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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 TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam   

- Địa chỉ văn phòng: Tổ 20A, Khu 3B, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

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

          Ông Đinh Văn Thức    Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0903 429 426 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700438454 do Phòng đăng 

ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10/3/2003. 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư nhà máy tuyển chì - kẽm Chợ Đồn 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Tại thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

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

trường: Quyết số 2343/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

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 chế biến khoáng sản;  

+ Cấp công trình: Cấp II. 

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

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

- Phạm vi dự án: Tổng diện tích dự án 90.849 m2, trong đó: 

+ Diện tích 84.660,9m2 theo Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 

16/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

+ Diện tích 6.188,1m2
 
 đã được bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của UBND huyện Chợ Đồn.  

- Quy mô công suất thiết kế: 255.000 tấn/năm, trong đó: 

+ Công suất dây truyền tuyển chì kẽm Sunfua: 150.000 tấn/năm; 

+ Công suất dây truyền tuyển Ô-xít: 105.000 tấn/năm (Tuyển quặng chì 

kẽm ô xít công suất 47.700 tấn/năm; Tuyển quặng đuôi thu hồi khoáng sản có 

ích: 57.300 tấn/năm). 
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- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Tinh quặng chì kẽm ≥50%: 10.000 tấn; tinh 

quặng FeMn 20.500 tấn/năm và các kim loại khác đi kèm như kim loại Ag 

1.000kg/năm, kim loại Au 67kg/năm,.... 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

3.2.1. Quy trình tuyển quặng chì - kẽm sunfua: 

Quặng nguyên khai chì-kẽm Sunfua tập kết tại sân ga của xưởng chế biến 

sau đó được đưa vào máy đập. Quặng sau đập được đưa vào bunke chứa. Quặng 

từ bunke qua máy cấp liệu rung xuống băng tải cấp liệu cho máy nghiền. 

Giai đoạn nghiền dùng máy nghiền bi phân cấp một ruột xoắn chìm. Các 

máy phân cấp được tuần hoàn lại máy nghiền. Bùn tràn máy phân cấp ruột xoắn 

cho vào thùng khuấy 1 để khuấy tiếp xúc thuốc tuyển. Tại vòng tuyển chì ta 

tuyển chọn riêng tinh quặng chì, bùn quặng được đưa vào thùng khuấy 2. Tại 

vòng tuyển kẽm ta tuyển tách tinh quặng kẽm và đuôi thải. 

Quặng thô được nghiền mịn từ thùng khuấy 1 được cấp vào khâu tuyển 

chính chì, sản phẩm bọt chuyển chính chì tự chảy vào tuyển tinh chì 1; sản phẩm 

ngăn máy tuyển tinh chì 1 quay trở lại khâu tuyển chính chì, sản phẩm bọt tuyển 

tinh chì 1 tự chảy vào khâu tuyển tinh chì 2, sản phẩm ngăn máy tuyển tinh chì 2 

quay trở lại tuyển tinh chì 1; sản phẩm bọt tuyển tinh chì 2 chảy vào ô lắng để 

đóng bao. Tinh quặng sau khi đóng bao đạt độ ẩm 9-12% tiếp tục để ráo nước và 

chở đến nơi tiêu thụ. Sản phẩm ngăn máy tuyển chính được đưa sang khâu tuyển 

vét 1, sản phẩm bọt tuyển vét 1 đưa về khâu tuyển chính, sản phẩm ngăn máy 

khâu tuyển vét 1 đưa sang khâu tuyển vét 2; sản phẩm bọt khâu tuyển vét 2 đưa 

trở lại khâu tuyển vét 1, sản phẩm ngăn máy tuyển vét 2  đưa vào tuyển vét 3, bọt 

tuyển vét 3 tự chảy vào tuyển vét 2, sản phẩm ngăn máy tuyển vét 3 vào thùng 

khuấy 2 xuống vòng tuyển kẽm. 

Bùn từ thùng khuấy 2 chảy vào tuyển chính kẽm, sản phẩm ngăn máy 

tuyển chính kẽm cấp vào tuyển vét kẽm 1; sản phẩm bọt tuyển vét 1 kẽm đưa trở 

lại tuyển chính kẽm; sản phẩm ngăn máy tuyển vét 1 kẽm cấp vào tuyển vét 2 

kẽm; sản phẩm bọt tuyển vét 2 kẽm đưa trở lại tuyển vét 1 kẽm; sản phẩm ngăn 

máy tuyển vét 2 là bã thải chảy ra hồ thải bằng đường ống tự chảy. Sản phẩm 

bọt của tuyển chính kẽm đưa vào tuyển tinh kẽm 1; sản phẩm ngăn máy tuyển 

tinh kẽm 1 đưa trở lại tuyển chính kẽm, sản phẩm bọt tuyển tinh kẽm 1 cấp vào 

tuyển tinh kẽm 2; sản phẩm ngăn máy tuyển tinh kẽm 2 đưa trở lại tuyển tinh 

kẽm 1, sản phẩm bọt tuyển tinh kẽm 2 được cấp ngăn tuyển tinh kẽm 3, sản 

phẩm ngăn máy tuyển tinh kẽm 3 quay lại tuyển tinh kẽm 2 và sản phẩm bọt của 

tuyển tinh kẽm 3 đi vào bể chứa tinh quặng kẽm, đóng bao đạt độ ẩm 10-13% sẽ 

xuất xưởng. 
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TQ Chì 

(Pb≥50%) 

Tuyển chính Pb 

Tuyển chính Zn 

Tuyển tinh Pb1 

Tuyển tinh Pb2 

T. tinh Pb3 

TQ Kẽm 

(Zn≥50%) 

Tuyển vét Pb1 

T. vét Pb2 

Tuyển tinh Zn1 

Tuyển tinh Zn2 

Tuyển tinh Zn3 

Tuyển vét Zn1 

Tuyển vét Zn2 

T.vét Zn3 

Quặng NK 

Bể cô đặc 

Bể lắng 

Máy lọc chân không 

Nước trong 

Nước trong 

Đuôi thải 

   Hình 1: Sơ đồ công nghệ tuyển quặng sunfua Kẽm chì  

Hồ chứa thải 
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3.2.2. Quy trình tuyển quặng chì, FeMn và khoáng sản đi kèm: 

Nguyên liệu của dự án có quặng chì ô-xít có lẫn FeMn và các khoáng sản 

đi kèm như vàng, bạc. Khối lượng quặng nguyên khai này dự kiến đưa vào 

tuyển là 47.700 tấn/năm.  

Quặng nguyên khai sau khi được chọn lọc đảm bảo về chất lượng, kích 

thước, đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào phục vụ công tác sản xuất (%Pb + %Zn >2%) 

được tập kết tại sân ga đập sàng. 

Tại đây quặng được đưa máy đập hàm, kích thước đầu vào tối đa 200mm 

(cấp hạt này được gia công thủ công hoặc trung hòa các lô quặng không đồng 

đều trước khi đưa qua máy đập). Quặng sau đập có kích thước trung bình 50mm 

được chuyển qua xilô chứa. Quặng từ xilô qua hệ thống bằng tải cấp liệu cho hệ 

thống máy nghiền cánh búa. Nhiệm vụ của khâu nghiền cánh búa là làm giảm 

kích thước quặng từ 50mm xuống < 0,15mm (cỡ hạt 0,074mm chiếm 60%, cỡ 

hạt 0,15mm chiếm 40%). 

Quặng sau nghiền đạt kích thước yêu cầu được nạp vào các bể ngâm chiết 

cùng với các phụ gia, hóa chất để hòa tan các phân tử bạc. Bạc tan ra được bắt 

giữ trong các thùng trao đổi điện tử. Kết thúc công đoạn Bạc được nung chảy 

trong các nồi cácbon đổ thành bánh được phân tách thành Bạc nguyên chất .  

Hỗn hợp bùn quặng sau ngâm chiết được bơm cấp liệu cho hệ thống bàn 

đãi, sau công tác tuyển trọng lực bằng hệ thống bàn đãi, phân loại sản phẩm thu 

được tinh quặng sắt mangan, tinh quặng chì kẽm và bùn thải. Tinh quặng chì 

kẽm được thu được đem đi tiêu thụ. Tinh quặng sắt mangan được đưa quay trở 

lại công tác nghiền cánh búa, nghiền lần 2 làm giảm kích cỡ hạt <0,06mm và 

tiếp tục công tác tuyển. Toàn bộ nước sau ép được hệ thống tập trung bơm lên 

bể trung tâm tái sử dụng (hệ thống nước tuần hoàn). 
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Hình 2. Sơ đồ công nghệ tuyển quặng chì, FeMn và khoáng sản đi kèm: 

 

3.2.3. Quy trình tuyển thu hồi quặng đuôi: 

Thực hiện việc tuyển thu hồi lại tinh quặng chì và các khoáng sản đi kèm 

nhe FeMn, vàng, bạc với khối lượng có chứa sắt để thu hồi tối đa các sản phẩm. 

Khối lượng đuôi thải đưa vào tuyển là 57.300 tấn/năm. 

Quặng đuôi được chuyển đến các bể ngâm chiết cùng các hợp chất để tách 

kim loại có ích đi kèm như Ag, Au,.. còn lại trong quặng đuôi. Hỗn hợp sau ngâm 

triết được dẫn qua hệ thống bàn đãi tuyển trọng lực thu hồi Fe, FeMn,.. 

 

 

Đóng bao xuất bán 

Quặng ô xít nguyên khai  

Đập hàm 

Độ ẩm 30% 

Nghiền cánh búa 

Ngâm chiết 

Các chất xúc tác: 

Vichengol, H2O2, 

Fe3(SO4)2, H2O 

Bạc Hỗn hợp quặng sắt, chì 

kẽm 

Tuyển trọng lực 

Tinh quặng Sắt - 

Mn 

Than hoạt tính, kẽm phôi 

Tinh quặng chì 

kẽm 
Bùn khoáng vật 

Hồ thải 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 

Tiếng ồn, nước thải, 

bùn thải 

Nước thải, 

bùn thải 

Nước tuần 

 hoàn 85% 
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Hình 3. Sơ đồ công nghệ tuyển thu hồi quặng đuôi 

 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Tinh quặng chì kẽm ≥50%: 10.000 tấn; tinh quặng FeMn 20.500 tấn/năm 

và các kim loại khác đi kèm như kim loại Ag 1.000kg/năm, kim loại Au 

67kg/năm,.... 

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

4.1.  Nhu cầu quặng nguyên khai đưa vào tuyển:  

Bảng 1.  Nhu cầu quặng nguyên khai đưa vào khai thác 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

 1 Quặng chì kẽm sunfua Tấn/năm 150.000 

 2 Quặng chì kẽm ô xít Tấn/năm 47.700 

 3 Quặng đuôi thu hồi khoáng sản có ích Tấn/năm 57.300 

Hỗn hợp quặng sắt 

Tuyển trọng lực 

Tinh quặng Sắt - 

Mn 
Bùn khoáng vật 

Hồ thải 

Tiếng ồn, nước thải, 

bùn thải 

Nước thải, 

bùn thải 

Ngâm chiết 

Quặng đuôi của tuyển 

nổi 
Độ ẩm 30% 

Nghiền mịn 
Các chất xúc tác: 

Vichengol, H2O2, 

Fe3(SO4)2, H2O 

Bạc 

Than hoạt tính, kẽm phôi 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 

Trao đổi điện từ 

Đóng bao xuất bán 
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TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

 Tổng cộng Tấn/năm 255.000 

 

 

4.2. Nhu cầu vật tư chính, hóa chất: 

Bảng 2. Nhu cầu các chủng loại vật tư, hóa chất 

TT Hạng mục Định mức Tiêu hao 

I Tuyển quặng sunfua Đơn vị Giá trị   

 1  Bu tuyn xan tat Nat ri (C4H9COSSNa)  kg/TQNK 0,55            82.500  

 2  Sulfát đồng (CuSO4+ 5H2O)  Kg/tấn 0,58            87.000  

 3  Thuốc tạo bọt (P-8201) tinh dầu bạch đàn  Kg/tấn 0,01              1.500  

 4  Vôi  Kg/tấn 4,85          727.500  

II Tuyển quặng ô xít       

1 SC(NH2)2, Na2SiO3 và NaOH, (NaPO3)6 kg/TQNK 1,2 57.240 

2 H2O2 kg/TQNK 0,1 4.770 

3 Fe3(SO3)2 kg/TQNK 0,2 9.540 

4 Than hoạt tính kg/TQNK 1,5 71.550 

5 HNO3 kg/TQNK 0,05 2.385 

6 H2SO4 kg/TQNK 0,06 2.862 

7 Bo rat kg/TQNK 0,01 477 

8 NaOH kg/TQNK 0,2 9.540 

III Tuyển thu hồi quặng đuôi       

1 SC(NH2)2, Na2SiO3 và NaOH, (NaPO3)6 kg/TQNK 1,2            68.760  

2 H2O2 kg/TQNK 0,1              5.730  

3 Fe3(SO3)2 kg/TQNK 0,2            11.460  

4 Than hoạt tính kg/TQNK 1,5            85.950  

5 HNO3 kg/TQNK 0,05              2.865  

6 H2SO4 kg/TQNK 0,06              3.438  

7 Bo rat kg/TQNK 0,01                 573  
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8 NaOH kg/TQNK 0,2            11.460  

4.3. Nhu c 11.460 ng điNhu c 11.460 

- Công ty đã đã tiến hành lắp đặt đường dây đấu nối với trạm biến áp được 

điện lực Chợ Đồn lắp đặt sẵn, trong giai đoạn mở rộng, dự án sẽ tiến hành bồ 

sung thêm trạm biến áp để đáp ứng yêu cầu nâng công suất.  

Bảng 3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện năng 

TT Hạng mục 
Định mức Tiêu hao 

Đơn vị Giá trị   

1 Tuyển quặng sunfua kW/TNK 78 11.700.000 

2 Tuyển quặng ô xít kW/TNK 25 1.192.500 

3 Tuyển quặng đuôi kW/TNK 25 1.432.500 

4.4. Nhu cg đuôitacầu sử dụng điện  

a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của dự án 

Nguồn nước sạch được dẫn từ các khe nước cách dự án khoảng 500m về bể 

chứa tại khu vực văn phòng và khu vực nhà ở công nhân để sử dụng. Nhu cầu sử 

dụng khoảng 9m3/ngày.đêm. 

b. Nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất  

- Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển quặng chì kẽm sunfua: 

Bảng 4. Bảng cân bằng sử dụng nước toàn xưởng tuyển quặng chì kẽm 

sunfua 

TT 
Nước vào 

m3/h TT 
Nước ra 

m3/h 
Khâu công nghệ Khâu công nghệ 

1 Theo quặng đầu 0,63  1 Nước lắng 2,52  

2 BS nghiền 11,16  2 Nước theo tinh quặng 0,94  

3 BS phân cấp 22,62  3 Nước theo thải 57,11  

4 BS tuyển chì 11,47     
5 BS tuyển kẽm 14,69     
 Tổng vào 60,57  Tổng ra 60,57 

Như vậy tổng lượng nước là 60,57 m3/h.  

Trong đó có 0,63m3/h vào theo quặng đầu.  

Vậy lượng nước chi phí cho xưởng là: 60,57 - 0,63 = 59,94 m3/h. Nếu tính 

cả nước vệ sinh công nghiệp thì nhu cầu cấp nước cho dây truyền tuyển quặng 

sunfua là 63 m3/h.  

- Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển quặng chì ô xít: 
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Bảng 5. Bảng cân bằng sử dụng nước toàn xưởng tuyển quặng chì kẽm ô xít 

TT 
Nước vào 

m3/h TT 
Nước ra 

m3/h 
Khâu công nghệ Khâu công nghệ 

1  Theo quặng đầu   1,40 1  Ra theo TQ  

 2  BS nghiền  4,00 2  Ra theo thải  7,72 

3  BS phân cấp  13,50 3 

 

24,67 

4  BS máy tuyển  13,50 4 
  

 Tổng vào 32,39  Tổng ra 32,39 

Như vậy tổng lượng nước là 32,99 m3/h.  

Trong đó có 1,4 m3/h vào theo quặng đầu.  

Vậy lượng nước chi phí cho xưởng là: 32,99 – 1,4 = 30,99 m3/h. Nếu tính 

cả nước vệ sinh công nghiệp thì nhu cầu cấp nước cho dây truyền tuyển quặng ô 

xít là 31,61m3/h.  

- Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển thu hồi quặng đuôi: 

Bảng 6. Bảng cân bằng sử dụng nước toàn xưởng tuyển thu hồi quặng đuôi 

TT 
Nước vào 

m3/h TT 
Nước ra 

m3/h 
Khâu công nghệ Khâu công nghệ 

1  Theo quặng đầu   2,72 1 Nước lắng 5,74 

2  BS nghiền  1,14 2 Nước theo tinh quặng 2,30 

3  BS phân cấp  12,87 3 Nước theo thải 21,75 

4  BS máy tuyển  13,06 4 
  

 Tổng vào 29,79  Tổng ra 29,79 

Như vậy tổng lượng nước là 29,79 m3/h.  

Trong đó có 2,72 m3/h vào theo quặng đầu.  

Vậy lượng nước chi phí cho xưởng là: 29,79 - 2,72 = 27,06 m3/h. Nếu tính 

cả nước vệ sinh công nghiệp thì nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển 

quặng đuôi thải là 27,9m3/h. 

Do xưởng tuyển quặng ô xít phục vụ nhu cầu để tuyển quặng nguyên khai 

chì kẽm ô xít và tuyển thu hồi quặng đuôi, vì vậy lượng nước cung cấp cho 

xưởng tuyển ô xít trung bình từ 27,9 m3/h đến 31,61 m3/h. 

Vậy, tổng lượng nước cung cấp cho toàn bộ dự án: 

- Nhu cầu sử dụng nước lớn nhất là: 63 m3/h + 31,61 m3/h = 94,61 m3/h.  

- Nhu cầu sử dụng nước nhỏ nhất là: 63 m3/h + 27,9 m3/h = 90,9 m3/h.  

Dự án áp dụng mô hình khép kín tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên 

nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nước thải đầu ra. Do vậy, dự án sẽ 

bơm nước tuần hoàn phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Tổng lượng nhu cầu cấp 
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nước cho toàn bộ dự án là 90,9 m3/h – 94,61 m3/h, trong đó lượng nước bơm 

tuần hoàn chiếm khoảng 85% (tương đương 77,27 m3/h- 80,42 m3/h), lượng thất 

thoát do bốc hơi, ngấm vào quặng chiến khoảng 5% (4,55 m3/h – 4,73 m3/h, 

tương đương 109,2 m3/ngày – 113,52 m3/ngày); lượng nước xả thải ra ngoài môi 

trường trung bình từ 9,08 m3/h  - 9,46 m3/h , tương đương với 218 m3/ngày – 

227 m3/ngày (ngày làm việc 3 ca, số giờ làm việc trong ca là 08 giờ). 

Vậy, tổng nhu cầu cấp nước cho dự trung bình từ 327,2 m3/ngày đến 

340,52 m3/ngày (ngày làm việc 3 ca, số giờ làm việc trong ca 8 giờ). 

- Nguồn nước khai thác, sử dụng: là suối Lao Dè cách xưởng tuyển 100m 

về phía Bắc dự án. Hiện tại công ty đặt trạm bơm tại bờ suối bơm về bể trung 

tâm của xưởng. Vị trí tọa độ: X: 2451718; Y: 557880 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 60). 

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

Để thực hiện công tác tuyển quặng theo công nghệ đã lựa chọn, các thiết sử 

dụng trong xưởng tuyển gồm: Thiết bị đập, nghiền, phân cấp, máy tuyển và các thiết 

bị phụ trợ khác. 

Bảng 7. Bảng tổng hợp thiết bị hiện có của xưởng tuyển sunfua 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

1 Máy xúc đào Bánh xích, PC 200 01 

2 Bunke cấp liệu V = 12,7 m3; KT (m)dxrxc= 3,6x3x2,25  01 

3 Sàng song tĩnh KT (3,6x3,0)m; a=200mm. 01 

4 
Máy đập hàm thô 

PE250x400 

PE-250x400 KT (2x3)m; KT cấp liệu 

(200x300)mm; Dmax=210mm; Q=5-14T/h. 

N= 15Kw. 

01 

5 

Máy đập hàm nhỏ 

PE150x750 

 

PE-100 KT (1,2x1,2)m; KT cấp liệu 

(100x600)mm; Dmax=120mm; Q=3-35T/h. 

N=15Kw. 

01 

6 Bunke chứa V = 88m3 01 

7 Máy nghiền bi 
MQG1000*2500; cỡ hạt ra: 0,074-0,3mm; 

NS: 4-6t/h; TL: 20,5T. N=90Kw 
03 

8 
Máy phân cấp ruột 

xoắn 

FG1200.  

KT: 8180*1570*3110mm 

góc nghiêng: 14-18,50; NS: 5,5t/h; TL: 

8,5T. N=5,5Kw, N Đc nâng: 2,2Kw 

03 

9 Thùng khuấy 
XBT-1500; kiểu thùng khuấy kiểu nâng; 

Dtrong=1200mm; H=1200mm; V=1,1m3; 
03 
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TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

Tốc độ quay bánh khuấy= 296v/ph; Dbánh 

khuấy= 420mm; N=7,5Kw. 

10 Máy tuyển nổi 

 XJK-2,8; Vngăn=2,8m3; KT 

1100x1100x1000; Q=0,6-1,6m3/p; Dbánh 

khuấy= 500mm; Tốc độ bánh khuấy 330v/p; 

đ/c=11Kw; đ/cgạt bọt=1,1Kw 

18 

11 Băng tải CL 
Dmax=50mm; B=500mm; =160; L=26m; 

N=3,5Kw. 
02 

12 Bơm nước tuyển LT100-57, H=50-60m, Q=100m3/h 02 

13 
Máy lọc chân 

không 
LW-8 kiểu tang trống 01 

Bảng 8. Bảng tổng hợp thiết bị bổ sung mới 

TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

I Xưởng tuyển sunfua  

1 Máy xúc lật CLG816 Vgầu=2,5 m3;  01 

2 Bunke cấp liệu V = 12,7 m3; KT (m)dxrxc= 3,6x3x2,25  01 

3 Sàng song tĩnh KT (3,6x3,0)m; a=200mm. 01 

4 
Máy đập hàm thô 

PE250x400 

PE-250x400 KT (2x3)m; KT cấp liệu 

(200x300)mm; Dmax=210mm; Q=5-14T/h. 

N= 15Kw. 

01 

5 

Máy đập hàm nhỏ 

PE150x750 

 

PE-100 KT (1,2x1,2)m; KT cấp liệu 

(100x600)mm; Dmax=120mm; Q=3-35T/h. 

N=15Kw. 

01 

6 Bunke chứa V = 120m3 01 

7 Máy nghiền bi 
MQG2500*3500; cỡ hạt ra: 0,074-0,3mm; 

NS: 4-6t/h; TL: 20,5T. N=90Kw 
02 

8 
Máy phân cấp ruột 

xoắn 

FG1200.  

KT: 8180*1770*3110mm 

góc nghiêng: 14-18,50; NS: 5,5t/h; TL: 

8,5T. N=5,5Kw, N Đc nâng: 2,2Kw 

02 

9 Thùng khuấy 

XBT-1500; kiểu thùng khuấy kiểu nâng; 

Dtrong=1200mm; H=1200mm; V=1,1m3; 

Tốc độ quay bánh khuấy= 296v/ph; Dbánh 

khuấy= 420mm; N=7,5Kw. 

03 

10 Máy tuyển nổi 

 XJK-2,8; Vngăn=2,8m3; KT 

1100x1100x1000; Q=0,6-1,6m3/p; Dbánh 

khuấy= 500mm; Tốc độ bánh khuấy 330v/p; 

18 
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TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

đ/c=14Kw; đ/cgạt bọt=1,1Kw 

11 Băng tải CL 
Dmax=50mm; B=500mm; =160; L=26m; 

N=3,5Kw. 
02 

12 Bơm nước tuyển 
LT100-57, H=50-60m, Q=100m3/h, 

=30Kw. 
02 

13 
Máy lọc chân 

không 
LW-8 kiểu tang trống 01 

II Xưởng tuyển Ô xít  

14 Máy nghiền búa 
D = 800cm; 

P = 18Kw 
1 

15 Máy nghiền mịn P = 11Kw 08 

16 
Si lô chứa và phân 

phối quặng 

2,6 × 2,6 × 1,0m; 

 P = 500W 
2 

17 

Băng tải dẫn 

quặng vào máy 

nghiền 

P = 2Kw 8 

18 Bể chiết suất 11 × 11 × 2,5 4 

19 
Bể chứa nước tập 

trung 
10,3 × 4,2 × 1,5 1 

20 
Bể chứa bùn chờ 

tuyển 
17 × 4,2 × 1,5 1 

21 
Bể chứa nước điều 

hòa 
7,5 × 4 × 2 1 

22 Bể khuấy 
300 × 350;  

P = 7,3Kw 
6 

23 Tổ hợp bắt Ag D = 80 × 10 cm 4 

24 Bơm tuần hoàn P = 5,5Kw 5 

25 
Tổ hợp bơm bùn 

ra bể bùn chờ 
P = 12Kw 1 

26 
Bơm bùn phân 

phối tuyển 
P = 7,5Kw 1 

27 Bàn tuyển rung P = 1,5Kw 16 

28 Máy ép khô P = 15 Kw 2 

29 Bơm nước hồi P = 7,5 Kw 2 

30 
Bơm bùn phục vụ 

máy ép 
P = 7,5 Kw 2 

31 
Bơm bùn mịn lên 

bể khuấy 
P = 5,5 Kw 4 
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TT Tên thiết bị Đặc tính kỹ thuật Số lượng 

32 

Thùng đốt than 

thu Ag - 3a nhiệt 

cho bể khuấy 

P = 5,5 Kw 1 

33 
Thiết bị pha chế 

H/C 

D = 100 cm; 

h = 120cm 
2 
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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 (nếu có): 

Dự án đầu tư nhà máy tuyển chì - kẽm Chợ Đồn, phù hợp với các quy 

hoạch phát triển như sau: 

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

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

2030; 

- 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 sử dụng nước sinh hoạt của dự án: Nguồn nước sạch được 

dẫn từ các khe nước cách dự án khoảng 500m về bể chứa tại khu vực văn phòng 

và khu vực nhà ở công nhân để sử dụng. Nhu cầu sử dụng khoảng 

9m3/ngày.đêm. 

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất : 90,9 m3/h đến 94,61 m3/h 

tương đương 327,2 m3/ngày đến 340,52 m3/ngày (ngày làm việc 3 ca, số giờ làm 

việc trong ca 8 giờ). 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển quặng chì kẽm sunfua: 63 

m3/h.  

+ Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển quặng chì ô xít: 31,61m3/h 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho dây truyền tuyển thu hồi quặng đuôi: 27,9 m3/h 

đến 31,61 m3/h. 

- Nguồn nước khai thác, sử dụng: là suối Lao Dè cách xưởng tuyển 100m 

về phía Bắc dự án. Hiện tại công ty đặt trạm bơm tại bờ suối bơm về bể trung 
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tâm của xưởng. Vị trí tọa độ: X: 2451718; Y: 557880 (Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 60). 

* Xả nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: 5m3/ngày đêm (theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP 

nước thải sinh hoạt tính bằng 100% lượng nước cấp). 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý thải ra phải đảm bảo theo QCVN 

14:2008/BTNMT cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Nước thải sản xuất:  

+ Tổng lượng nước thải của dự án trung bình từ 90,9 m3/h đến 94,61m3/h. 

Tuy nhiên do khu vực dự án có nguồn nước mặt bơm phục vụ sản xuất rất hạn chế, 

để tránh lãnh phí tài nguyên nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong nước thải 

đầu ra. Dự án áp dụng bơm tuần hoàn nước tại hồ lắng nước thải để phục vụ nhu 

cầu sản xuất với lưu lượng từ 77,27 m3/h đến 80,42 m3/h chiếm khoảng 85% lượng 

nước đầu vào, phần thất thoát theo thành phẩm, một phần bay hơi và lẫn trong bùn 

tuyển. Vậy lượng nước thải ra ngoài môi trường trung bình từ 9,08 m3/h đến 9,46 

m3/h, tương đương với 218m3/ ngày – 227 m3/ngày (ngày làm việc 3 ca, số giờ 

làm việc trong ca 8 giờ). 

+ Lượng nước thải đi kèm theo bùn thải được thu gom bằng máng và tập 

trung vào mương dẫn thải tự chảy xuống hồ thải quặng đuôi, rồi sau đó nước dẫn 

theo phương thức tự chảy sang hồ lắng nước thải để xử lý. Nước sau xử lý được 

bơm tuần hoàn phục vụ sản xuất phần còn lại được xả ra ngoài suối Lao Dè theo 

đập tràn.  

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

Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là suối Lao Dè là nhánh suối phụ 

lưu của suối Bản Tàn có dòng chảy uốn khúc theo địa hình khu vực xưởng 

tuyển. 

Hệ thống suối chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam: gồm suối nhỏ Lạo 

Dè bắt nguồn từ đỉnh Ba Bồ (phía Tây) chảy qua khu xưởng tuyển đổ vào suối 

Bản Tàn tại phía Tây bản Tàn (phía Đông khu xưởng tuyển), lòng suối rộng từ 

2-5m, hầu hết bị bồi phủ. Đây là con suối có lưu lượng trung bình, thay đổi theo 

mùa. Theo Báo cáo thiết kế bản vẽ thi công đã nghiên cứu đặc điểm nước mặt 

tại khu vực thì lưu lượng đo được lớn nhất của suối Lạo Dè là 112,72 l/s 

(405,79m3/giờ), nhỏ nhất 58,0 l/s (208,8m3/giờ). Lưu lượng thải ra lớn nhất là 

9,46 m3/giờ là nhỏ so với lưu lượng nước suối Lạo Dè. Vì vậy việc xả nước thải 

của mỏ không có tác động đáng kể đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp 

nhận. 

Chế độ thuỷ văn của suối Lạo Dè được chia thành 2 mùa: 
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- Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 và chiếm 70-80% tổng lưu lượng 

dòng chảy trong năm. 

- Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, chỉ chiếm 20-30% tổng lưu 

lượng dòng chảy của năm. 

- Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng trong năm chênh lệch nhau 

tới 3-4 lần, mực nước cao và thấp nhất chênh nhau khá lớn từ 0,4-0,7m. 

Mặt khác nước thải xưởng tuyển được xử lý qua hệ thống hồ lắng đảm 

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

Chất lượng nước mặt suối Lạo Dè 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 Lạo 

Dè là nguồn tiếp nhận nước thải của mỏ là hoàn toàn hợp lý. 

2.3. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

Qua khảo sát hiện trạng khu vực xả nước thải vào nguồn nước Lao Dè thì 

nước suối khá trong, sạch, không đục, không có mùi. Hệ sinh thái thủy sinh bao 

gồm các loại rong rêu, các loài cá bắt gặp gồm cá bống, cá cờ,…. Nhìn chung 

nước suối còn khá sạch không có dấu hiệu ô nhiễm do các hoạt động của con 

người. 

Các dữ liệu về chất lượng nước mặt đã được đánh giá tại thời điểm Công 

ty lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thì tại các thời điểm 

quan trắc chất lượng nước suối Lao Dè như sau: 

Bảng 6. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt đợt 1/2020 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 
NM-1 NM-2 

1 pH - 6,72 6,92 5,5-9 

2 TSS mg/L 47 42 50 

3 DO mg/L 3,9 4,1 ≥4 

4 COD mg/L 28,6 21,7 30 

5 BOD5  mg/L 10,1 7,8 15 

6 NH4
+

 mg/L 0,12 0,14 0,2 

7 NO-
2 mg/L <0,003 <0,003 0,04 

8 NO-
3 mg/L 1,36 1,84 10 

9 Fe mg/L 0,42 0,31 1,5 

10 Tổng coliform MPN/100mL 4.200 3.900 7500 

11 As mg/L <0,0023 <0,0023 0,05 
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12 Cd mg/L <0,0006 <0,0006 0,01 

13 Pb mg/L <0,0015 <0,0015 0,05 

14 Zn mg/L <0,04 <0,04 1,5 

15 Mn mg/L <0,028 <0,028 0,5 

16 Hg mg/L <0,0003 <0,0003 0,001 

 

Bảng7. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 2/2020 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 
NM-1 NM-2 

1 pH - 6,92 7,06 5,5-9 

2 TSS mg/L 44 37 50 

3 DO mg/L 5,7 4,9 ≥4 

4 COD mg/L 27,5 23,4 30 

5 BOD5  mg/L 12,5 9,5 15 

6 NH4
+

 mg/L 0,09 0,16 0,2 

7 NO-
2 mg/L <0,003 <0,003 0,04 

8 NO-
3 mg/L 1,67 1,94 10 

9 Fe mg/L 0,19 0,25 1,5 

10 Tổng coliform MPN/100mL 4.600 3.600 7500 

11 As mg/L <0,003 <0,003 0,05 

12 Cd mg/L <0,0007 <0,0007 0,01 

13 Pb mg/L <0,002 <0,002 0,05 

14 Zn mg/L <0,05 <0,05 1,5 

15 Mn mg/L <0,021 <0,021 0,5 

16 Hg mg/L <0,0008 <0,0008 0,001 

Bảng 8. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 3/2020 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 
NM-1 NM-2 

1 pH - 6,86 7,12 5,5-9 

2 TSS mg/L 51 43 50 

3 DO mg/L 5,3 5,1 ≥4 
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4 COD mg/L 30 26 30 

5 BOD5  mg/L 14 11 15 

6 NH4
+

 mg/L 0,13 0,21 0,2 

7 NO-
2 mg/L <0,003 <0,003 0,04 

8 NO-
3 mg/L 1,36 1,71 10 

9 Fe mg/L 0,12 0,19 1,5 

10 Tổng coliform MPN/100mL 4.500 3.000 7500 

11 As mg/L <0,003 <0,003 0,05 

12 Cd mg/L <0,0007 <0,0007 0,01 

13 Pb mg/L <0,002 <0,002 0,05 

14 Zn mg/L <0,05 <0,05 1,5 

15 Mn mg/L <0,021 <0,021 0,5 

16 Hg mg/L <0,0008 <0,0008 0,001 

Bảng 9. Kết quả phân tích môi trường nước mặt đợt 4/2020 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột B1) 
NM-1 NM-2 

1 pH - 7,12 7,23 5,5-9 

2 TSS mg/L 35 31 50 

3 DO mg/L 5,3 5,1 ≥4 

4 COD mg/L 23 17 30 

5 BOD5  mg/L 11 8 15 

6 NH4
+

 mg/L 0,14 0,12 0,2 

7 NO-
2 mg/L <0,003 <0,003 0,04 

8 NO-
3 mg/L 2,12 3,13 10 

9 Fe mg/L 0,23 0,37 1,5 

10 Tổng coliform MPN/100mL 4.000 2.900 7500 

11 As mg/L <0,003 <0,003 0,05 

12 Cd mg/L <0,0007 <0,0007 0,01 

13 Pb mg/L <0,002 <0,002 0,05 

14 Zn mg/L <0,05 <0,05 1,5 

15 Mn mg/L <0,021 <0,021 0,5 

16 Hg mg/L <0,0008 <0,0008 0,001 
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Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NM-1: Mẫu nước mặt cống ngang trên lối vào xưởng tuyển.  

+ NM-2: Mẫu nước mặt tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước.  

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuâṭ Quốc gia về chất lượng 

nước mặt; Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng 

khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2; 

 - Nhận xét: 

Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khe suối Lao Dè đoạn chảy qua 

khu vực dự án. Thấy được giá trị của các thông số quan trắc, phân tích đều thấp hơn giới 

hạn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1.  

Tại thời điểm tháng 2020, các kết quả phân tích môi trường nước mặt của 

suối Nà Quản đã cho thấy các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN. Môi trường chất lượng nước suối Nà Quản còn khá tốt khả 

năng tiếp nhận nước thải của môi trường nước mặt khu vực dự án còn đảm bảo. 

* Chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại thời điểm lập lại báo cáo đánh giá 

tác động môi trường sau khi  

Ngày 16/3/2021, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam và 

Công ty Cổ phần liên minh môi trường và xây dựng tiến hành quan trắc chất 

lượng nước suối Lao Dè trước vị trí tiếp nhận nước thải của mỏ chì kẽm Nà 

Quản. Kết quả quan trắc như sau: 

Bảng 10. Kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 08:2015 

BTNMT(cột B1) NM-1 NM-2 

1 pH - 6,87 6,72 5,5-9 

2 TSS mg/L 15 27 50 

3 DO mg/L 5,7 5,3 ≥4 

4 COD mg/L 27,1 31,6 30 

5 BOD5  mg/L 12,5 16,8 15 

6 NH4
+

 mg/L 0,18 0,22 0,2 

7 NO-
2 mg/L <0,003 <0,003 0,04 

8 NO-
3 mg/L 1,33 1,92 10 

9 Fe mg/L 0,19 0,23 1,5 

10 Tổng coliform MPN/100mL 640 750 7500 

11 As mg/L <0,003 <0,003 0,05 

12 Cd mg/L <0,0007 <0,0007 0,01 
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10 Pb mg/L <0,002 <0,002 0,05 

11 Zn mg/L <0,05 <0,05 1,5 

12 Mn mg/L <0,021 <0,021 0,5 

13 Hg mg/L <0,0008 <0,0008 0,001 

14 Dầu mỡ mg/L <0,3 <0,3 1 

Ghi chú:  

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

lượng nước mặt 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận cho 

thấy các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT cột B1. Nguồn nước hoàn toàn còn khả năng tiếp nhận đối 

với nước thải xưởng tuyển. 

2.4. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải 

Khu vực xưởng tuyển nằm cách xa khu dân cư. Xung quanh khu vực 

xưởng tuyển có các dân tộc sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Dao... Trình độ văn hoá 

và đời sống sinh hoạt của nhân dân ở gần thị trấn huyện nên khá phát triển. 

Trong diện tích khu xưởng tuyển không có dân cư, các làng bản đều ở xa nơi sản 

xuất. 

Cách về phía Đông Bắc khu mỏ (1.350m) là thôn Cốc Thử, với bán kính 

lớn trên 1.000m, nên hoạt động sản xuất, dân cư không bị tác động xấu trên các 

lĩnh vực không khí, nước mặt, nước ngầm, tiếng ồn, đất trồng…  

Cách về phía Đông Nam khu mỏ (1.210m) là bản Tàn, với bán kính lớn 

trên 1.000m, nên hoạt động xưởng tuyển, dân cư không bị tác động xấu trên các 

lĩnh vực không khí, nước mặt (suối Lạo Dè chảy vào suối Bản Tàn, đoạn dưới 

bản Tàn), nước ngầm, tiếng ồn, đất trồng…. Nước suối Lạo Dè được sử dụng 

chủ yếu cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp. Xung quanh khu vực Xưởng tuyển 

quặng chì kẽm trong bán kính 1km có mỏ chì kẽm Ba Bồ Công ty TNHH Ngọc 

Linh . 

Trong khu vực thực hiện dự án còn có các mỏ đang hoạt động như: Mỏ 

Nà Tùm cách khu mỏ 3km, mỏ Nà Pốp - Pù Sáp cách khu mỏ 4,5km, mỏ đá vôi 

làm vật liệu xây dựng cách khoảng 6km. Tuy nhiên, với khoảng cách xa so với 

dự án nên những tác động của dự án là không đáng kể. 

Nước suối Lạo Dè là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho đồng ruộng khu 

vực xã Ngọc Phái và phục vụ mục đích công nghiệp vùng hạ lưu do đó chất 

lượng nước suối chỉ cần đảm bảo chất lượng theo cột B1 của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt sử 

dụng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp, thủy sản. 
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2.5. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 

thải 

2.5.1. Thống kê các đối tượng xả nước thải trong khu vực 

Xung quanh khu vực xả nước thải vào nguồn nước khoảng 1km có hoạt 

động xả thải của Mỏ chì kẽm Ba Bồ của Công ty TNHH Ngọc Linh, cách vị trí 

xả nước thải của xưởng tuyển khoảng 100m về phía thượng nguồn. Nước suối 

Lạo Dè chảy từ khe phía Tây của xưởng tuyển. Nguồn nước mặt được sử dụng 

chủ yếu cho mục đích công nghiệp là xưởng tuyển chì kẽm và  mục đích nông 

nghiệp là tưới tiêu nông nghiệp. 

2.5.2. Mô tả về nguồn nước thải của từng đối tượng xả nước thải trong 

khu vực 

Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình: chứa nhiều chất hữu cơ, coliform 

cao. Nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình nhỏ lẻ được xử lý qua hệ thống bể 

phốt hoặc bể tự hoại. Nước thải sinh hoạt của các đơn vị sản xuất được kiểm 

soát xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước thải sinh hoạt, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Lao Dè nên 

các tác động từ nguồn này tới chất lượng nước suối là không lớn. 

 Nước thải sản xuất của các đơn vị sản xuất: Xung quanh khu vực mỏ bán 

kính 1km các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản là nguồn thải có ảnh hưởng 

tới chất lượng nước suối. Tuy nhiên thì các cơ sở khai thác và chế biến khoáng 

sản đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất đảm bảo và thực hiện các 

chương trình kiểm soát ô nhiễm nên giảm thiểu mức tối đa các ảnh hưởng tới 

môi trường chất lượng nước mặt. 

3. Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

3.1. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của 

nguồn nước tiếp nhận. 

Nước thải phát sinh của mỏ theo thống kê có lưu lượng lớn nhất là 227 

m3/ngày đêm (lượng nước thải tối đa tính toán theo định mức) tương đương 

khoảng 0,0026 m3/s. Lượng nước xả thải ảnh hưởng không lớn đến nguồn tiếp 

nhận suối Lạo Dè. Mặt khác, nước suối Lạo Dè chảy tự nhiên với lưu lượng nhỏ 

nhấtlà 0,058m3/s; lớn nhất là 0,1127m3/s. Có thể thấy lưu lượng nước thải của 

xưởng tuyển lớn nhất (0,0023 m3/s) là nhỏ so với lưu lượng nước của dòng suối 

Lạo Dè. Quá trình xả thải vào nước suối làm tăng thêm lưu lượng nước suối và 

không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng nước nguồn tiếp nhận. Vì vậy việc xả 

nước thải của mỏ không có tác động đáng kể đến chế độ thủy văn của nguồn 

nước tiếp nhận. 
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3.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn 

nước 

Nước thải của xưởng tuyển sau khi qua hệ thống xử lý về cơ bản đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT nên khi xả thải ra môi trường sẽ hạn chế đến mức thấp 

nhất tác động xấu đến nguồn nước trong khu vực.   

Nước thải sinh hoạt phát sinh của xưởng tuyển  không lớn được xử lý 

bằng bể tự hoại và sau khi xử lý thải ra nguồn tiếp nhận là suối Lao Dè. Nước 

thải sinh hoạt đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.  

3.3. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hệ sinh thái thủy 

sinh 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hệ sinh thái thủy sinh của khu vực kém 

phong phú đến mùa khô các dòng chảy taị khu vưc̣ nhỏ nên hê ̣ sinh thái thủy 

sinh ít chỉ đến mùa mưa lưu lươṇg dòng chảy lớn, nước trong khu vưc̣ Mỏ nhiều 

mới xuất hiêṇ nhiều các loài thủy sinh.  

Sau khi đã xử lý qua hồ lắng, nước thải sản xuất đã lắng đọng đến 95% 

đất, đá có trong nước thải, nước thải không chứa các hóa chất độc hại nên ảnh 

hưởng của nước thải của quá trình khai thác đến môi trường nước và hệ sinh thái 

thuỷ sinh đã được hạn chế.  

3.4. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh 

tế, xã hội khác. 

Do nhận thức được những tác động xấu của quá trình xả thải trực tiếp 

nước thải vào khu vực tiếp nhận, Công ty đã tiến hành xây dựng và thường 

xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bể lắng, mương dẫn nước của xưởng tuyển. 

Công ty cam kết chất lượng nước thải sau xử lý đạt Cột B QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, đáp 

ứng yêu cầu thải ra khu vực tiếp nhận mà không gây ảnh hưởng tới môi trường 

nước mặt của khu vực. Mặt khác mục đích sử dụng nước trên địa bàn chỉ với 

mục đích tưới tiêu nông nghiệp và mục đích khác không yêu cầu chất lượng 

nước cao. 

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, tác động tổng hợp của hoạt động xả nước 

thải của mỏ là ở mức trung bình thấp, việc xả thải sẽ không gây ra sự xáo trộn 

lớn đối với khu vực tiếp nhận chất lượng nước cũng như hệ sinh thái và hoạt 

động nông, lâm nghiệp của nhân dân trong vùng. 

3.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

Đánh giá đối với khu vực tiếp nhận nước thải của xưởng tuyển: Căn cứ 

Thông tư 76/2017/BTNMT thì khu vực tiếp nhận nước thải của nguồn nước tiếp 

nhận đánh giá theo phương pháp trực tiếp. 
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Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS 

Trong đó: 

a) Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

b) Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 

sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là 

kg/ngày; 

c) Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đơn vị 

tính là kg/ngày; 

d) FS: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 đến 0,7 

trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng 

để đánh giá. 

Bảng 11. Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của suối Lao Dè 

Thông 

số 
TSS COD BOD5 NO3

- NO2- NH4
+ 

Dầu 

mỡ 
Fe 

NM-2 27 31,5 16,8 <0,003 1,92 0,22 <0,3 0,23 

QCVN 

08:2015/ 

BTNMT 

(B1) 

50 30 15 10 0,05 0,9 1 1,5 

Ltđ 250.56 150.336 75.168 50.112 0.25056 4.51008 5.0112 7.5168 

Lnn 
145.32

4 
130.291 65.145 7.0156 0.1854 2.6559 

1.5033

6 
0.85190 

Ltn 53 10 5 22 0 1 2 3 

Ghi chú: 

NM.02: Kết quả phân tích mẫu nước suối Lao Dè 

Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông, 

suối được tính theo công thức: 

Ltđ = Qs * Cqc * 86,4; 

Trong đó: 

Ltđ (kg/ngày) là tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với 

đoạn sông đang xem xét; 

Qs(m3/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn suối cần đánh 

giá trước khi tiếp nhận nước thải: 0,058 m3/s; 
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Cqc (mg/l) là giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của 

đoạn sông, đơn vị tính là mg/l; 

86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)*(mg/l) sang 

(kg/ngày); 

Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông được tính theo công thức: 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4 

Trong đó: 

Lnn(kg/ngày) là tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 

nguồn nước; 

Qs(m3/s) là lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh 

giá trước khi tiếp nhận nước thải: 0,058 m3/s; 

Cnn(mg/l) là kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, áp dụng kết 

quả quan trắc nước suối tại thời điểm ; 

Ltn: Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một 

chất ô nhiễm cụ thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ - Lnn) * Fs  

Trong đó: 

Ltn(kg/ngày) là khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng 

thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

Fs = 0,5 (Do mức tin cậy của số liệu chưa cao, do nồng độ các thông số 

trong nước sông phụ thuộc vào mùa, lưu lượng nước sông lúc nhiều nước và ít 

nước. 

Nhận xét:  

Qua kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của suối Lao Dè đoạn 

chảy gần khu vực mỏ đối với một số thông số ô nhiễm đặc trưng tại bảng 3.1, các 

giá trị của Ltn của các thông số đều lớn hơn 0 do đó nguồn nước vẫn còn khả năng 

tiếp nhận nước thải đối với các thông số trên. 
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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 nước mưa: 

- Đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa khu vực xưởng tuyển chì kẽm 

sunfua số 1, bãi tập kết quặng và hồ chưa nước thải quặng đuôi đã được xây 

dựng có tổng chiều dài khoảng 450m. 

- Đào rãnh thoát nước mưa chảy tràn: bãi tập kết quặng, xưởng tuyển 

quặng, hồ chứa bùn thải bên phía Tayluy dương, rãnh thoát nước có kích thước 

rộng 50cm, sâu 40-50cm. Cuối mỗi đường rãnh thoát nước mưa xây dựng bể 

lắng/hố ga để tách chất rắn lơ lửng trong nước mưa trước khi xả ra hệ thống 

thoát nước mưa của khu vực. 

- Cuối mỗi đường rãnh thoát nước mưa sẽ xây dựng bể lắng/hố ga để tách 

chất rắn lơ lửng trong nước mưa trước khi xả ra hệ thống thoát nước mưa của khu 

vực là suối Lao Dè. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Đối với nước thải sinh hoạt: 

- 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 suối Lao Dè. 

- 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 cải tiến 5 ngăn. 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. 

Bể xử lý được thiết kế với cấu tạo sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Mô hình bể tư ̣hoaị Bastaf 5 ngăn 

Nước thải 

vào 

Nước ra 

1 

2 

3 

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

Bể tự hoại cải tiến với vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí có từ 4 đến 6 

vách ngăn (Baffled septic tank with anearobic filter - BASTAF hay còn gọi là bể 

phản ứng kỵ khí với vách ngăn mỏng và lọc kỵ khí), đảm bảo chứa và xử lý đủ 

nước thải sinh hoạt phát sinh. 

- Sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải sinh 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. 

1.2.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải lẫn bùn thải sản xuất  

Lượng nước thải đi kèm theo bùn thải được thu gom bằng máng và tập trung 

vào mương dẫn thải tự chảy xuống hồ thải quặng đuôi , rồi sau đó nước dẫn theo 

phương thức tự chảy sang hồ lắng nước thải để xử lý. Nước sau xử lý được bơm 

tuần hoàn phục vụ sản xuất phần còn lại được xả ra ngoài suối Lao Dè (suối Khau 

Củm) theo đập tràn 

Các thông số của hồ thải quặng đuôi và hồ lắng nước thải như sau: 

- Hồ thải quặng đuôi gồm 02 hồ, tổng dung tích chứa 476.288m3, thời gian 

chứa 6,5 năm. 

+ Hồ thải quặng đuôi số 1: Đã được xây dựng có diện tích 18.600m2 (phía 

dưới xưởng tuyển chì kẽm sunfua), hiện tại đang chứa toàn bộ đuôi thải có chứa 

gốc sunfua. Chiều sâu trung bình của hồ số 1 còn có khả năng chứa thải là 6m, 

dung tích chứa là 111.600m3. Phía tây và phía bắc của hồ thải được dựa vào sườn 

núi, phía đông và phía nam là bờ đập chắn được đắp bằng đất. Hồ có khả năng 

chứa thải trong  1,5 năm (tính từ năm 2021). Hồ đã được đầm nén chặt đáy để 

chống thấm. 

+ Hồ thải quặng đuôi số 2: Được xây dựng tại phía dưới hồ thải quặng đuôi 

số 1, hồ có diện tích 15.856m2, chiều sâu 23m, dung tích chứa là 364.688m3. Hồ có 

khả năng chứa trong 5,0 năm. Hồ được lót bằng vải địa kỹ thuật HDPE;  

- Nâng cấp, mở rộng hồ thải để nâng sức chứa hồ thải số 1 và hồ thải số 2 

trong khoảng 14 năm. Sau đó, Chủ dự án có phương án quy hoạch khu vực đổ thải 

đảm bảo chứa thải của dự án trong toàn bộ quá trình hoạt động theo quy định. 
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- Hồ lắng nước thải ( 01 hồ):  Diện tích mặt đáy của hồ là 6.749m2, các thành 

của hồ được đắp bằng đất với chiều cao 3m so với đáy hồ. Thể tích chứa nước của 

hồ là 6.749m2 x 2m= 13.498m3. Nước thải sau hồ lắng được bơm tuần hoàn phục 

vụ xưởng tuyển (85% tổng lượng nước thải) , một phần nước dư thừa xả ra suối 

Lao Dè Hồ được lót bằng vải địa kỹ thuật HDPE. 

 

Quy trình thu gom, xử lý nước thải sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Tại khu vực bốc xúc quặng và trên các tuyến đường vận chuyển. 

+ Thường xuyên tưới ẩm trên các tuyến đường vận chuyển nội bộ  

+ Khi v chuyển nội bộ ặnác xe ph chđượưxe ph ín be ph chuyển nộđúng t 

phđộg t pđịg t 

+ Trang bhuyển nộnội bộán bộ, công nhân tham gia khai thác trên công 

trườg trmư: kính brm gia khai thội bộ g và táo bbrm gia khđộ b…   

+ Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, động cơ, máy móc định kỳ để hiệu suất đốt 

là cao nhất, giảm thiểu lượng khí thải và giảm tiếng ồn 

- Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ khu vực xưởng tuyển. 

+ Bố trí nhà xưởng chế biến thông thoáng, lắp đặt hệ thống quạt thông gió 

đảm bảo môi trường vi khí hậu trong nhà xưởng để hạn chế bụi, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân làm việc trong nhà xưởng. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, đảm bảo cho sức khỏe 

người lao động trong quá trình làm việc 

- Giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ khu vực xưởng tuyển 

Bùn thải sau tuyển 

Đường ống dẫn 

Hồ lắng (bãi bùn thải)  

02 hồ 

Hồ lắng nước thải 

 
Bùn thải lắng tại chỗ 

Nước dư thừa 

 xả ra ngoài 

Bơm  

tuần hoàn 

Cấp nước xưởng 

tuyển 
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Biảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ khu vực xưởng tuyểnc khỏe 

người lao động trong quá tr và vận chuyển quặng trên băng tải. Công ty áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu bụi khu vực xưởng tuyển như sau:  

 - Bố trí nhà xưởng chế biến thông thoáng, lắp đặt hệ thống quạt thông gió 

đảm bảo môi trường vi khí hậu trong nhà xưởng để hạn chế bụi, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân làm việc trong nhà xưởng. 

 - Trong quá trình tuyển quặng có phát thải ra mùi hóa chất vì vậy Công ty 

có những biện pháp giảm thiểu cụ thể nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng 

của mùi hóa chất. Bên cạnh việc bố trí nhà xưởng thông thoáng, Công ty sẽ 

trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, đảm bảo cho sức khỏe người lao 

động trong quá trình làm việc. 

- Duy trì thuy trg quức khỏe ngằm hạãi thy trg quức khỏe ngằm hạnát tán 

bhy trgí thhy trg ôi trườ try trg quức khà vành đai bảo vệ bãi thảo vệ bâu dài, gio 

vệ buứăng xio vệ bác sxio vệ ượ sxio ãi thio …. 

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

* Đối với Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 72 kg/ngày; Chất thải rắn sinh 

hoạt có thành phần đơn giản, chủ yếu là các loại chất hữu cơ dễ phân hủy như 

rau, quả, thực phẩm dư thừa dễ phân hủy (chiếm khoảng 30%) có thể tận dụng 

làm thực phẩm chăn nuôi, khoảng 30% là các loại bao bì, giấy bìa nhựa, thủy 

tinh,… 

- Bố trí thùng rác lưu động, dung tích 100 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.  

- Các loại rau, củ, thức ăn thừa chiếm khoảng 70% lượng rác, được thu 

gom tận dụng để làm thức ăn chăn nuôi; Các loại bao bì, giấy vụn được thu 

gom, bán phế liệu hoặc đốt đảm bảo vệ sinh.  

- Ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý rác thải thị trấn Bằng Lũng để vận 

chuyển xử lý tại bãi rác huyện Chợ Đồn.  

* Đối với chất thải rắn sản xuất: 

- Chất thải rắn sản xuất chủ yếu là bùn thải trong quá trình tuyển quặng.: 

Tổng khối lượng quặng nguyên khai đưa cung cấp cho xưởng tuyển là: 255.000 

tấn/năm, trong đó: 

+ Khối lượng đưa vào để tuyển quặng chì kẽm sunfua là 150.000 tấn/năm.  

+ Khối lượng đưa vào để quyển quặng chì kẽm ô xít là: 47.700 tấn/năm. 

+ Khối lượng đưa vào thu hồi khoáng sản có ích: 57.300 tấn/năm (đuôi 

thải tại hồ thải quặng đuôi của quặng chì kẽm sunfua). 
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+ Thể tích bùn thải hàng năm V = 144.376/2= 72.188 m3/năm, tổng khối 

lượng thải của toàn dự án là: 2.021.264 m3 (dự án hoạt động 28 năm). Lượng 

bùn thải nếu không được quy hoạch và xử lý tốt sẽ dễ gây ảnh hưởng đến môi 

trường.  

+ Thành phần: trong thành phần bùn thải có chứa các kim loại nặng (Cu, 

Pb, Zn, Fe, Mn,…. Và các hóa chất tuyển nổi, hóa chất trong quá trình ngâm 

triết, bùn cặn.  

 + Theo kết quả phân tích mẫu bùn thải tại hồ lắng bùn thải tuyển chì kẽm 

cho thấy bùn thải tại hồ thải quặng đuôi không phải là chất thải nguy hại, thể 

hiện qua tất cả các chỉ tiêu phân tích đặc trưng đều nằm trong ngưỡng cho phép 

theo QCVN 07:2009/BTNMT. 

Bảng 12. Kết quả phân tích mẫu bùn thải tại hồ thải quặng đuôi 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả  QCVN 

07:2009/BTNMT Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 Độ kiềm - 
Không có 

tính kiềm 

Không 

có tính 

kiềm 

Không 

có tính 

kiềm 

 pH ≥ 12,5 

2 Độ axít - 
Không có 

tính axit 

Không 

có tính 

axit 

Không 

có tính 

axit 

pH ≤ 2,0 

3 As ppm 0,78 0,73 0,78 40 

4 Pb ppm 27,5 57,4 51,6 300 

5 Zn ppm 345 390 369 5.000 

6 CN- ppm 0,89 0,72 0,79 30 

7 Hg ppm <0,15 <0,15 <0,15 4 

- Bùn thải được lưu vào các hồ chứa thải quặng đuôi (hồ 1, hồ 2) có tổng 

sức chứa 476.288 m3. Đuôi thải được theo nước thải được thu gom bằng máng và 

tập trung vào mương dẫn thải tự chảy xuống hồ thải quặng đuôi. 

Dự kiến đến tháng 6 năm 2028, hồ thải sẽ đầy, do vậy Chủ dự án tiến hành 

xây dựng phương án đổ thải khác để đảm bảo sức chứa của các hồ hiện tại (mở 

rộng, hoặc vận chuyển đổ thải tại nơi khác, thuê đơn vị vận chuyển, xử lý). Đảm 

bảo không để bùn thải tràn ra phía hạ lưu của dự án. 

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

- Chất thải nguy hại phát sinh tại dự án chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, 

dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh quang hỏng, hóa chất sau sử dụng nhà hóa nghiệm 

của các khu vực xưởng chế biến và nhà hóa nghiệm mẫu của dự án: 

 - Thành phần và thải lượng nguy hại phát sinh từ dự án được thể hiện 

dưới bảng sau: 
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Bảng13. Thành phần và thải lượng chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy 

STT Chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 Giẻ lau dính dầu Rắn 100 18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang Rắn 30 16 01 06 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 120 17 02 03 

4 
Vỏ chai nhựa hóa chất có chứa 

thành phần axitsunfuric 
Rắn 200 02 01 01 

5 Bao bì chứa hóa chất thải rắn  200 02 01 01 

- Đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 50m2 đảm, thiết 

kế có mái che, tường bảo vệ xung quanh, nền được láng xi măng chống thấm, 

lắp đặt biển báo nguy hiểm tại khu lưu giữ chất thải. Trong kho bố trí các thùng 

chứa có nắp đậy để lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại. Định kỳ thuê đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý lượng chất thải phát sinh theo quy định. 

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

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các thiết bị đập, nghiền trong xưởng tuyển, 

xe vận tải. Tuy vậy, mức độ phát sinh tiếng ồn không lớn và không tập chung 

nên những tác động xấu tới môi trường có thể kiểm soát, khắc phục bằng các 

biện pháp duy tu, bảo dưỡng thiết bị và xắp xếp thời gian sản xuất hợp lý. 

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động 

đầy đủ. 

- Các trang thiết bị sử dụng trong xưởng tuyển là thiết bị an toàn về cháy 

nổ, đảm bảo sử dụng an toàn. 

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 đưa ra. Chỉ tiêu về tiếng ồn và 

độ rung phát sinh từ hoạt động của dự án được so sánh, đối chiếu với QCVN 

24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc và QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc 

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: 

a. Các biện pháp phòng chống cháy nổ các công trình xây dựng trên 

mặt bằng sân công nghiệp 

- Tất cả cán bộ công nhân viên được tập huấn về công tác phòng chống 

cháy do Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Kạn tổ chức. 

Các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy như: 

- Hệ thống điện chiếu sáng và điện sản xuất phải có ổn áp, cầu dao điện, 
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dây điện phải đảm bảo đủ tải, không được sử dụng dây trần. 

- Kiểm tra thường xuyên máy móc, thiết bị, lau chùi sạch sẽ, đề phòng các 

sự cố cháy từ máy gây ra.  

b. Các biện pháp phòng chống sự cố hồ thải và xưởng chế biến 

- Chủ dự án cần có phương án tập huấn, ứng phó với sự cố sạt lở bãi thải. 

Có các phương án cụ thể khắc phục trong và sau khi sự cố sạt lở bãi thải, đặc 

biệt chú trọng vào các ngày mưa bão. 

- Khi có sự cố vỡ đập xảy ra, Chủ dự án sẽ huy động toàn bộ cán bộ công 

nhân tại Nhà máy trực tiếp ứng phó ngay tại chỗ, đồng thời báo ngay cho các 

cấp chính quyền kịp thời hỗ trợ, có hướng chỉ đạo khắc phụ sự cố.  

- Nhằm chủ động phòng chống sự cố môi trường do vỡ, sạt lở bãi thải, thực 

hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng và quản lý chất 

lượng công trình, như xây dựng đúng kỹ thuật đảm bảo độ chắc chắn từ giai 

đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành công trình. 

- Chủ sở hữu chịu trách nhiệm lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy trình 

vận hành hồ chứa quặng đuôi phù hợp với điều kiện thực tế, dựa trên các thông 

số thiết kế của hồ chứa quặng đuôi đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.  

- Quy trình vận hành hồ chứa quặng đuôi phải được xây dựng bao gồm quy 

trình vận hành hồ chứa quặng đuôi trong điều kiện bình thường, trong điều kiện 

mưa lũ và trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu có khả năng dẫn đến sự cố. 

Quy trình vận hành bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 

+ Khái quát về quy trình công nghệ chế biến khoáng sản, quy trình thải 

quặng đuôi, thông tin cơ bản về hiện trạng hồ, đập, các thông số vận hành an 

toàn và các thông số vận hành giới hạn theo thiết kế. 

+ Quy định trách nhiệm của các cá nhân thực hiện vận hành hồ chứa và 

hướng dẫn thực hiện các hành động cụ thể trong quá trình vận hành hồ chứa phù 

hợp với điều kiện thực tế. 

+ Quy định tần suất và nội dung kiểm tra hồ chứa quặng đuôi, đảm bảo 

phát hiện sớm các dấu hiệu có khả năng dẫn đến sự cố. 

+ Nhận diện và đánh giá các rủi ro, từ đó xây dựng các kịch bản ứng phó và 

thực hiện các hành động theo thứ tự ưu tiên. 

+ Quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật. 

- Quy trình vận hành hồ chứa quặng đuôi phải được điều chỉnh để phù hợp 

với sự thay đổi điều kiện đầu vào của hồ chứa, kế hoạch sản xuất và kết quả đo 

đạc, dự báo các yếu tố khí tượng, địa chất, thủy văn nhưng phải được cập nhật ít 

nhất 01 (một) lần trong thời gian vận hành 02 (hai) năm. 

- Trường hợp quy trình vận hành hồ chứa quặng đuôi được điều chỉnh hàng 

năm do lượng quặng đuôi, lượng nước chảy vào hồ chứa quặng đuôi tăng lên và 

khác với thiết kế ban đầu, thì trong Quý I, Chủ sở hữu phải thực hiện điều chỉnh 
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quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp với tình hình thực tế căn cứ vào các 

thông tin sau: lưu lượng xả quặng đuôi vào hồ; hiện trạng đập chắn; tình hình lũ 

lụt, thiên tai; tình hình các đường đặc trưng hồ chứa; hồ sơ thiết kế hồ chứa 

quặng đuôi; kết quả giám sát an toàn hồ chứa. 

- Bảo trì hồ chứa quặng đuôi; Giám sát an toàn hồ chứa quặng đuôi; Quan 

trắc chuyển vị; Kiểm soát thấm trong đập; Giám sát mực nước và dòng chảy đến 

hồ chứa; Theo dõi trạng thái ứng suất; Theo dõi các khu vực xung quanh hồ 

chứa; Thiết bị phục vụ vận hành; có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

khẩn cấp; 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 41/2020/TT-BCT 

ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa 

quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản.  

- Bùn thải tại hồ thải quặng đuôi sẽ được định kỳ 3 tháng/lần lấy mẫu phân 

tích để đánh giá xem có phải chất thải nguy hại hay không. Nếu không phải chất 

thải nguy hại sẽ được nạo vét đổ thải chung cùng với bãi chứa đất đá thải. Nếu là 

chất thải nguy hại sẽ được xử lý theo quy định về chất thải nguy hại.  

c. Biện pháp phòng chống, khắc phục sự cố kho hóa chất tuyển 

- Khu vực chứa hóa chất của cơ sở được thiết kế có mái che, đường bao 

quanh, có hệ thống rãnh thoát chất thải ăn mòn và khu vực thu hồi xử lý. 

- Các loại hóa chất được lưu giữ tại các khu vực riêng biệt và cố định trong 

kho. 

Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cáo báo ngay cho Giám đốc 

công ty và người chịu trách nhiệm an toàn của cơ sở và báo động toàn đơn vị ứng 

phó với sự cố. 

Giám đốc hoặc người có trách nhiệm được phân công phải trực tiếp chỉ huy 

xử lý sự cố tràn đổ hóa chất. 

Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi 

khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn 

nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở 

y tế. 

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử 

lý sự cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt 

động xử lý. 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy 

động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình 

thực hiện xử lý sự cố hóa chất.  

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

trình hoạt động sản xuất, chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

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

sản xuất 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. 

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 



35  

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: Nước thải sinh hoạt của cán bộ (khu vực văn 

phòng Công ty) của Nhà máy 

+ Nguồn phát sinh số 02: Nước thải sinh hoạt công nhân (khu vực nhà ở 

công nhân) của Nhà máy 

+ Nguồn phát sinh số 03: Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động 

của Nhà máy 

 - Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

+ Đối với nước thải sinh hoạt: 9m3/ngày đêm; 0,375m3/giờ. 

+ Đối với nước thải công nghiệp: 227 m3/ngày.đêm; 9,46m3/giờ. 

- Dòng nước thải:  

- 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 đối với nước 

thải sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị Cmax 

B 

1 pH - 5,5 đến 9 

2 BOD5   (200C) mg/l 60 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4,4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 24 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phostphat (PO4
3-) mg/l 12 
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11 Coliform MPN/100ml 5.000 

Ghi chú: 

+ Cmax = C x K 

+ Áp dụng hệ số K = 1,2 (Cơ sở sản xuất dưới 500 người). 

+ QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải sinh hoạt. 

Bảng 14. Các thông số và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với nước 

thải công nghiệp 

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị Cmax 

B 

1 pH - 5,5 đến 9 

2 BOD5   (200C) mg/l 49,5 

3 COD mg/l 148,5 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 99 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 9,9 

6 Pb mg/l 0,495 

7 Fe mg/l 4,95 

8 Zn mg/l 2,97 

9 Cd mg/l 0,099 

10 Tổng xianua mg/l 0,099 

11 Cu mg/l 1,98 

12 Hg mg/l 0,0099 

13 Sunfua mg/l 0,495 

14 As mg/l 0,099 

15 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 9,9 

16 Coliform Vi khuẩn/100ml 5.000 

Ghi chú: 

 + Cmax = C x Kf x Kq 

+ Áp dung Cmax = C x q = 0,9 (Do không có số liệu về lưu lượng dòng 

chảy. 

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

500m3/ngày . 
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+ QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước thải công nghiệp. 

- Vị trí, phương thức, nguồn nước tiếp nhận nước thải, chế độ xả thải 

+ Vị trí xả nước thải: Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106030, múi chiếu 60): 

 

STT Vị trí xả nước thải 

TỌA ĐỘ VN 2000  

KTT 1060 30’ – MC 60 

X (m) Y (m) 

1 
Vị trí xả nước thải sinh hoạt 

tại khu vực văn phòng 
1053350.9 221011.8 

2 
Vị trí xả nước thải sinh hoạt 

tại khu vực nhà ở công nhân 
1053353.6 221010.2 

3 

Vị trí xả nước thải công 

nghiệp sau hồ lắng nước thải 

(vị trí xả nước thải ra suối 

Lao Dè) 

1053358.7 221001.4 

+ 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 Lao Dè thuộc lưu vực sông Phó 

Đáy là phụ lưu của sông Lô thuộc hệ thống sông Hồng. 

+ 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 rà 

soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

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

1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình xử lý nước thải: 

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

ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022. 

- 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 sinh 

hoạt 

01/10/2022 31/12/2022 9 m3/ngày đêm 

Công trình xử lý 

nước thải sản 

xuất 

01/10/2022 31/12/2022 227 m3/ngày đêm 

- Kế hoạch đo đạc, lấy, phân tích mẫu 

+ 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 Luật Bảo vệ 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 11- 12/2022 

+ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện Kế hoạch: Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và 

Xây dựng; Địa chỉ: Tầng 4 LK 4B-(8), Khu tái định cư Mỗ Lao, phường Mộ 

Lao, quận Hà Ðông, thành phố Hà Nội, Viêṭ Nam. 

+ 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. 
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+ 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 và đủ 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: 

 - Giám sát chất lượng môi trường không khí:  

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

 + Vị trí giám sát: Sáu vị trí gồm: Khu vực sân ga chứa nguyên liệu khu 

vực xưởng tuyển sunfua; Khu vực trong xưởng tuyển quặng chì kẽm sunfua số 

1; Khu vực trong xưởng tuyển quặng chì kẽm sunfua số 2; Khu vực sân ga chứa 

nguyên liệu khu vực xưởng tuyển chì kẽm ô xít; Khu vực bên trong xưởng tuyển 

chì kẽm ô xít; Khu vực ngâm ủ tách kim loại xưởng tuyển chì kẽm ô xít 

+ Thông số giám sát: Vi khí hậu, Bụi TSP, NO2, SO2, CO, ồn, bụi chì, bụi 

kẽm. 

 + Quy chuẩn áp dụng: QCVN 03:2019/BYT; QCVN 02:2019/BYT; 

QCVN 24:2016/BYT; QCVN 27:2016/BYT 

- Giám sát nước thải sinh hoạt: 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

+ Vị trí giám sát: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống khu vực văn phòng; 

Nước thải sinh hoạt sau hệ thống khu vực nhà ở công nhân 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, Sunfua, NH4+, NO3
-, dầu mỡ, PO4

3-, 

tổng Coliforms. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/ BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- Giám sát nước thải sản xuất: 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần. 

+ Vị trí giám sát: Nước thải sản xuất tại hồ chứa bùn thải số 1; Nước thải 

sản xuất tại hồ chứa bùn thải số 2; Nước thải sản xuất tại hồ lắng nước thải; 

Nước thải sản xuất sau hồ lắng nước thải vị trí xả thải môi trường. 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH4
+,  Pb, Fe, Zn, Cd, CN-, 

Cu, Hg, sunfua, As, dầu mỡ, coliform.. 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40: 2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Giám sát bùn thải quặng đuôi: 

+ Tần suất giám sát: 3 tháng/01 lần.  

+ Vị trí giám sát: hồ bùn thải số 1; hồ bùn thải số 2. 



40  

+ Thông số giám sát: Độ kiềm, độ axít, As, Ag, Pb, Zn, CN-, Hg 

+ Quy chuẩn áp dụng: QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

2.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 100 triệu 

đồng 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

- 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, giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án 

đầu tư theo quy định của pháp luật; 

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

ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử 

lý chất thải đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa; 

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

hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của dự 

án đầu tư (nếu có); 

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

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải 

của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- 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 kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. 

Phụ lục 2.4. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị, công trình bảo vệ môi trường: 

Bản sao hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình bảo vệ môi 

trường; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định, văn bản có liên quan để 

kết hợp với việc kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo 

báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Hồ sơ có thể đóng quyển 

riêng; giấy tờ, ảnh chụp có liên quan. 

Phụ lục 2.5. Hồ sơ nhân lực: 

Đính kèm Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động, sổ bảo 

hiểm của những cán bộ, công nhân viên có yêu cầu bắt buộc. 

Phụ lục 2.6. Bảng hướng dẫn vận hành an toàn phương tiện, thiết bị xử lý 

chất thải. 

Phụ lục 2.7. Bảng hướng dẫn vận hành các thiết bị, công trình bảo vệ môi 

trường: Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) cho quy trình vận hành, sử 

dụng các công trình bảo vệ môi trường (phải ghi chú vị trí đặt bản). 

Phụ lục 2.8. Kế hoạch quản lý môi trường 

- Chương trình quản lý môi trường: mục tiêu; tổ chức nhân sự; kế hoạch 
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quản lý; kế hoạch vệ sinh các phương tiện, thiết bị và công trình; 

- Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải (ví dụ: các thành phần nguy hại, tính 

chất nguy hại của sản phẩm tái chế, tận thu và chất thải sau xử lý so với quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại và các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn có liên quan); 

- Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động 

(toàn bộ hoặc một số khu vực xử lý chất thải, trạm trung chuyển chất thải nguy 

hại): Các kế hoạch (xử lý triệt để lượng chất thải còn tồn đọng; vệ sinh phương 

tiện, thiết bị và cơ sở; phá dỡ cơ sở hoặc chuyển đổi mục đích; các biện pháp 

ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường; chương 

trình giám sát môi trường sau khi chấm dứt hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi 

chôn lấp); các thủ tục 
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(thông báo cho các cơ quan chức năng, khách hàng và cộng đồng, nộp lại 

giấy phép); kinh phí dự phòng. 

Phụ lục 2.9. Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe: 

Bản nội quy an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; bản chỉ dẫn sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động (phải ghi chú vị trí đặt bản). 

Phụ lục 2.10. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố: 

Bản hướng dẫn dạng rút gọn (hoặc dạng sơ đồ) của các quy trình ứng phó 

sự cố; bản sơ đồ thoát hiểm trong cơ sở (phải ghi chú rõ vị trí đặt bản). 

Phụ lục 2.11. Đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm: 

Tài liệu đào tạo (nếu tự tổ chức; lưu ý phần tài liệu đào tạo là các kế hoạch, 

quy trình, chương trình đã lập trong bộ hồ sơ đăng ký này thì không cần nêu lại mà 

chỉ cần ghi chú). 

Phụ lục 2.12: Quy hoạch có liên quan và có nội dung về xử lý chất thải 

nguy hại (nếu có), trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại; 

Phụ lục 2.13: Quy định khoảng cách an toàn về môi trường (nếu có); 

Phụ lục 2.14: Văn bản thẩm định hoặc ý kiến về công nghệ xử lý chất 

thải nguy hại. 

* Đối với dự án khai thác khoáng sản: Đính kèm bổ sung các loại 

giấy tờ, hồ sơ sau: 

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 hoặc 1/2.000). 
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