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Chủ dự án: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hiền Dung 

Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hiền Dung 

- Địa chỉ văn phòng: Số nhà 15, tổ 11, khu dân cư số 6, đường Nguyễn Tri 

Phương, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Đào Thế Hiền 

- Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02083 752 305           Fax: 02803 752 305            

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần, mã số doanh 

nghiệp: 4601166938 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 04 năm 2014 đăng ký thay 

đổi lần thứ 2, ngày 23 tháng 07 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái 

Nguyên cấp. 

2. Tên cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, 

sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn (nay là xã Sơn Thành), huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

- Địa điểm cơ sở: Thôn Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

-Quyết định chủ trương đầu tư số: 702/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số: 2325/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Lam Sơn, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số: 1182/XN-STNMT 

ngày 27 tháng 6 năm 2019. 

- Quyết định số: 1868/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án đầu tư 

xây dựng công trình khai thác tận thu cát, cuội, sỏi khu vực Hợp Thành – Hát Lài, 

xã Lam Sơn (nay là xã Sơn Thành), huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

- Quy mô của cơ sở: Dự án nhóm C phân loại theo tiêu chí Luật đầu tư công 

năm 2019, lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:15.000 m3 cát, sỏi/năm 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

3.2.1. Công nghệ khai thác 

Công nghệ khai thác: công nghệ khai thác áp dụng cơ giới hóa sử dụng máy 

xúc kết hợp vận tải bằng ô tô. 

Quy trình công nghệ khai thác bằng máy xúc như sau: 

Quy trình công nghệ khai thác: cát, sỏi lẫn đất, đá được xúc đổ (bằng máy 

xúc) trực tiếp vào sàng tuyển phân tách, nhờ nước bơm rửa để phá vỡ liên kết cát, 

sỏi lẫn đất, đá. Khối lượng đất đá lẫn cuội (>110mm) sẽ rơi ở lớp trên của mặt sàng 

sẽ được xúc đổ thải trở lại vị trí moong khai thác, một phần được máy xúc san gạt, 

gia cố vào 2 bên bờ sông. Cát, sỏi, cuội (<110mm) được lọc xuống lớp sàng dưới 

và sau đó đưa ô tô vận chuyển. Khối lượng cát, cuội, sỏi khai thác được tập kết về 

bãi tập kết (khoảng 5ha) tại vị trí hạ lưu của các khu mỏ. 

 

  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 Công nghệ khai thác cát sỏi 

* Các thông số của hệ thống khai thác 

a. Chiều sâu khai thác, H 

Cuội, sỏi ở trạng thái tự nhiên 

 

 

Xúc bốc 

 

 

Vận tải bằng ôtô 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 

Dây chuyền chế biến 

Cát, sỏi 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 

Tiếng ồn 
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Bề mặt lòng sông không bằng phẳng nên chiều sâu khai thác trung bình 

được chọn là:Htb = 3,5m, Cụ thể: 

Khu I: Khai thác từ mức +234m xuống +230,5m. 

Khu II: Khai thác từ mức +234m xuống +230,5m. 

Khu III: Khai thác từ mức +233m xuống +229,5m. 

Khu IV: Khai thác từ mức +234m xuống +230,5m. 

b. Góc nghiêng sườn tầng khai thác () 

Góc nghiêng sườn tầng được lựa chọn đảm bảo hiệu quả, an toàn khi khai 

thác. Căn cứ vào tính chất của đất đá mỏ, đối tượng khai thác là cát sỏi nên chọn 

góc nghiêng sườn tầng   = 450. 

c. Chiều rộng giải khấu, A(m) 

Chiều rộng khoảnh khai thác được lựa chọn đảm bảo năng suất của đồng bộ 

thiết bị. Trong  trường hợp không nổ mìn, thân khoáng được khấu trực tiếp bằng 

máy xúc thì chiều rộng giải khấu rộng giải khấu A được xác định theo công thức: 

A= (1,5 ÷ 1,7) x Rxt 

Rxt : Bán kính xúc lớn nhất của máy xúc trên mức máy đứng, Rxt =10m. 

Thay số: A = 1,5 x 10 = 15m. 

Chọn A = 15 m. 

d. Chiều rộng mặt tầng công tác, Bmin 

Khi sử dụng máy xúc bốc trực tiếp, áp dụng giải khấu cụt, ôtô vào nhận tải 

theo sơ đồ quay đảo chiều thì chiều rộng mặt tầng công tác được tính theo công 

thức sau: 

Bo = Ro + 0,5(bo + lo)+ 2 m. 

Trong đó: 

Ro - bán kính lượn vòng của ôtô, Ro = 13m; 

bo - chiều rộng của ôtô, bo = 2,5m; 

lo - chiều dài của xe ôtô, lo = 6m; 

m - khoảng cách hở giữa ôtô và hào, m = 1m. 

Thay số ta có:  

Bo  = 13 + 0,5 x (2,5 +6) + 2 x 1 = 19,25 m 

Chọn: Bo  = 20 m 

e. Góc nghiêng bờ công tác: o0  
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f.  Chiều sâu khai thác kết thúc, hkt 

Chiều sâu khai thác kết thúc được lựa chọn đảm bảo tận thu tối đa tài 

nguyên, đảm bảo điều kiện ổn định bờ mỏ. Do điều kiện tồn tại của thân cát sỏi 

nằm trên bề mặt đá gốc nên chiều sâu khai thác kết thúc được lấy bằng chiều sâu 

khai thác khai thác: hkt = 3,5m. 

g. Chiều rộng mặt tầng kết thúc, Bkt 

Chiều rộng mặt tầng kết thúc được để lại Bkt = 3mđể giữ cho bờ mỏ được ổn 

định, trong trường hợp cần thiết có thể sử dụng các các xe tải loại nhỏ để dọn sạc 

lở bờ mỏ, tránh bị vùi lấp. 

h. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc, kt 

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc phụ thuộc vào tính chất cơ lý của đất đá mỏ, 

đảm bảo độ ổn định bờ mỏ và phải thu hồi được tố đa tài nguyên khoáng sản. Góc 

nghiêng sườn tầng kết thúc khai thác được chọn bằng góc nghiêng sườn tầng khai 

thác là 450. 

i. Góc nghiêng bờ mỏ khi kết thúc,   

Phụ thuộc vào góc nghiêng sườn tầng kết thúc và chiều rộng mặt tầng kết 

thúc. Theo các thông số đã lựa chọn ở trên, góc nghiêng sườn tầng khi kết thúc: 
o45 . 

Bảng 1.2. Các thông số hệ thống khai thác 

TT Các thông số Đơn vị Giá trị 

1 Chiều sâu khai thác m 3,5 

2  Chiều rộng mặt tầng công tác m 20 

3 Chiều rộng dải khấu (luồng xúc) m 15 

4 Góc nghiêng sườn tầng độ 45 

6 Góc nghiêng bờ công tác độ 0 

7 Chiều sâu khai thác kết thúc m 3,5 

8 Chiều rộng mặt tầng kết thúc m 3 

9 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc độ 45 

10 Góc nghiêng bờ mỏ khi kết thúc độ 45 

3.2.2. Công tác chế biến khoáng sản 

Công tác chế biến cát, sỏi gồm 2 khâu: 

 - Khâu chế biến cát, sỏi tự nhiên. 

 - Khâu chế biến cát, sỏi nhân tạo từ cuội. 
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1. Chế biến cát, sỏi tự nhiên. 

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN CÁT, SỎI TỰ NHIÊN 

 

      

       Đổ trực tiếp 

           

  

       Đổ trực tiếp                      Đổ trực tiếp 

 

 

       ô tô vận chuyển                                                      Đổ trực tiếp 

 

 

     Máy xúc 

        

 

    

 

  

        Băng tải                                                          Băng tải 

 

 

     Ô tô 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình: Sử dụng máy xúc bánh xích để khai thác tại bãi 

thải. Cát, sỏi lẫn đất, đá được xúc đổ trực tiếp vào sàng tuyển phân tách, nhờ nước 

bơm rửa để phá vỡ liên kết cát, sỏi lẫn đất, đá. Khối lượng đất đá lẫn cuội 

(>110mm) sẽ rơi ở lớp trên của mặt sàng sẽ được xúc đổ lại lòng sông (một phần 

được gia cố bờ sông), còn cát, sỏi, cuội (<110mm) được lọc xuống lớp sàng dưới 

Gầu xúc 

Sàng tuyển phân tách 

Cát, sỏi, 

cuội(<110mm

) 

Trạm nghiền 
Bãi chứa sản phẩm 

Đá, cuội (>110mm), 

bùn, bụi, sét 

Bãi thải trong 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ chế biến cát, sỏi tự nhiên 

Hệ thống sàng 

tuyển phân loại 

(Bơm rửa) 
 

Cát (<5mm) Cuội (20-110mm) Sỏi (5-20mm) 

Bùn thải Ao lắng (tuần hoàn nước) 

Bãi tập kết 

Thị trường tiêu thụ 
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và sau đó được ô tô vận chuyển về bãi tập kết. Sử dụng máy xúc đưa khối lượng 

cát, sỏi, cuội (<110mm) qua hệ thống sàng tuyển phân loại, kết bơm rửa nước làm 

sạch, phân loại được cuội (20-110mm) theo băng tải về khu vực trạm nghiền, còn 

cát, sỏi theo băng tải ra bãi chứa sản phẩm, sử dụng ô tô vận chuyển tới thị trường 

tiêu thụ.  

2. Quy trình công nghệ chế biến cát nhân tạo 

SƠ ĐỒ CHẾ BIẾN CÁT, SỎI NHÂN TẠO 

 

Băng tải  

 

  

  Băng tải   

       

          

      Băng tải 

         >20mm 

 

     ≤5mm   Băng tải 

     

 

       

 

 

      Băng tải                               

 

                                                             Ô tô 

 

 

 

 

Cuội (20-110mm) 

Máy rửa cát 

Máy nghiền đứng 

Cát thành phẩm 

Hình 1.3. Sơ đồ chế biến cát nhân tạo 

Bùn thải 

Ao lắng 

(tuần hoàn nước) 

Sàng rung  

(Bơm rửa) 

Bãi chứa sản phẩm 

Thị trường tiêu thụ 

Sỏi thành phẩm 

Máy đập hàm 
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* Thuyết minh quy trình: Cuội (20-110mm) được đưa vào máy đập hàm PE 

cho kích thước cục vật liệu từ (<20mm). Các cục vật liệu tiếp tục được đưa vào 

máy nghiền đứng VSI tạo ra thành phần các hạt, sau đó qua sàng rung bơm rửa làm 

sạch, phân loại được sỏi thành phẩm (5-20mm), thành phần >20mm được đưa trở 

lại máy nghiền tiếp, cát (<5mm) theo băng tải đưa vào máy rửa cát XS, loại bùn 

thải chảy về ao lắng, được cát thành phẩm, theo băng tải về bãi chứa sản phẩm, sử 

dụng ô tô vận chuyển tới thị trường tiêu thụ.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

- Sản phẩm đầu ra: 15.000 m3 cát, cuội, sỏi/năm, trong đó:  

+ Cát tự nhiên: 3.000 m3/năm 

+ Sỏi: 3.750 m3/năm 

+ Cuội: 8.250 m3/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở:  

Nhu cầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho mỏ, bao gồm: 

- Nhu cầu về nhiên liệu bao gồm: Dầu diezen sử dụng cho máy xúc và ô tô 

vận tải với tổng nhu cầu sử dụng là 4.150 lít/năm 

- Cấp điện: Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ điện năng phục vụ trong quá 

trình khai thác, chế biến và sinh hoạt của mỏ. Công ty tiến hành xây dựng 01 trạm 

biến áp với công suất 160kVA/6/0,4kV.. Nhu cầu sử dụng vào khoảng 15.000 

KW/năm. 

- Cấp nước:  

+ Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của cơ 

sở được cấp từ nước giếng khoan với nhu cầu 30 m3/tháng sử dụng cho 15 người. 

+ Nhu cầu cấp nước cho sản xuất: nhu cầu sử dụng nước phục vụ 02 công 

đoạn cụ thể như sau: 

Nhu cầu cấp nước cho công tác chế biến cát, sỏi, cuội tự nhiên: Với công 

suất khai thác của mỏ 15.000 m3 cát, sỏi, cuội/năm tương đương với 64 m3/ngày (1 

năm khai thác 9 tháng, 1 tháng làm việc 26 ngày). Nhu cầu sử dụng nước cho quá 

trình tuyển rửa cát sỏi tự nhiên là 1,2 m3 nước/1 m3 sản phẩm, tương đương với 

nhu cầu sử dụng nước cho quá trình này là 76,8 m3/ngày.đêm. 

Nhu cầu cấp nước cho công tác chế biến cát nghiền nhân tạo: Cát nhân tạo 
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được chế biến từ sản phẩm cuội với công suất: 8.250 m3/tháng tương đương với 

37,5 m3/ngày. Nhu cầu sử dụng nước cho quá trình chế biến cát nhân tạo 0,5 m3 

nước/1 m3 cuội nguyên liệu, tương đương với nhu cầu sử dụng nước cho quá trình 

chế biến cát nghiền nhân tạo là 18,75 m3/ngày.đêm. 

Như vậy tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa của dự án là: 95,55 m3/ngày.đêm. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở: 

5.1. Vị trí địa lý 

Vị trí khu vực khai thác gồm có 4 khu (I, II, III, IV), tổng diện tích là 1,7 

hanằm trong diện tích mỏ Hợp Thành – Hát Lài đã đóng cửa, thuộc xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Cách trung tâm thành phố Bắc Kạn khoảng 60km về 

phía Đông Bắc, cách thị trấn Yến Lạc khoảng 5km về phía Tây Nam trên diện tích 

13,63ha, nằm trong tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 1060 30’, múi chiếu 30 tờ Bắc Kạn, số hiệu F-48-45-C-b-1. Ranh giới 

khu vực xin khai thác được giới hạn bởi các điểm khép góc có toạ độ như bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Tọa độ khép góc khu vực xin khai thác tận thu 

Điểm 

góc 

Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 

105o, múi chiếu 6o 
Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 

106o30', múi chiếu 3o 

Khu I   
(S = 0,2ha) 

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

1 2,456,522.45 617,839.75 2,456,858.40 463,220.71 

2 2,456,525.24 617,844.38 2,456,861.15 463,225.37 

3 2,456,528.72 617,857.39 2,456,864.50 463,238.42 

4 2,456,526.62 617,868.94 2,456,862.29 463,249.94 

5 2,456,517.66 617,874.08 2,456,853.27 463,255.00 

6 2,456,508.88 617,874.05 2,456,844.49 463,254.89 

7 2,456,470.93 617,845.92 2,456,806.82 463,226.37 

8 2,456,444.48 617,819.14 2,456,780.63 463,199.33 

9 2,457,076.81 618,108.73 2,457,410.15 463,495.21 

Khu II             

(S = 0,1ha)  

10 2,457,074.97 618,120.09 2,457,408.20 463,506.55 

11 2,457,059.08 618,132.29 2,457,392.19 463,518.59 

12 2,457,043.47 618,136.40 2,457,376.53 463,522.55 

13 2,457,028.15 618,140.66 2,457,361.17 463,526.66 

14 2,457,022.33 618,133.43 2,457,355.42 463,519.38 

15 2,457,024.16 618,127.78 2,457,357.30 463,513.74 

16 2,457,027.40 618,124.34 2,457,360.58 463,510.34 

17 2,457,032.61 618,121.46 2,457,365.82 463,507.50 

18 2,457,039.73 618,116.76 2,457,372.98 463,502.87 

19 2,457,047.49 618,113.57 2,457,380.79 463,499.76 
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20 2,457,060.03 618,105.21 2,457,393.41 463,491.52 

21 2,457,062.81 618,100.14 2,457,396.24 463,486.48 

22 2,457,067.59 618,100.10 2,457,401.02 463,486.48 

23 2,457,071.77 618,105.14 2,457,405.15 463,491.57 

24 2,457,074.80 618,105.28 2,457,408.18 463,491.74 

25 2,456,951.35 618,353.30 2,457,282.26 463,738.56 

Khu III             

(S = 0,4ha) 

26 2,456,937.22 618,375.65 2,457,267.90 463,760.77 

27 2,456,976.88 618,398.31 2,457,307.35 463,783.83 

28 2,457,008.74 618,408.15 2,457,339.11 463,793.98 

29 2,457,033.96 618,411.11 2,457,364.30 463,797.20 

30 2,457,050.99 618,405.18 2,457,381.40 463,791.43 

31 2,457,075.17 618,383.79 2,457,405.79 463,770.28 

32 2,457,549.47 618,553.97 2,457,878.44 463,945.17 

Khu IV             

(S = 1ha) 

33 2,457,540.76 618,559.78 2,457,869.68 463,950.89 

34 2,457,535.46 618,559.83 2,457,864.38 463,950.89 

35 2,457,521.72 618,546.79 2,457,850.77 463,937.71 

36 2,457,511.11 618,547.73 2,457,840.15 463,938.55 

37 2,457,507.98 618,551.22 2,457,836.98 463,942.01 

38 2,457,503.77 618,563.97 2,457,832.65 463,954.72 

39 2,457,502.62 618,593.46 2,457,831.20 463,984.20 

40 2,457,504.35 618,628.82 2,457,832.58 464,019.58 

41 2,457,504.37 618,657.09 2,457,832.32 464,047.85 

42 2,457,505.99 618,676.59 2,457,833.75 464,067.37 

43 2,457,508.54 618,698.86 2,457,836.08 464,089.66 

44 2,457,507.18 618,722.28 2,457,834.49 464,113.07 

45 2,457,505.26 618,742.81 2,457,832.36 464,133.59 

46 2,457,508.61 618,761.84 2,457,835.53 464,152.66 

47 2,457,528.76 618,809.92 2,457,855.20 464,200.93 

48 2,457,530.56 618,816.23 2,457,856.94 464,207.27 

49 2,457,537.01 618,829.15 2,457,863.26 464,220.25 

50 2,457,543.73 618,835.93 2,457,869.91 464,227.10 

51 2,457,546.37 618,835.43 2,457,872.56 464,226.63 

Bảng 1.2: Tọa độ các điểm khép góc khu vực phụ trợ 

STT 
Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 106o30', múi chiếu 3o 

Ghi chú 
X(m) Y(m) 

1 463.201,11 2.457.023,40 

Khu I 

2,1ha 

2 463.258,39 2.457.258,06 

3 463.293,63 2.457.260,81 

4 463.312,71 2.457.199,68 
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5 463.336,82 2.457.153,10 

6 463.326,65 2.457.080,01 

7 463.268,00 2.457.008,27 

8 464.234,22 2.458.086,22 

9 464.226,82 2.458.205,80 

Khu II  

2,5ha 

10 464.249,05 2.458.323,27 

11 464.277,07 2.458.429,52 

12 464.353,81 2.458.404,75 

13 464.317,83 2.458.258,71 

14 464.276,55 2.458.079,87 

 Hiện tại, khu vực phụ trợ I đã xây dựng và lắp đặt hệ thống sàng tuyển chế biến 

cát, sỏi cuội. Sau khi được gia hạn khai thác mỏ Công ty sẽ tiến hành xây dựng và lắp 

đặt hệ thống sàng tuyển tại khu phụ trợ II để phục vụ khai thác và chế biến cát sỏi tại 

đây. 

5.2. Trữ lượng khoáng sản 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hiền Dung được UBND tỉnh cho 

phép khai thác tận thu cát, cuội, sỏi bằng phương pháp lộ thiên tại bãi thải đã đóng 

cửa mỏ Hợp Thành - Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì tại Giấy phép số 

2212/GP-UBND ngày 08/11/2019; diện tích khai thác 1,7 ha bao gồm 04 khu: Khu 

1 = 0,2 ha; khu 2 = 0,2 ha; khu 3 = 0,1 ha; khu 4 = 1,0 ha; thời gian khai thác 03 

năm (hết hạn tháng 11/2022), trong đó 06 tháng xây dựng cơ bản mỏ; trữ lượng 

được phép khai thác 37.485 m3; công suất khai thác 15.000 m3/năm. Theo báo cáo 

của Công ty tại Văn bản số 58/CV-HD ngày 25/7/2022, khối lượng đã khai thác từ 

khi cấp phép khoảng 10.117 m3 (trong đó dự kiến của năm 2022 là 3.000 m3), khối 

lượng còn lại 27.367 m3.  

5.3. Thời gian khai thác và chế độ làm việc. 

5.3.1. Chế độ làm việc. 

Thời gian khai thác của mỏ là 09 tháng/năm (từ tháng 10 năm trước đến 

tháng 6 năm sau). Mỏ sẽ ngừng hoạt động vào các tháng 7,8,9 do thời tiết mưa 

nhiều ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của mỏ. 

5.3.2. Thời gian khai thác tận thu. 

Khối lượng khoáng sản đề nghị khai thác tận thu: Q= 27.367m3. 

Thời gian tồn tại của mỏ được xác định theo công thức: T = T1 (năm). 
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Trong đó: 

T1 – là thời gian khai thác tận thu. T1 = Qcn/A= 27.367/15.000 ≈ 1,82 năm; 

Thời gian Công ty xin gia hạn là 1 năm 9 tháng (đảm bảo theo đúng thời 

gian quy định tại Điều 68 Luật Khoáng sản năm 2010). 

Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện cuốn chiếu trong quá 

trình khai thác tận thu mỏ. 

5.4. Tổng mức đầu tư 

Tổng vốn đầu tư ban đầu là: 5.046.564.019 đồng. 

Trong đó: + Vốn tự có là: 3.046.564.019 đồng (tương đương 60%) 

 +  Vốn vay: 2.000.000.000đồng(tương đương 40%) 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

  

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

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án khai thác tận thu Cát, cuội, sỏi ở bãi thải đã đóng cửa mỏ tại khu vực 

Hợp Thành – Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạnđược triển khai thực 

hiện phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh, cụ thể:  

- Quyết định số: 2078/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Na Rì. 

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

Dự án khai thác tận thu Cát, cuội, sỏi ở bãi thải đã đóng cửa mỏ tại khu vực 

Hợp Thành – Hát Lài, xã Lam Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạnthực hiện chủ yếu là 

khai thác tận thu bãi thải của mỏ cát sỏi đã thực hiện đóng cửa mỏ trước đó, do đó 

các tác động tới môi trường không lớn, hoạt động khai thác cũng là hoạt động khơi 

thông dòng chảy của sông. Mặt khác dựa trên kết quả quan trắc môi trường hàng 

năm của tỉnh Bắc Kạn thì chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tương 

đối tốt, khu vực thực hiện dự án được thực hiện tại các khu vực chưa có vấn đề nổi 

cộm về môi trường do đó Dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

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

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Công ty đào mương rãnh thu thoát nước mưa xung quanh khu nhà văn 

phòng, bãi chứa thành phẩm, bãi thải tạm thời và bãi tập kết. Mương, rãnh thu 

thoát nước mưa được bố trí đảm bảo thu gom gần như toàn bộ lượng nước mưa 

chảy tràn qua khu vực phụ trợ của mỏ gồm: Mương rãnh thu gom quanh khu vực 

phụ trợ; xung quanh khu vực chứa sản phẩm. Tại mỗi khu vực thu gom nước mưa 

bố trí hố đào dọc theo tuyến mương thu thoát nước để hạn chế tốc độ dòng chảy và 

lắng cặn đất đá, cát trước khi để chảy tự nhiên ra sông Bắc Giang.  

- Chiều dài rãnh thoát nước 230m, kích thước mặt cắt ngang 0,5 x 1m. 
 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nước khai trường 

 - Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hố lắng, Công ty thực hiện các biện 

pháp sau đây: 

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thi công như đào bới, san lấp, tập kết sản 

phẩm và thực hiện nạo vét, chống sạt lở, khơi thông dòng chảy. 

- Thực hiện các biện pháp thay dầu, sửa chữa tại các gara chuyên nghiệp 

ngoại trừ trường hợp sự cố. 

- Thu gom chất thải phát sinh trên khu vực diện tích khu phụ trợ, khu vực 

bãi chứa sản phẩm tại mỏ.  

- Tuyên truyền cho công nhân về ý thức bảo vệ môi trường khi thực hiện các 

hoạt đông tại khu vực mỏ. 

 Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Bắc Giang thuộc địa phận xã 

Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Nước thải sau xử lý của Dự án đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B). 

 

 

Rãnh thu nước  

Nước mưa 

chảy tràn 
Các hố lắng Xả thải ra sông 

Bắc Giang 
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3.1.2. Thu gom và thoát nước thải 

- Công trình thu gom nước thải:  

Tại khu vực phụ trợ I đã xây dựng các công trình thu gom nước thải như 

sau: 

+ Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước bằng 

nhựa PVC φ90, nước thải thu gom vào bể tự hoại xử lý trước khi thải ra môi 

trường. Nước tắm giặt, rửa tay chân được thu gom bằng mương dẫn bằng đất chiều 

dài khoảng 20 m vào ao lắng nước thải sản xuất, nguồn tiếp nhận là sông Bắc 

Giang. 

 + Nước thải sản xuất: thu gom bằng hệ thống mương rãnh bằng đất có kích 

thước rộng x sâu = 0,8 x 0,7 m, chiều dài mương khoảng 20m. Nước thải dẫn về ao 

lắng xử lý trước khi thải ra sông Bắc Giang. 

 Tại khu vực phụ trợ II, các công trình sẽ được xây dựng khi mỏ được gia 

hạn thời gian khai thác cụ thể các công trình thu gom nước thải như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt được thu gom bằng hệ thống ống thoát nước nhựa 

PVC φ90, nước thải thu gom vào bể tự hoại xử lý sau đó được dẫn bằng mương đất 

về ao lắng nước thải 3 ngăn. Nước tắm giặt, rửa tay chân được thu gom bằng 

mương dẫn bằng đất chiều dài khoảng 50m về ao lắng nước thải sản xuất, nguồn 

tiếp nhận là sông Bắc Giang. 

 + Nước thải sản xuất: thu gom bằng hệ thống mương rãnh bằng đất có kích 

thước rộng x sâu = 0,8 x 0,7 m, chiều dài mương khoảng 100m. Nước thải dẫn về 

ao lắng xử lý trước khi thải ra sông Bắc Giang. 

 - Công trình thoát nước thải:  

 + Khu phụ trợ I: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi qua ao 

lắng 3 ngăn được thải ra sông Bắc Giang bằng cửa xả có kết cấu đất kích thước 

rộng x sâu = 0,8 x 0,7 m, chiều dài khoảng 30m. 

 + Khu phụ trợ II: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau khi qua ao 

lắng được thải ra sông Bắc Giang bằng cửa xả có kết cấu đất kích thước rộng x sâu 

= 0,8 x 0,7 m, chiều dài khoảng 1,0 m. 

 - Điểm xả nước thải sau xử lý:  

 + Tại khu vực phụ trợ I: Vị trí xả nước thải nằm ở bờ sông Bắc Giang, có vị 

trí cách cách ao lắng 3 ngăn khoảng 30m, nước được dẫn bằng mương đất. 

 + Tại khu vực phụ trợ II: Vị trí xả nước thải nằm tại bờ sông Bắc Giang và 

ngay cửa xả của ao lắng, không cần mương dẫn nước. Vị trí xả nước thải nằm sau 
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vị trí khai thác nước và hoàn toàn đáp ứng được quá trình xả nước, không ảnh 

hưởng tới bờ sông Bắc Giang, lượng nước thải không ảnh hưởng tới lưu lượng 

nguồn tiếp nhận và chất lượng nguồn tiếp nhận do lưu lượng nước thải không lớn 

và nước thải chủ yếu là cặn bùn đất, có khả năng lắng nhanh. 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom thoát nước thải của mỏ 

 3.1.3. Xử lý nước thải 

 * Đối với nước thải sinh hoạt: 

Mỏ sử dụng khu vực vệ sinh khép kín bể tự hoại 3 ngăn được bố trí gần khu 

vực nhà văn phòng mỏ. 

Nước thải sinh hoạt thường được xử lý bằng các phương pháp sinh học. Tùy 

vào lưu lượng, phương thức thu gom và điều kiện mặt bằng mà người ta chọn các 

phương pháp thích hợp cụ thể. Phương pháp được sử dụng nhiều nhất (và hiệu 

quả) hiện nay ở nước ta để xử lý nước thải các hộ gia đình, các cơ quan, cụm dân 

cư là bể tự hoại. Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân hủy yếm khí các 

chất hữu cơ và chứa cặn. Bể tự hoại có khả năng chịu tải trọng thay đổi và lớn 

không đòi hỏi bảo trì đặc biệt. Bể tự hoại được công ty lựa chọn là bể tự hoại cải 

tiến với vách ngăn mỏng và ngăn lọc kỵ khí có từ 1 đến 2 vách ngăn (Baffled 

septic tank with anearobic filter - BASTAF hay còn gọi là bể phản ứng kỵ khí với 

vách ngăn mỏng và lọc kỵ khí), đảm bảo chứa đủ nước thải sinh hoạt phát sinh 

trong quá trình cơ sở đi vào hoạt động. Như vậy, 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 

Nước thải sinh hoạt (từ 

khu văn phòng mỏ) 
Nước thải sản xuất (từ 

khu sàng tuyển) 

Bể tự hoại 

Mương thu nước thải 

Mương thu nước thải 

Ao lắng 3 ngăn 

Sông Bắc Giang  

Mương thoát 
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QCVN 14:2008, cột B trước khi thải vào nguồn tiếp nhận. 

Bể xử lý được thiết kế với cấu tạo sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mô hình bể tư ̣hoaị Bastaf 3 ngăn 

Chú thích: Ngăn số 1, 2: Ngăn lắng 

     Ngăn số 3: Ngăn lọc 

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện một số biện pháp sau đây để đảm bảo hệ 

thống hoạt động và xử lý hiệu quả như: 

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải. Kiểm tra phát 

hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời. 

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

hiệu quả làm sạch của công trình. 

 * Đối với nước thải sản xuất 

Hiện tại khu vực phụ trợ I, mỏ đã xây dựng ao lắng để lắng nước thải của 

trạm nghiền cát nhân tạo và sàng tuyển cát tự nhiên trước khi thải ra môi trường. 

Ao lắng được xây tại khu phụ trợ bên ngoài ranh giới cấp phép khai thác mỏ. Ao 

lắng được chia làm ba ngăn. Ngăn thứ nhất với thể tích 1600m3 dùng để chứa nước 

thải và đất. Nước sau khi lắng bùn cát đến khi đạt tiêu chuẩn loại B sẽ được chảy 

tràn sang ngăn thứ hai với thể tích 1500m3. Ngăn thứ ba với thể tích 1500m3 để 

cung cấp nước cho sản xuất và một phần lượng nước sau khi xử lý ở ngăn thứ hai 

chảy tràn qua. 

NGĂN 1 

- Điều hòa 

- Lắng 

- Phân hủy sinh học 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 

học 

Nước thải  

sinhhoạt 

Nước thải sinh 

hoạt đã xử lý 

NGĂN 3 

- Lắng cặn 
 

Ngăn 2 Ngăn 3 Ngăn 1 
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Các thông số ao lắng: 

- Diện tích mặt: Dài x Rộng: 70m x 40m 

- Diện tích đáy: Dài x Rộng: 60m x 30m 

- Chiều sâu ao lắng: 2m 

- Thể tích ao lắng: 4.600m3 

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành theo chế độ tự chảy, không cần lắp 

đặt các thiết bị và sử dụng bất kỳ loại hóa chất gì. Nước thải lắng cặn bùn có trọng 

lượng cao để nước thải ra ngoài nguồn tiếp nhận có thành phần cặn bùn giảm thiểu 

không ảnh hưởng tới môi trường. 

Tại khu vực phụ trợ II, Công ty sẽ tiến hành xây dựng và đào đắp hệ thống 

ao lắng theo kích thước tương tự để đảm bảo xử lý nước thải của hệ thống sàng 

tuyển cát, sỏi tại khu phụ trợ II ngay sau khi được gia hạn thời gian khai thác mỏ. 

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

Nguồn phát sinh bụi, khí thải của mỏ chủ yếu từ hoạt động của giao thông 

vận tải, vận chuyển cát, sỏi đi tiêu thụ, đặc điểm là nguồn đường, không xác định 

vị trí xả thải do đó Công ty sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ 

hoạt động giao thông như sau: 

* Biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình vận chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ 

Phủ bạt kín đối với xe vận chuyển sản phẩm 

- Để hạn chế tối đa bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển docát rơi vãi, 

gió cuốn, các xe vận tải đều được che bạt phủ kín. Các xe vận tải đều được trang bị 

hệ thống  phủ bạt và thu bạt khi cần thiết qua hệ thống điều khiển. 

Tuân thủ đúng quy định về tải trọng xe, tải trọng cầu đường khi vận chuyển 

sản phẩm đi tiêu thụ 

- Việc đảm bảo tải trọng xe, tải trọng cầu đường khi vận chuyển sản phẩm sẽ 

hạn chế tác động ảnh hưởng xấu đến hệ thống đường giao thông, nâng cao tuổi thọ 

hạ tầng giao thông. Việc chở đúng tải trọng cũng góp phần giảm thiểu sản phẩm 

rơi vãi ra bên ngoài, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. 

Tuân thủ đúng các quy định, luật lệ giao thông 

- Điều khiển xe chạy đúng tốc độ cho phép theo quy định tại từng cung 
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đường vận chuyển sản phẩm, đặc biệt khi đi qua khu dân cư, chợ và trường học 

phải đi với tốc độ chậm, quan sát kỹ để hạn chế ảnh hưởng do phát sinh bụi, tiếng 

ồn, đảm bảo an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến các phương tiện và người 

dân tham gia giao thông. 

* Giảm thiểu tác động của khí thải của các phương tiện bốc xúc, vận tải  

Khí thải của phương tiện vận tải, bốc xúc chứa các chất ô nhiễm bao gồm: 

bụi, khói, khí độc: SO2, NO2, CO, VOC. 

Để giảm thiểu sự ô nhiễm gây ra do khí thải của các phương tiện vận tải, áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Chỉ sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. Thay nhiên liệu có 

chỉ số octane, cetane thấp bằng nhiên liệu có chỉ số octane, cetane cao phù hợp với 

thiết kế của xe. 

- Chỉ sử dụng các phương tiện, thiết bị đạt tiêu chuẩn về môi trường, thường 

xuyên bảo dưỡng thiết bị vận tải, bốc xúc nhằm đảm bảo để chúng làm việc ở điều 

kiện thiết bị tốt nhất, an toàn có năng suất cao và sinh ra khí thải độc hại ít nhất. 

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

Chất thải rắn sinh hoạt:  

Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại mỏ là khoảng 4,5 kg/ngày. 

Rác thải tập trung ở nơi cao ráo, không đặt gần nguồn nước hoặc khu vực văn 

phòng nhằm hạn chế tối đa các tác hại do rác thải tạo ra. Các loại chất thải rắn có 

thể tái chế hoặc tái sử dụng lại được phân loại riêng như: giấy vụn, bao bì, kim 

loại… Công ty sẽ thực hiện biện pháp thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh 

hoạt bằng phương pháp thu gom sau đó vận chuyển ra khu tập kết rác chung của 

địa phương và xử lý theo quy định. 

Hiệu suất xử lý: Biện pháp này có thể giảm thiểu được khoảng 90% tác động 

của rác thải sinh hoạt tới môi trường. 

Chất thải rắn sản xuất: 

 Đất đá thải tại mỏ cát, sỏi khu vực khai thác tận thu Hợp Thành – Hát Lài, 

xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn là các loại cuội thải to, có kích thước 

>110mm. Khối lượng cuội thải này không lớn, dự kiến chiếm 5 -10% sản lượng 

khai thác(tương đương khoảng 1000m3/năm). Đá thải này một phần được sử dụng 

để gia cố bờ sông, và đê bao ngăn dòng, phần còn lại được vận chuyển bằng ô tô tự 

đổ, thải vào vị trí khai trường đã kết thúc khai thác(ưu tiên đổ thải phía giáp bờ 
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sông để giúp gia cố bờ sông và giảm nguy cơ sạt lở). Khối lượng cuội thải không 

lớn, vì vậy mỏ tận dụng sử dụng ô tô sau khi trở cát, sỏi về bãi tập kết, chở cuội 

thải từ hệ thống sàng tuyển đổ ra bãi thải. 

 Chủ dự án bố trí vị trí bãi thải là bãi thải trong. Thực hiện theo phương pháp 

cuốn chiếu, khai thác đến đâu sử dụng đất đá thải (cuội thải) hoàn thổ liên tục cho 

đến khi hết diện tích khai thác. Khi khai thác xong diện khai thác đầu tiên sẽ sử 

dụng làm bãi thải để hoàn thổ. 

 + Diện tích bãi thải khu phụ trợ I: 1.500m2 

 + Diện tích bãi thải khu phụ trợ II: 1.500m2 

- Trình tự đổ thải và thiết bị phục vụ đổ thải 

Cuội thải của quá trình sàng rung tuyển cát, sỏi sẽ được kết hợp máy xúc và 

ô tô vận chuyển và đổ vào moong vừa khai thác xong. 
 

 

    Cuội, sỏi, cát 
   

 

     

     

    Cuội thải  

      

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ trình tự đổ thải 

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

- Thực hiện thu gom và lưu chứa CTNH theo đúng quy định: Đối với CTNH 

phát sinh như giẻ lau, găng tay dính thành phần nguy hại, Chủ dự án sẽ sử dụng 

các thùng phuy 150 lít chứa chất thải nguy hại phát sinh trong toàn bộ hoạt động 

mỏ. Trênthùng chứa có ghi nhãn, tên, mã chất thải, có nắp đậy kín số lượng bao bì 

dự kiến trang bị 01 thùng. 

 - Khu vực lưu chứa CTNH được bố trí tại nhà giao ca, khu vực có diện tích 

khoảng 10m2, có mái che, tường bao gạch và nền láng xi măng chống thấm. Các 

thùng đựng CTNH có dán nhãn và cảnh báo nguy hiểm. 

- Thực hiện thu gom, lưu chứa, báo cáo về chất thải nguy hại theo đúng quy 

Xúc bốc MX TLGN 
 

Moong vừa khai 

thác xong 

Hệ thống sàng  rung 

+ Nghiền cát nhân tạo 

Xúc bốc, vận chuyển 
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định về quản lý chất thải nguy hại quy định tại Thông tư số 02/TT-BTNMT ngày 

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

- Khối lượng chất thải nguy hại của mỏ không lớn nên được chứa trong kho 

phụ tùng thay thế. Định kỳ 01 lần/năm ký kết hợp đồng thu gom, xử lý chất thải 

với đơn vị có chức năng theo quy định. 

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

* Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

- Lựa chọn các thiết bị có tiếng ồn thấp. Kiểm tra độ mòn chi tiết và cho dầu 

bôi trơn thường kỳ, thay thế thiết bị đã cũ bằng các thiết bị mới. 

- Kiểm tra mức độ ồn, rung, chấn động từ đó đặt ra lịch thi công cho phù 

hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép. 

- 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 các thiết bị, máy móc. 

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

những khu vực có tiếng ồn cao. Công ty sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân như: nút tai, chụp tai, bông chống âm thanh…và các thiết bị đồng bộ 

hiện đại, thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị, không để thiết bị hoạt động quá 

tải. 

 * Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở. 

- Thực hiện các biện pháp giảm ồn, rung đảm bảo không ảnh hưởng tới môi 

trường, hoạt động của người dân xung quanh khu vực mỏ theo giới hạn cho phép 

của 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. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Với những phân tích nêu trên, ta thấy tác động do những sự cố sẽ gây ra 

không phải là nhỏ. Do đó, việc hạn chế, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi 

trường xảy ra là rất cần thiết và quan trọng. Công ty sẽ thực hiện một số biện pháp 

cụ thể như sau: 

* Hạn chế tai nạn lao động 

- Tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân về các quy tắc an toàn trong lao 

động và an toàn khi tham gia giao thông. 

- Xây dựng bảng nội quy an toàn lao động và trình tự hoạt động của hệ 
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thống khai thác, nhắc nhở công nhân lao động tuân thủ nghiêm túc các nội quy đã 

đề ra. 

- Xây dựng các rào tạm xung quanh khu vực khai thác, tuyệt đối không để 

hình thành các hố sâu trong quá trình khai thác. 

* Hạn chế ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất thường, mưa bão, ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu 

- Tuyệt đối không chặt hạ cây xanh bên ngoài phạm vi khai thác chống xói 

mòn. 

- Thực hiện cắt tầng khai thác theo đúng thiết kế, đảm bảo các thông số khai 

thác. 

- Tăng cường kiểm tra, đặt các biển cảnh báo khu vực giáp ranh giữa khu 

khai thác và lận cận cấm người không có phận sự ra vào công trường. Ban hành 

các biện pháp ứng phó khẩn cấp, rủi ro đề phòng ngừa tối đa các ảnh hưởng do sự 

cố mưa bão. 

- Thường xuyên kiểm tra khơi thông, đảm bảo dòng chảy không để bùn, đất 

ứ đọng gây tắc nghẽn dòng chảy. 

* Hạn chế sự cố rủi ro và cháy nổ  

Sự cố rủi ro 

- Kiểm tra, vệ sinh thường xuyên tại khai trường. Lắp đặt các bình chữa 

cháy, hiệu lệnh, tiêu lệnh chữa cháy tại khu văn phòng, nhà ở. 

- Tuyên truyền và giáo dục công nhân về ý thức và trách nhiệm trong công 

việc cũng như trong an toàn vệ sinh lao động. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ làm vệ sinh cho công nhân quét dọn. 

- Kho vật tư phải đảm bảo theo đúng quy định của PCCC- Treo biển cấm 

lửa, nội quy PCCC tại kho. 

Sự cố do cháy nổ 

- Không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, bao bì, nhựa, giấy, nylon trong khu 

vực lâu ngày. 

- Tránh để các vật liệu dễ cháy tiếp xúc với nguồn nhiệt. 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện. 

- Kiểm tra thường xuyên đường dây cung cấp điện cho khu văn phòng. 

- Không để nguồn lửa, nguồn nhiệt tại vị trí đặt các thùng dầu, bố trí đầy đủ 
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phương tiện phòng chống cháy tại khu văn phòng, nhà kho. 

- Hệ thống điện chiếu sáng + điện sản xuất phải có ổn áp + cầu dao điện, dây 

điện phải đảm bảo đủ tải, không được sử dụng dây trần. 

- Thường xuyên kiểm tra kho vật tư, hệ thống điện để phát hiện kịp thời 

những sơ hở, thiếu sót kịp thời để phòng ngừa để có biện pháp xử lý. 

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

cố cháy từ máy gây ra. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro tại khu vực sàng tuyển 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh công nghiệp, không để các thiết bị, vật cản 

tại khu vực đường đi lối lại, kiểm tra các mối hàn liên kết và xử lý kịp thời nếu xảy 

ra rạn nứt. 

- Công nhân vận hành phải được qua đào tạo và phải trang bị đầy đủ bảo hộ 

lao động. 

- Ban hành đầy đủ quy trình vận hành của các thiết bị và treo ngay tại khu 

vực sản xuất. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, tra dầu mỡ đảm bảo các 

thiết bị được hoạt động thông suốt. 

* Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rủi ro sạt lở đất, sạt lở  

- Thực hiện tốt công tác thoát nước mặt để định hướng dòng chảy, tránh 

nước mặt chảy tràn làn gây xói lở. 

- Duy trì vanh đai cây xanh đối với các khu vực chưa khai thác đến để phát 

huy tối đa khả năng giữ nước và giữ ổn định cho đất. 

- Đảm bảo góc nghiêng bờ tầng công tác và chiều cao tầng công tác, thực 

hiện nghiêm về quy trình công nghệ, khai thác theo từng lớp lần lượt từ trên xuống 

dưới 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt sau các trận mưa lớn để 

kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn như sạt lở, xói mòn gây mất an toàn để có 

biện pháp xử lý. 

- Khi có hiện tượng trượt lở xảy ra, thì con người và các thiết bị như máy 

xúc, ô tô, sàng tuyển đều di chuyển khỏi khu vực khai thác, đến vị trí cao hơn để 

đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Sản phẩm cát, sỏi sau khi khai thác chế biến 

được chở đi tiêu thụ ngay, do đó hạn chế được thiệt hại cho sản xuất. 
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- Trong quá trình vận hành phải chú ý quan sát về vị trí đổ đá, đảm bảo các 

cự ly an toàn với các đối tượng xung quanh. 

- Không được vun đống đá quá cao tạo nguy cơ trượt lở. 

- Duy trì vành đai cây xanh xung quanh khu vực khai thác, chỉ chặt cây, dọn 

dẹp mặt bằng theo tiến độ khai thác.  

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

cáo đánh giá tác động môi trường  

 Mỏ không có thay đổi so với Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của 

Dự án đã được xác nhận. 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

 Kế hoạch, tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường được 

thực hiện theo Phương án đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định 

số: 1868/QĐ-UBND ngày 07/10/2019, cụ thể như sau: 

Bảng : Kế hoạch thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Nội dung phương án Thời gian thực hiện Ghi chú 

I Đối với khu vực khai trường   

1 Khu khai thác I, gia cố từ điểm 1-8: 

dài 80m x rộng 1,5m x cao 3,5m. 

30 ngày  

2 Khu khai thác III, kè rọ đá từ điểm 

25-31 kích thước: dài 128m x rộng 

1,5 x cao 3,5m. 

30 ngày  

3 Khu khai thác IV, kè rọ đá từ điểm 

32-51, kích thước: dài 281m x rộng 

1,5m x cao 3,5m. 

30 ngày  

II Đối với khu vực phụ trợ   

1 Tháo dỡ máy móc thiết bị các hạng 

mục công trình phụ trợ sau khi kết 

thúc khai thác và vận chuyển toàn bộ 

máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực dự 

án 

20 ngày  

2 Tháo dỡ tủ điện, đường dây tải điện 

trong và ngoài mỏ bắt đầu từ điểm 

10 ngày  
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đấu nối đến trạm biến áp của mỏ, 

tháo dỡ sàng rung, băng tải 

3 San gạt mặt bằng công trình phụ trợ 

02 khu với tổng diện tích là 496m2, 

chiều ao san gạt trung bình là 0,3m. 

30 ngày  

4 San lấp ao lắng và hệ thống rãnh thu 

gom, xử lý nước thải (tại 02 khu) 

30 ngày  

 Tổng thời gian: 6 tháng. 

* Tiến độ và kết quả thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường: 

 Công ty đang thực hiện thủ tục xin gia hạn khai thác tận thu mỏ, do đó chưa 

tiến hành kết thúc khai thác và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

 - Nguồn phát sinh nước thải:  

 + Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt. 

 + Nguồn số 02: Nước thải sản xuất. 

 - Lưu lượng xả nước thải tối đa: 97,05 m3/ngày đêm, trong đó: 

 + Nước thải sinh hoạt: 1,5m3/ngày; 

 + Nước thải sản xuất: 95,55 m3/ngày. 

 - Dòng nước thải:  

  + Dòng nước thải sinh hoạt: Được xử lý qua hệ thống bể phốt sau đó được 

dẫn về ao lắng 3 ngăn, cuối cùng thải ra môi trường. 

 + Dòng nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất nghiền tuyển cát sỏi được 

lắng quả hồ lắng 3 ngăn trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Bắc Giang. 

 - Các chất ô nhiễm và giá trị các chất ô nhiễm xin cấp phép: 

 + Nước thải sinh hoạt: pH; BOD5; TDS; TSS;H2S;NH4
+, NO3

-, Dầu mỡ động 

thực vật, Tổng chất hoạt động bề mặt, PO4
3-, Colifrom. Áp dụng QCVN 

14:2008/BTNMT: cột B  với hệ số K = 1,2 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt). 

 + Nước thải sản xuất: pH; BOD5; COD; TSS;As; Cd; Pb; Hg; Fe; Tổng dầu 

mỡ; tổng N; tổng P; Colifrom. Áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT cột B với Kq = 

1,2, Kf = 1,2 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp). 

 - Vị trí xả nước thải: xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 

Bảng 4.1. Tọa độ vị trí xả nước thải 

KH Vị trí xả nước thải 
Tọa độ VN 2000 KTT 1060 30’ MC 30 

X (m) Y (m) 

NT1 
Cửa xả nước thải khu chế 

biến1 
2457261 463315 

NT2 
Cửa xả nước thải khu chế 

biến 2 
2458453 464380 

 + Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

 + Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Bắc Giang. 
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Dự án không phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn do đó chủ dự án không đăng 

ký cấp phép nội dung này. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn đề nghị cấp phép  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp phép bao gồm:  

+ Nguồn phát sinh tiếng ồn trong khai thác mỏ bao gồm: Các hoạt động của 

máy xúc, ô tô vận chuyển cát, sỏi, máy bơm nước, máy móc công trình khác...  

+ Nguồn phát sinh tiếng ồn trên mặt bằng bao gồm: Khu sàng tuyển, máy 

nghiền, sàng, máy xúc bốc, ô tô vận chuyển. 

4.3.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung  

- Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp 

dụng bao gồm:  

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

định các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch 

vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định tại Bảng dưới đây.  

Bảng 4.2. Bảng giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (theo mức âm tương đương) 

TT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 

2 Khu vực thông thường 70 55 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung quy 

định các nguồn gây ra rung, chấn động do các hoạt động sản xuất, thương mại, 

dịch vụ không được vượt quá mức giá trị quy định tại Bảng dưới đây.  

Bảng 4.3. Bảng giá trị tối đa cho phép về mức gia tốc rung 

TT Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung  cho phép, dB 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

 - Vị trí quan trắc: 

 + NTSH-1: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống bể phốt khu vực Hợp Thành. 

 Kết quả quan trắc 02 năm liền kề của mỏ cụ thể như sau: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 1 năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

NTSH-1  

1 pH - 6,84 5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 41 50 

3 COD mg/l 95 - 

4 TSS mg/l 71 100 

5 Sunfua (H2S) mg/l 3,1 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5,52 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l <0,02 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 7,8 20 

9 Phốt phát (tính theo P) mg/l 0,92 10 

10 Coliform MPN/100ml 4200 5.000 

11 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,17 10 

  

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 2 năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

NTSH-1  

1 pH - 6,12 5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 35 50 
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3 COD mg/l 75 - 

4 TSS mg/l 53 100 

5 Sunfua (H2S) mg/l 1,43 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 2,75 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l <0,02 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 5,4 20 

9 Phốt phát (tính theo 

P) 

mg/l 0,075 10 

10 Coliform MPN/100ml 3600 5.000 

11 Chất hoạt động bề 

mặt 

mg/l 0,12 10 

 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 2 năm 2022 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(Cột B) 

NTSH-1  

1 pH - 6,84 5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 41 50 

3 COD mg/l 95 - 

4 TSS mg/l 71 100 

5 Sunfua (H2S) mg/l 3,1 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5,52 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l <0,02 50 

8 Dầu mỡ ĐTV mg/l 7,8 20 

9 Phốt phát (tính theo P) mg/l 0,92 10 

10 Coliform MPN/100ml 4200 5.000 

11 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,17 10 

 - Tiêu chuẩn so sánh: 

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

hoạt. 
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 - Đánh giá: Các thông số quan trắc nước thải sinh hoạt  khu vực phụ trợ của 

mỏ có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN hiện hành. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

 - Vị trí quan trắc: 

 + KK-1: Không khí khu vực phụ trợ mỏ khu vực 1 

 + KK-2: Không khí khu vực khai trường khai thác khu vực 1 

 Kết quả quan trắc trong 02 năm liền kề của mỏ như sau: 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 1 năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2019/BYT KK-1 KK-2 

1 Nhiệt độ  0C 23,1 23,5 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 64,7 64,0 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,8 0,7 0,2-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 65,5 75,6 85(2) 

5 SO2 mg/m3 0,085 0,22 5 

6 NO2 mg/m3 0,076 0,15 5 

7 CO mg/m3 <4,06 <4,06 20 

8 Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 

mg/m3 0,31 0,64 8(3) 

Bảng 5.5. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 2 năm 2021 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2019/BYT KK-1 KK-2 

1 Nhiệt độ  0C 28,2 28,6 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 61,2 61,6 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,5 0,2-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 66,7 65,6 85(2) 

5 SO2 mg/m3 0,067 0,063 5 

6 NO2 mg/m3 0,061 0,066 5 

7 CO mg/m3 5,140 4,920 20 

8 Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 

mg/m3 0,096 0,12 8(3) 

Bảng 5.6. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 2 năm 2022 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2019/BYT KK-1 KK-2 

1 Nhiệt độ  0C 28,2 28,6 18-32(1) 

2 Độ ẩm % 61,2 61,6 40-80(1) 

3 Tốc độ gió m/s 0,4 0,5 0,2-1,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 66,7 65,6 85(2) 

5 SO2 mg/m3 0,067 0,063 5 

6 NO2 mg/m3 0,061 0,066 5 

7 CO mg/m3 5,140 4,920 20 

8 Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 

mg/m3 0,096 0,12 8(3) 

- Tiêu chuẩn so sánh: 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

+ (1) QCVN26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu 

+ (2) QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếngồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếngồn tại nơi làm việc. 

+ (3) QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi– Giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép Bụi tại nơi làm việc 

- Đánh giá: 

Các thống số quan trắc của môi trường không khí làm việc khu vực mỏ qua 

các năm giá trị đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN. Giá trị các thông số 

qua các năm không có thay đổi lớn. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Các công trình xử lý chất thải của dự án bao gồm: Hố lắng nước mưa chảy 

tràn, bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạtvà aolắng nước thải sàng tuyển cát, sỏi. 

- Đối với công trình bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt: Theo quy định tại 

Mục d, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường có 

quy định “Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 

Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà 

ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định” là công 

trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do vậy, các công 

trình bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án thuộc đối tượng không phải 

vận hành thử nghiệm. 

- Đối với công trình hồ lắng: Theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 31 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về việc Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường có quy định“Hồ lắng của dự án 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi;”là công trình xử 

lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. Do đó ao lắng nước thải 

sàng tuyển cát, sỏi thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

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

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải 

+ Nước thải công nghiệp 

1 

Vị trí giám sát 

(VN 2000; KKT 

106030/; Múi 30) 

- NT1: Cửa xả nước thải sàng tuyển cát sỏi tại khu chế biến 1 

- NT2: Cửa xả nước thải sàng tuyển cát sỏi tại khu chế biến 2 

2 Tần suất 06 tháng/lần 

3 Thông số giám sát 
pH; BOD5; COD; TSS; As; Cd; Pb; Fe; Tổng dầu mỡ; tổng 

N; tổng P; Colifrom 

4 Quy chuẩn so - QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
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sánh nước thải công nghiệp (Cột B) hệ số Kq = 1,2, Kf = 1,2. 

- Quan trắc môi trường không khí, tiếngồn 

1 

Vị trí giám sát 

(VN 2000; KKT 

106030/; Múi 30) 

KK1: Khu vực trạm sàng tuyển cát sỏi khu chế biến 1 

KK2: Khu vực trạm sàng tuyển cát sỏi khu chế biến 2 

KK3: Khu vực tập kết sản phẩm khu  

2 Tần suất 06 tháng/lần 

3 Thông số giám sát Bụi tổng số (TSP); CO, SO2, NO2; Tiếngồn; Độ rung 

4 Quy chuẩn so sánh 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuâṭ Quốc gia về  tiếng 

ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

 -  QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuâṭ Quốc gia về  bụi – 

Giá trị cho phép tại nơi làm việc; 

 - QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuâṭ Quốc gia về  độ 

rung – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc;  

-  QCVN 03:2019/BYT – Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL): Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 

50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

+ Giám sát môi trường nước mặt  

1 

Vị trí giám sát 

(VN 2000; KKT 

106030/; Múi 30) 

- NM1: Nước sông Bắc Giang tại điểm xả 01 

- NM2:  Nước sông Bắc Giang tại điểm xả 02 

2 Tần suất 06 tháng/lần 

3 Thông số giám sát 
pH, BOD5, COD, TSS, NH4

+,PO4
3-, Fe, dầu mỡ, coliform. 

4 Quy chuẩn so sánh 
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt (cột B1) 

 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 

- Kinh phí giám sát môi trường được tính toán theo đơn giá quy định tại 

Quyếtđịnh 193/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban 

hành Bộ giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

 

Mỏ cát, sỏi Hợp Thành – Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 

khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản số: 2212/GP-UBND ngày 

08/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian khai thác Công ty đã có 02 

đợt thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cụ thể như sau: 

Ngày 08/12/2020: Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện 

trạng khu vực mỏ gồm các thành phần đại diệnUBND huyện Na Rì, UBND xã Sơn 

Thành. Kết luận buổi làm việc: Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện Công ty 

Hiền Dung khai thác khoáng sản quý khác ngoài cát, cuội, sỏi, không khai thác vào 

ban đêm, và hoạt động khai thác không có ảnh hưởng gì tới người dân xung quanh 

khu vực. 

Ngày 15/7/2021: Đại diện Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Bắc 

Kạn có cuộc kiểm tra đối với Mỏ cát, sỏi Hợp Thành – Hát Lài. Công ty đã có cam 

kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo đúng Kế hoạch Bảo vệ môi trường 

đã được xác nhận. 

Trong quá trình khai thác Công ty nghiêm túc thực hiện các biện pháp đã 

cam kết, thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định. Và 

Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường khi được gia 

hạn thời gian khai thác mỏ. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
  

- Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hiền Dung cam kết về tính 

trung thực và chính xác của các nội dung trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường này. 

- Chủ Dự án cam kết thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường đã nêu tại báo cáo này. 

 - Cam kết khắc phục về ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi 

ro môi trường xảy ra trong quá trình sản xuất. 

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

 - Cam kết thực hiện các thủ tục về đất đai và sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật. 

Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hiền Dung kính đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạnxem xét, thẩm điṇh cấp giấy phép môi trường cho Dự án./. 
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