 

+ Quy mô: Khi dự án đi vào hoạt động có khoảng 9 công nhân thường xuyên 

làm việc. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân theo quy phạm 

TCXDVN 33 - 2006 đối với vùng nông thôn lấy trung bình là 100lít/người.ngày. Vậy 

lượng nước cấp cho sinh hoạt khoảng 900 lít/ngày, suy ra lượng nước thải sinh ra 

chiếm khoảng 80% lượng nước cấp, khoảng 720 lít/ngày = 0,72 m3/ngày. 

+ Tính chất của nước thải: Thành phần chứa chủ yếu là các chất cặn bã, các 

chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ bị phân hủy, vi trùng gây bệnh cao hơn so với tiêu 

chuẩn cho phép. 

- Khí thải: Hoạt động của dự án không phát sinh khí thải do quá trình sản xuất. 

Hoạt động khai thác cát tại dự án sẽ phát sinh bụi và khí thải do các phương tiện khai 

thác, vận chuyển gây ra cụ thể như sau: 

+ Ô nhiễm bụi: Bụi phát sinh trong hoạt động khai thác cát của Công ty chủ yếu 

do các phương tiện hoạt động như xe đào trong quá trình di chuyển xe làm phát sinh bụi, 

ngoài ra các xe ô tô vận chuyển vật liệu cát ra vào khu vực sẽ làm phát sinh bụi 

trên các tuyến đường có xe chạy qua. 

+ Ô nhiễm khí thải: Trong quá trình hoạt động của dự án có sự tham gia chủ 

yếu của các phương tiện giao thông vận chuyển cát như xe tải,... hoạt động của các 

thiết bị máy móc này gây ô nhiễm không khí. Các loại phương tiện này sử dụng nhiên 

liệu chủ yếu là dầu DO, thành phần khói thải chủ yếu là các khí SO2, NOx, CO, 

VOC,... và bụi khói. Lượng khí thải này sinh ra không tập trung vì xe di chuyển liên 

tục trên khai trường do đó khó có thể khống chế chặt chẽ được. 

* Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Nguồn phát sinh, quy mô của chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Nguồn phát sinh: từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân làm việc tại 

mỏ; 

+ Quy mô: Theo WHO trung bình mỗi người thải ra môi trường là 0,3 - 0,6 kg 

rác/người/ngày. Với lượng công nhân làm việc tại khu vực khai thác khoảng 9 người, 

tổng lượng rác thải phát sinh là 9 x (0,3 - 0,6) = (2,7 – 5,4) kg/ngày. 

- Nguồn phát sinh, quy mô (khối lượng), tính chất (loại) của chất thải nguy hại: 
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+ Nguồn phát sinh: phát sinh từ quá trình sửa chữa đột xuất tại mỏ và quá trình 

vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng máy móc, thiết bị; 

+ Quy mô: Giẻ lau, bao tay nhiễm dầu nhớt phát sinh tại dự án trong quá trình 

sửa đột xuất (10kg/năm); bóng đèn huỳnh quang (1kg/năm) phát sinh tại khu vực phụ 

trợ; Dầu nhớt thải bỏ khí sữa chữa xe (56 kg/năm) phát sinh tại gara sửa chữa. 

- Tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn phát sinh: Khi dự án đi vào hoạt động thì tiếng ồn gây ra chủ yếu là do 

các loại phương tiện như máy đào và các phương tiện giao thông vận chuyển; 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 24:2016/BYT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế, tiếng ồn chung tối đa hoặc tiếng ồn chung cho phép trong suốt ca lao động 8 

giờ không được vượt quá 85 dBA, mức cực đại không được vượt quá 115 dBA; 

- Các tác động khác: Thay đổi địa hình, sạt lở bờ sông; tác động đến hệ sinh thái; 

tác động đến dòng chảy; tác động đến đường giao thông, tai nạn lao động….  

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án: 

* Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải: 

- Đối với thu gom và xử lý nước thải: Tại khu vực khai thác, Công ty sẽ sử 

dụng 01 nhà vệ sinh di động có hầm chứa phân cạnh lán trại để xử lý lượng nước mưa 

chảy tràn. Sau khi dự án kết thúc, bùn tự hoại sẽ đươc  hút và đem đi xử lý 

- Đối với xử lý bụi, khí thải: Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu cụ thể 

như sau:  

+ Trang bị khẩu trang cho công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực; 

+ Không đổ cát thành đống quá cao để phòng ngừa trong trường hợp gió thổi 

mạnh làm cát phát tán ra các khu vực lân cận và dân cư; 

+ Dùng nước tưới hoặc phun lên những khu vực dễ làm phát sinh bụi; 

+ Áp dụng các biện pháp chống bụi do quá trình vận chuyển như: Phải có bạt 

phủ kín, đảm bảo tốc độ khi lưu thông đúng quy định. Đồng thời, Công ty sẽ phun 

nước thường xuyên 2-3 lần/ngày đoạn đường bê tông đi qua khu dân cư, nhất là vào 

những ngày nắng gắt  

* Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Công ty sẽ trang bị 01 thùng đựng rác sinh hoạt 660L đặt tại một vị trí thích 
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hợp trong khu vực lán trại tạm; 

+ Hợp đồng với đơn vị thu gom rác tại địa phương, tiến hành thu gom rác thải 

định kỳ và đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại: Với lượng chất thải nguy 

hại phát sinh tại dự án là rất ít (chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ và bóng đèn huỳnh 

quang). Do đó, khi có phát sinh chất thải rắn nguy hại tại khu vực khai thác công ty sẽ 

lưu chứa tại thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng (đặt tại một góc của khu vực 

lán trại tạm). Sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ thuê đơn vị chức năng xử lý theo quy 

định.  

* Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung: 

- Biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế tiếng ồn tác động đến người lao động là 

trang bị nút bịt tai chống ồn cho công nhân làm việc trực tiếp. Đây là biện pháp mà Dự 

án có thể thực hiện. Tuy nhiên, tiếng ồn phát sinh trong quá trình khai thác là không 

đáng kể; 

- Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, tránh hiện tượng cộng hưởng lớn từ 

nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn và rung; 

- Các thiết bị, phương tiện vận tải không hoạt động vào các giờ nghỉ trưa từ 

11h30’ - 13h30’ và ban đêm sau 18h; 

- Quy định tốc độ 5km/h đối với xe ra vào Dự án trên tuyến đường từ khu vực 

khai thác ra đường giao thông liên xã; 

- Ngoài ra, Chủ Dự án sẽ thường xuyên bảo dưỡng thiết bị máy móc, bôi trơn 

vào các chi tiết chuyển động như: Trục quay, ổ bi. 

* Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: 

- Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Thông tin chính về phương án cải tạo, phục hồi môi trường được lựa chọn hực 

hiện. Sau Khi kết thúc hoạt động dự án, chúng tôi thực hiện các vấn đề sau: 

+ Tháo dỡ đường nội bộ theo từng năm và năm khai thác cuối; 

+ Tháo dỡ lán trại, vận chuyển tất cả máy móc, thiết bị nhà vệ sinh di động 

phục vụ khai thác về nhà kho của Công ty; 

+ Định kỳ khi có cát vương vãi do quá trình vận chuyển cát đi tiêu thụ trên 

đường bê tông Công ty sẽ cho công nhân dọn dẹp vệ sinh, xúc bốc cát vương vãi trên 
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tuyến đường này; 

+ Cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực khai thác. 

- Nội dụng cải tạo phục hồi môi trường. 

+ Tháo dỡ công trình phụ trợ, san gạt mặt bằng trả lại địa phương 

TT Công việc Khối lượng 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I Khu chế biến: 
 

   

1 Nhà ở công nhân  35 m
2
 

Sau khi 

kết thúc 

khai thác 

02 tháng 

 

2 Nhà làm việc + khà kho 60m
2
 

3 Trạm cân 71 m
2
 

4 Nhà vệ sinh 6 m
2
 

5 Hệ thống dàn nghiền sàng cát sỏi 01 HT 

6 Kho chứa chất thải nguy hại 2,25m
2
 

7 
Di dời tàu quốc (bao gồm đầu nổ, 

bơm sên, ống hút cát) 
02 cái 

II San gạt tạo mặt bằng     

1 Diện tích khu khai thác, chế biến 5.247 m
2
 

Sau khi 

kết thúc 

khai thác 

01 tháng   

III Khu khai thác     

1 San gạt đào đắp khu vực sung yếu  9.600 m
3
 Trong suốt thời gian hoạt động của mỏ 

-Tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ: Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc 

việc ký quỹ phục hồi môi trường chậm nhất là trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ 

bản mỏ. 

Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 37 của tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

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  

308.338.669 VNĐ. 

Số tiền ký quỹ lần đầu là: 308.338.669 x 25% = 77.084.667 VNĐ 

- Số tiền kỹ quỹ hàng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng số 

tiền ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ năm đầu. 
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Số tiền ký quỹ năm thứ 2 đến năm 6 theo giấy phép khai thác khoáng sản được 

tính như sau:  

308.338.669 - 77.084.667 = 231.254.002 VNĐ 

231.254.002 /5 năm = 46.250.800 VNĐ  

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

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

STT Năm ký quỹ Số tiền ký quỹ (VNĐ) 

1 Năm đầu 77.084.667  

2 Năm thứ 2 – năm thứ 6 46.250.800  

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó các rủi ro, sự cố môi trường: 

+ Thông qua địa phương, các lực lượng chuyên ngành giao thông sẽ tuyên 

truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đối với các chủ phương tiện và 

nhân dân trong vùng nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra đối với người và 

phương tiện; 

+ Hàng năm tiến hành quan trắc, đo đạc địa hình đồng thời giám sát chiều 

sâu khai thác tránh sạt lở; 

+ Giáo dục cho công nhân làm việc trên khai trường, đặc biệt các công nhân 

lái máy đào phải đảm bảo an toàn cho máy móc và con người khi di chuyển các 

thiết bị máy móc để phục vụ khai thác; 

+ Xây dựng các công trình vận chuyển như đường tạm cũng phải đảm bảo độ 

chịu lực, không gây sạt lở, lún và an toàn cho con người, phương tiện đi lại trên 

đường; 

+ Thường xuyên theo dõi tình hình thủy văn khu vực để có biện pháp xử lý 

thích hợp đối với thiết bị, con người khi có mưa lũ lên đột xuất. 

+ Một số biện pháp khác: an toàn lao động đối với người và thiết bị, vệ sinh 

môi trường,… 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án: 

* Kế hoạch quản lý môi trường ở các giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn thi công xây dựng cơ bản 

+ Giám sát quá trình tập kết vật liệu xây dựng, nguyên nhiên liệu. 
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+ Giám sát ô nhiễm bụi và các phương pháp giảm thiểu. 

+ Kế hoạch an toàn trong công tác thi công. 

+ Quản lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt. 

+ Quản lý giao thông và các phương tiện giao thông vận tải. 

+ Quản lý phế thải xây dựng và các chất thải nguy hại. 

+ Phòng chống cháy, chập và an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

- Giai đoạn hoạt động của dự án 

+ Quản lý công tác bốc xúc và vận chuyển cát sỏi về nơi tập kết. 

+ Quản lý và giám sát chất thải phát sinh trong quá trình khai thác. 

+ Quản lý và giám sát môi trường không khí, nước và đất. 

+ Quản lý và giám sát chất thải nguy hại. 

+ Quản lý và thu gom nước mưa chảy tràn. 

+ Quản lý giao thông và các phương tiện giao thông vận tải. 

- Giai đoạn kết thúc dự án 

+ Quản lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt. 

+ Quản lý bụi, khí thải và biện pháp giảm thiểu trong quá trình san gạt, phá dỡ các 

hạng mục công trình. 

* Chương trình giám sát thực hiện như sau: 

- Giám sát giai đoạn vận hành: 

+ Khu khai thác:  

Không khí: 02 mẫu, thông số quan trắc: Vi khí hậu, Bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO, 

tiếng ồn, tần suất 03 tháng/lần, Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT,QCVN 

03:2019/BYT. 

Nước mặt: 02 mẫu, thông số: pH, BOD, TDS, TSS, NH4
+
, NO

-
2, NO

-
3, CaCO3, 

dầu mỡ, tổng N, tổng P, Coliform, tần suất 03 tháng/lần, Quy chuẩn so sánh QCVN 08-

MT: 2015/BTNMT 

+ Khu chế biến, phụ trợ: 
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Không khí: 02 mẫu, thông số quan trắc: Vi khí hậu, Bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO, 

tiếng ồn, tần suất 03 tháng/lần, Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT,QCVN 

03:2019/BYT. 

Nước thải sinh hoạt: 02 mẫu trước và sau xử lý, thông số: pH, BOD5, COD, TSS, 

NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, Chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ, coliform, tần suất 03 tháng/lần, Quy 

chuẩn so sánh QCVN 14: 2008/BTNMT. 

Nước mặt: 02 mẫu, thông số: pH, BOD, TDS, TSS, NH4
+
, NO

-
2, NO

-
3, CaCO3, 

dầu mỡ, tổng N, tổng P, Coliform, tần suất 03 tháng/lần, Quy chuẩn so sánh QCVN 08-

MT: 2015/BTNMT.  

Nước thải sản xuất: 02 mẫu trước và sau xử lý, thông số: pH, BOD5, COD, TSS, 

NH4
+
, NO3

-
, NO2

-
, Chất hoạt động bề mặt, dầu mỡ, coliform, tần suất 03 tháng/lần, Quy 

chuẩn so sánh QCVN 40: 2011/BTNMT. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. Kết luận: 

Trên cơ sở phân tích về công nghệ, các điều kiện về tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện 

trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, các tác động của dự án và các biện pháp khắc 

phục cho thấy:  

Việc đầu tư dự án ngoài những yếu tố mang lại nhiều lợi ích Kinh tế - Xã hội, còn 

gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường (ô nhiễm môi trường không khí, nước, 

đất, chất thải chất thải rắn,…). Báo cáo đánh giá tác động này đã nhận dạng và đánh giá 

khá chi tiết các tác động, phạm vi tác động tới môi trường, tính khả thi của các biện pháp 

giảm thiểu. 

Các nguồn thải và những ảnh hưởng đáng quan tâm trong hoạt động của dự án là 

nước mưa chảy tràn, chất thải rắn, các chất khí độc hại (CO, NOx, SO2, bụi). 

Đối với nước mưa chảy tràn: Toàn bộ lượng nước này sẽ được chảy qua hệ thống 

rãnh thoát nước có các hố ga rồi đổ vào mương thoát nước chung, sau đó mới được thải 

ra nguồn tiếp nhận là Sông Năng. 

 Đối với nước thải: Lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày của dự án sẽ được xử lý 

bằng bể tự hoại đạt QCVN 14/2008/BTNMT. Nước thải sản xuất được xử lý qua hệ 

thống hố lắng nước thải đảm bảo đúng QCVN 40/2011/BTNMT.
 

Đối với chất thải rắn: Khối lượng đất đá thải trong quá trình sản xuất là không lớn 

chủ yếu là bùn đất trong quá trình khai thác, lượng đất này đã được rửa trôi theo nguồn 

nước trong quá trình bơm hút cát, sỏi. 

Đối với chất thải rắn nguy hại được phân loại và xử lý chất thải nguy hại theo quy 

định của pháp luật. 

Đối với bụi và khí thải phát sinh do các phương tiên vận chuyển, do hoạt động 

khai thác nếu không có biện pháp xử lý thích hợp cũng là một trong những nguyên nhân 

gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, cần phải tiến hành tưới nước thường xuyên, trồng cây 

xanh trên trên tuyến đường vận chuyển...  

Đối với các sự cố môi trường Công ty sẽ có các biện pháp nhằm giảm thiểu tới 

mức thấp nhất và phòng chống các sự cố có khả năng xảy ra. Doanh nghiệptrang bị các 
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thiết bị phòng hộ lao động cho công nhân lao động đảm bảo cho an toàn lao động, sẵn 

sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Giáo dục và đào tạo cho toàn bộ cán bộ công nhân viên 

trong mỏ về môi trường để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực dự 

án. 

 2. Kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ 

Công ty trong quá trình thực hiện dự án.  

- Đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua và trình UBND tỉnh Bắc Kạn 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, để dự án sớm được triển khai 

thực hiện.  

 3. Cam kết 

 3.1. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai 

đoạn chuẩn bị dự án. 

 Công ty cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động. 

 3.2. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường 

trong giai đoạn thi công xây dựng 

- Có nội quy cho xe chở vật liệu xây dựng khi đi vào khu vực để hạn chế tối đa 

lượng bụi phát tán vào môi trường không khí như: hạn chế hoạt động vào giờ nghỉ của 

khu dân cư, không sử dụng các phương tiện vận chuyển quá cũ và xe cần có bạt che 

phủ... 

- Sử dụng các máy móc phương tiện mới, đạt tiêu chuẩn về khí thải và khói bụi, 

tiếng ồn theo QCVN. Có biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết bị máy móc kịp thời và bảo 

dưỡng định kỳ để giảm thiểu ô nhiễm, độ ồn phát sinh từ máy móc. 

- Xây dựng nhà vệ sinh có bể tự hoại và hệ thống thoát nước mưa. Công trình vệ 

sinh được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm cũng như các quy định vệ sinh của 

Bộ Y tế và Bộ Xây dựng. 

- Rác thải sinh hoạt và các phế liệu xây dựng sẽ được tập trung riêng biệt tại khu 

vực quy định, chất thải nguy hại được thu gom và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại. Thực hiện đúng theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 
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tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Hoàn thành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và được xác nhận 

của cơ quan có thẩm quyền trước khi Dự án đi vào hoạt động. 

 3.3. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai 

đoạn dự án đi vào hoạt động 

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án là đơn vị trực tiếp quản lý hoạt động của 

dự án. Cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

như đã trình bày trong báo cáo ĐTM và các yêu cầu kỹ thuật khác (các tiêu chuẩn ngành) 

có liên quan. Cụ thể như sau: 

 3.3.1. Xử lý bụi và khí thải 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải như đã đưa ra 

trong chương 3. 

- Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013; QCVN 06:2009; QCVN 

26:2010/BTNMT. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động. 

 3.3.2. Xử lý nước thải 

- Xây dưng hệ thống thoát nước mưa chảy tràn trong và xung quanh khu vực. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được thu gom và xử lý trước khi thải 

ra ngoài môi trường. 

 3.3.3. Xử lý chất thải rắn  

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: trang bị các thùng chứa rác sinh hoạt, tiến hành 

thu gom, xử lý theo tần suất 1 lần/ngày. 

 3.3.4. Xử lý chất thải rắn nguy hại 

- Toàn bộ chất thải rắn nguy hại của mỏ sẽ được thu gom để lưu giữ. Cụ thể như 

thuê các cơ sở có đủ điều kiện xử lý chất thải nguy hại vận chuyển, xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật về quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

- Không chôn lấp chất thải rắn nguy hại, kể cả chôn lấp hợp vệ sinh.  

 3.3.5. Các công trình giảm thiểu tiếng ồn và rung động 
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- Báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thanh tra an 

toàn lao động, y tế,... để tiến hành nghiệm thu và kiểm tra trước khi dự án đi vào hoạt 

động chính thức. 

 3.3.6. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khác 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, bố 

trí cán bộ chuyên trách về các vấn đề vệ sinh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường 

trong cả quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 

- Đảm bảo môi trường lao động cho công nhân. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân, tổ chức khám sức 

khỏe cho công nhân 1 lần/năm. 

- Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân làm việc trong mỏ về ý thức bảo 

vệ môi trường, sử dụng hợp lý các nguyên vật liệu sản xuất và đảm bảo vệ sinh an toàn 

lao động. 

 3.4. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực trong giai 

đoạn đóng cửa mỏ 

 Doanh nghiệpcam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường 

trong giai đoạn đóng cửa mỏ. 

 3.5. Cam kết về khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án 

Thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống và ứng phó sự cố môi trường 

được đề cập trong chương 4 của báo cáo này. 

Doanh nghiệpcam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự số ô nhiễm môi 

trường: Doanh nghiệpsẽ khắc phục và bồi thường toàn bộ các thiệt hại do sự cố của mỏ 

gây ra. 

 3.5. Cam kết thực hiện các chương trình quản lý và giám sát môi trường 

- Thực hiện định kỳ chế độ quan trắc môi trường nhằm xác định được các thông số 

ô nhiễm trên cơ sở đó lập các kế hoạch xử lý kịp thời. 

- Hàng năm tiến hành kiểm soát ô nhiễm môi trường để đánh giá mức độ tác động 

của dự án đến môi trường, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời. 



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án: Công ty TNHH Sản xuất Bê tông Bắc Kạn 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trường địa 

phương thực hiện định kỳ các chương trình quản lý, quan trắc, giám sát chất lượng môi 

trường. 

 3.6. Cam kết hoàn thành các công việc sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt 

Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt Doanh nghiệpcam kết thực hiện đúng các 

công việc và tiến độ được trình bày trong báo cáo. 

 


