
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Số:                /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh đầu 

tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit khai trường Cam 

Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai”  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cải tạo, phục hồi môi 
trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

  Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Điều chỉnh 

đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit khai trường Cam 
Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” họp ngày 02 tháng 
03 năm 2021; 
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Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường của Dự án “Điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình cải tạo 
khai thác quặng apatit khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào 
Cai, tỉnh Lào Cai” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo Văn bản số 242/CV-

BQL ngày 11 tháng 03 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án “Điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng apatit khai 

trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai” (sau đây 

gọi là Dự án) của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự 

án) thực hiện tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với các nội 

dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm: 

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định pháp luật. 

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám 

sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận: 
-  Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; 

-  Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

-  UBND tỉnh Lào Cai;  

-  Sở TN&MT tỉnh Lào Cai 

-  Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐC&KS VN, Cục QLTNN; 

-  Quỹ BVMT tỉnh Lào Cai; 

-  Lưu: VT, VPMC, TCMT (TĐ3, Cục BVMTMB). Ni. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 

                                                                                                                                  

                                                              



 

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

“ĐIỀU CHỈNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO KHAI 

THÁC QUẶNG APATIT KHAI TRƯỜNG CAM ĐƯỜNG 2, XÃ CAM 

ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI”  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày       tháng   năm 2022  

 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

1. Thông tin về dự án  

- Tên Dự án: “Điều chỉnh đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng 

apatit khai trường Cam Đường 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai”. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam. 

- Địa điểm thực hiện: xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

- Địa chỉ liên hệ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

1.1.  Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án 

1.1.1. Phạm vi của Dự án 

- Dự án thực hiện trên tổng diện tích là 42,5ha, trong đó:  khu vực khai trường 

là 24,0ha; bãi thải số 1 là 6,8ha; bãi thải số 2 là 11,3ha; khu phụ trợ 0,4ha. Tọa độ 

khép góc khu vực khai thác của Dự án được thể hiện tại các bảng như sau: 

Bảng 1. Tọa độ khép góc khai trường. 

Tên điểm 
Hệ tọa độ VN2000, KT 104

0
45’, múi chiếu 3

0 

X(m) Y(m) 

1 2477652,25 424693,13 

2 2477653,10 424807,99 

3 2477761,85 424881,60 

4 2477866,08 424762,43 

5 2477887,49 424610,14 

6 2478024,22 424575,19 

7 2478075,45 424443,80 

8 2478091,99 424337,78 

9 2478097,37 424306,42 

10 2478204,30 424215,23 

11 2478193,61 424151,21 

12 2478252,68 424090,31 

13 2478257,80 424037,92 

14 2478309,25 423978,12 

15 2478402,91 423930,54 

16 2478423,63 423870,92 

17 2478326,75 423812,10 
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18 2478084,67 423949,02 

19 2478026,15 424111,35 

20 2477924,59 424205,23 

21 2477768,07 424424,83 

22 2477756,25 424593,21 

23 2477676,22 424670,12 

1 2477652,25 424693,13 

Diện tích: 24,0 ha 

Bảng 2. Tọa độ khép góc khu phụ trợ 

Tên điểm 
Hệ tọa độ VN2000, KT 104

0
45’, múi chiếu 3

0 

X(m) Y(m) 

8 2478091,99 424337,78 

40 2478117,48 424381,09 

41 2478186,31 424337,22 

42 2478162,16 424294,74 

8 2478091,99 424337,78 

Diện tích: 0,4 ha 

Bảng 3. Tọa độ khép góc bãi thải số 1 và số 2 

Tên điểm 
Hệ tọa độ VN2000, KT 104

0
45’, múi chiếu 3

0 

X(m) Y(m) 

1 2477652,25 424693,13 

23 2477676,22 424670,12 

24 2477596,04 424566,58 

25 2477654,76 424481,17 

26 2477633,60 424403,24 

27 2477436,81 424399,19 

28 2477457,70 424315,04 

29 2477360,73 424271,06 

30 2477478,68 424033,15 

31 2477216,70 423909,60 

32 2477090,72 424353,68 

33 2477235,11 424432,04 

34 2477348,55 424299,15 

35 2477425,01 424327,87 

36 2477402,81 424407,49 

37 2477448,46 424523,17 

38 2477455,08 424704,77 

39 2477570,89 424771,68 

1 2477652,25 424693,13 

Diện tích: 18,1 ha 
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- Hạng mục Nhà máy Tuyển Cam Đường và hồ thải quặng đuôi 1 và hồ thải 

quặng đuôi 2 không thuộc phạm vi báo cáo đánh giá tác động môi trường này. 

1.1.2. Quy mô công suất 

- Công suất khai thác: 50.000 tấn quặng Apatit/năm. 

- Thời gian khai thác: 12,5 năm (trong đó, thời gian chuẩn bị, cải tạo mỏ 

là 01 năm). 

1.2. Hệ thống khai thác, công nghệ khai thác 

Hình thức khai thác bằng phương pháp khai thác lộ thiên, áp dụng hệ thống 

khai thác dọc một bờ công tác, sử dụng bãi thải ngoài, vận tải bằng ô tô.  

1.2.1. Công nghệ khai thác 

- Công nghệ khai thác: Sử dụng công nghệ khoan lỗ khoan có đường kính 

115 - 160mm, áp dụng công nghệ nổ mìn hiện đại (nổ vi sai phi điện) để làm tơi 

đất đá kèm theo các tổ hợp thiết bị xúc bốc. Khối lượng thuốc nổ một lần nổ từ 

600 kg – 850 kg. 

- Công nghệ vận tải: sử dụng thiết bị cơ giới để xúc bốc kết hợp với ô tô 

vận tải Quặng I, Quặng II về kho tạm tại Ga số 2 và Quặng III, tập trung tại Nhà 

máy tuyển Cam Đường (thuộc dự án khác) và đất đá thải được vận chuyển ra bãi 

thải số 1 và bãi thải số 2. 

- Quy trình sản xuất:  

Khoan - nổ mìn  Phá đá quá cỡ   Xúc bốc  Vận tải Quặng I, Quặng 

II về ga số 2 và Quặng III về Nhà máy tuyển Cam Đường, đất đá thải ra bãi thải. 

1.2.2. Trình tự khai thác 

- Năm thứ 1: Cải tạo bóc đất đá bờ trụ khai thác từ tầng +200m xuống tầng 

+150m, khai thác khối lượng quặng III là 80.927 tấn/năm. 

- Năm thứ 2: Thi công đê chắn bãi thải, khai thác khu vực đồi 2 (thuộc khai 

trường) với công suất 50.000 tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và III, 

trong đó: quặng I: 4.300 tấn, quặng II: 40.000 tấn, quặng III: 5.700 tấn.  

- Năm thứ 3: Khai thác xuống các tầng tiếp theo của đồi 2, công suất 

50.000 tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và III, trong đó: quặng I: 

4.300 tấn, quặng II: 40.000 tấn, quặng III: 5.700 tấn. 

- Năm thứ 4: Khai thác xuống sâu khu vực đồi 2, bóc đất đá khai thác khu 

vực đồi 1 công suất 50.000 tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và III;  thi 

công đào hố lắng tạm số 2 khu vực phía Tây Bắc khai trường. 

- Năm thứ 5 đến năm thứ 9: Khai thác xuống sâu khu vực đồi 1 (thuộc khai 

trường) và đồi 2, công suất 50.000 tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và 

III, trong đó: quặng I: 4.300 tấn, quặng II: 40.000 tấn, quặng III: 5.700 tấn. 
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- Năm thứ 10: Khai thác khu vực đồi 1 và đồi 2 với công suất 50.000 

tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và III; đắp moong khai thác từ cốt 

+90m xuống cốt +80m ở phía Đông Nam khai trường thành hồ lắng số 1 và đắp 

moong khai thác từ cốt +90m xuống cốt +80m ở phía Tây Bắc khai trường thành 

hồ lắng số 2. 

- Năm thứ 11 đến năm thứ 12: Khai thác khu vực đồi 1 và đồi 2 với công 

suất 50.000 tấn/năm quặng Apatit nguyên khai loại I, II và III trong đó: quặng I: 

4.300 tấn, quặng II: 40.000 tấn, quặng III: 5.700 tấn. 

- Năm thứ 13: Khai thác khu vực đồi 1 với công suất 49.374 tấn/năm, trong 

đó: quặng I: 4.458 tấn, quặng II: 29.829 tấn, quặng III: 15.087 tấn. 

1.3. Các hạng mục công trình chính của Dự án  

1.3.1. Các hạng mục, công trình chính của Dự án 

- Khai trường diện tích 24,0ha. 

- Bãi thải số 1 có diện tích 6,8ha. 

- Bãi thải số 2 có diện tích 11,3ha. 

1.3.2. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

- Nhà điều hành, nhà ăn; nhà bảo vệ; nhà ở cho công nhân, nhà vệ sinh; 

nhà xưởng sửa chữa thiết bị, khu vực sân bãi để thiết bị, kho chứa chất thải rắn 

(CTR) và chất thải nguy hại (CTNH) có diện tích 0,4ha. 

- Đường từ cốt +140m lên cốt +190m, dài 699,89m. 

- Hồ lắng tạm số 1, rãnh thu và thoát nước, hệ thống rãnh đỉnh. 

- Hồ lắng (02 hồ lắng): hồ số 1 dung tích 6.100m
3
, hồ số 2 dung tích 

20.000m
3
. 

- Đập chắn chân 02 bãi thải (03 tuyến đê), tổng chiều dài 648m. 

- Rãnh thu và thoát nước, dài 773m. 

2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh từ dự án  

2.1. Các tác động môi trường chính của Dự án 

2.1.1. Trong giai đoạn cải tạo mỏ: 

- Tiếng ồn, bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng, từ hoạt 

động khoan nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt; Nước thải sản xuất từ quá trình rửa xe; 

Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng Dự án. 

- CTR: Bao gồm: thực vật phát quang; CTR sinh hoạt; CTR xây dựng; Đất 

đá thải từ quá trình cải tạo, đào đắp. 
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- CTNH: Chủ yếu là dầu mỡ thải từ máy móc thiết bị thi công; bóng đèn 

huỳnh quang, pin, ắc quy phát sinh trong  quá trình sửa chữa, bảo dưỡng các máy 

móc, thiết bị chuẩn bị khai thác mỏ. 

2.1.2. Trong giai đoạn khai thác: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển quặng, đất, đá thải; từ hoạt 

động khoan, nổ mìn và các thiết bị hoạt động khai thác trên khai trường; mùi, khí 

thải từ hoạt động đun nấu trong khu vực bếp nấu ăn. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt, nước rửa xe, nước mưa chảy tràn. 

- CTR và CTNH: 

+ CTR: Đất, đá thải từ quá trình khai thác; chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, 

công nhân hoạt động tại Dự án; bùn từ hoạt động nạo vét hệ thống mương thoát 

nước, hố lắng; bùn từ bể tự hoại; 

+ CTNH: Bao gồm bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy phát sinh trong quá 

trình sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị phục vụ khai thác mỏ (dầu, mỡ thải, 

giẻ lau dính dầu, hộp đựng dầu, má phanh…); 

- Tiếng ồn, độ rung: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị trên 

khai trường, hoạt động nổ mìn; 

- Sóng chấn động, sóng va đập không khí, đá văng phát sinh từ hoạt 

động nổ mìn. 

2.1.3. Trong giai đoạn kết thúc khai thác, cải tạo phục hồi môi trường: 

- Tiếng ồn, bụi và khí thải phát sinh từ quá trình phá dỡ các công trình 

trên mặt bằng sân công nghiệp; vận chuyển đất, đá hoàn thổ, cải tạo phục hồi 

môi trường. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. 

- CTR: CTR trong quá trình tháo dỡ các hạng mục công trình sân mặt bằng 

công nghiệp; CTR sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ, công nhân thực hiện cải tạo 

phục hồi môi trường. 

2.2. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước mưa chảy tràn: lượng nước mưa chảy tràn vào khai trường, khu vực 

bãi thải ngoài, khu vực mặt bằng sân công nghiệp theo tính toán (trong những ngày 

có lượng mưa lớn nhất) là: 74.970m
3
/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính: TSS. 

- Nước thải sản xuất: Lượng thải trung bình khoảng 0,953m
3
/ngày.đêm, chủ 

yếu phát sinh từ hoạt động rửa xe. Thành phần ô nhiễm chính là TSS, dầu mỡ. 

- Nước thải sinh hoạt: Lượng nước thải sinh hoạt thải ra với lưu lượng 

khoảng 5,16m
3
/ngày.đêm. Thành phần ô nhiễm chính: BOD5, TSS, tổng nitơ, 

tổng phốt pho. 
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2.3. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ các công đoạn: khoan, nổ mìn phá đá; bốc xúc và 

vận tải. Thành phần ô nhiễm chính: Bụi, SO2, NO2 và CO. 

2.4. Quy mô, tính chất của chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- CTR phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tại Dự án có 

khối lượng khoảng 49kg/ngày, bao gồm: các loại giấy, bìa, bao bì, vỏ đồ hộp, thức 

ăn thừa. 

- CTR thông thường phát sinh từ hoạt động khai thác của Dự án bao gồm: 

đất bóc phủ và đất đá thải nguyên khối phát sinh là 3.478.503m
3
 tương đương với 

khối lượng đất đá nở rời đổ thải là 4.130.153m
3
 (~4,1 triệu m

3
). Khối lượng này 

sẽ được đổ thải tại 02 bãi thải ngoài của Dự án. 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống mương thoát nước, hố lắng định kỳ 

(tần suất 03 - 06tháng/lần) với tổng khối lượng ước tính khoảng 550m
3
/lần. 

- Bùn thải từ bể tự hoại với khối lượng theo trọng lượng ướt ước tính phát 

sinh khoảng 15,8kg/ngày. 

2.5. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

CTNH của mỏ chủ yếu là dầu, mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ, thùng chứa 

dầu thải, bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy, má phanh thay thế, khối lượng ước 

tính khoảng 707kg/năm. Thời gian phát sinh CTNH không thường xuyên, tùy vào 

thời gian sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

2.6. Quy mô, tính chất của chất thải khác: Không có. 

3. Các công trình và biện pháp bảo vệ về môi trường của dự án  

3.1. Về thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Công trình xử lý nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn của Dự án được thu gom bằng hệ thống mương thoát 

nước dẫn về hố lắng trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

a) Quy trình vận hành xử lý: 

- Khu vực khai trường phía Đông Nam từ cốt +130m: nước mưa chảy tràn 

 thu gom bằng hệ thống rãnh thu nước  lắng tại hồ lắng số 1 dung tích 

6.100m
3
  Suối Sơn Cánh. 

- Khu vực khai trường phía Bắc và Tây Bắc từ cốt +130m: nước mưa chảy 

tràn  thu gom bằng hệ thống rãnh thu nước  lắng tại hồ lắng số 2 dung tích là 

20.000m
3
 Suối Ngòi Đường. 

- Khu vực khai trường phía Nam: nước mưa chảy tràn  thu gom bằng hệ 

thống rãnh thu nước  hồ thải quặng đuôi 1 của Nhà máy Tuyển Cam Đường. 

- Khu bãi thải 1: nước mưa chảy tràn  thu gom bằng hệ thống rãnh thu 

nước  lắng tại hồ thải quặng đuôi 1 của Nhà máy Tuyển Cam Đường. 
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- Khu bãi thải 2: nước mưa chảy tràn  thu gom bằng hệ thống rãnh thu 

nước  lắng tại hồ thải quặng đuôi 2 của Nhà máy Tuyển Cam đường. 

- Khu phụ trợ: nước mưa chảy tràn  thu gom bằng hệ thống rãnh thu 

nước  lắng  tại hố ga   hồ lắng số 2 dung tích 20.000m
3
  Suối Ngòi Đường. 

b) Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Nước thải phát sinh được xử lý  đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) với hệ số Kq = 

0,9, Kf = 0,9 trước khi xả ra suối Ngòi Đường, suối Sơn Cánh và 02 hồ thải 

quặng đuôi của Nhà máy Tuyển Cam Đường). 

3.1.2. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh, khu vực nhà ăn ca 

được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại cải tiến 5 ngăn dung tích khoảng 10m
3
. 

a) Quy trình vận hành xử lý: 

- Nước thải sinh hoạt (từ hoạt động tắm, giặt, rửa chân)  song, lưới chắn 

rác  Hố ga chung (châm clo khử trùng)  Hồ lắng 2  suối Ngòi Đường; 

- Nước thải khu nhà bếp  khung và tấm lọc dầu mỡ  Hố ga chung 

(châm clo khử trùng)  Hồ lắng 2  Suối Ngòi Đường; 

- Nước thải sinh hoạt (từ nhà vệ sinh)  bể tự hoại 5 ngăn  Hố ga chung 

(châm clo khử trùng)  Hồ lắng 2  Suối Ngòi Đường.  

b) Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B) với hệ số K = 1,2 trước khi 

xả vào suối Ngòi Đường. 

3.1.3. Công trình thu gom và xử lý nước thải sản xuất 

Nước thải phát sinh trong quá trình rửa xe. 

a) Quy trình xử lý: 

- Nước thải rửa xe  bể lắng 2 ngăn (có tấm lọc dầu SOS) Hố ga 

Tuần hoàn lại quá trình rửa xe, tưới đường. 

b) Yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Nước thải phát sinh được xử lý  đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B) với hệ số Kq = 

0,9, Kf = 0,9. 
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3.2. Về giảm thiểu bụi, khí thải 

3.2.1. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển quặng, 

đất, đá thải: 

- Bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên các máy thi công và phương tiện vận 

tải làm việc trong mỏ; 

- Xe vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; 

- Hạn chế tốc độ lái xe ra vào khu vực mỏ, nhằm đảm bảo an toàn giao 

thông khu vực và hạn chế cuốn theo bụi (tốc độ xe ≤ 20km/h); 

- Bố trí một khu vực rửa xe tại cốt +130m giáp đường từ ngoài mỏ vào 

khai trường để vệ sinh bánh và gầm xe; 

- Phun nước định kỳ cho những khu vực phát sinh bụi (khu vực khai thác; 

khu vực đường vận tải từ khai trường về Nhà máy tuyển Cam Đường, khu vực 

tuyến đường ra hai bãi thải); 

- Thu gom đất đá rơi vãi dọc tuyến đường vận chuyển quặng; 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực khai thác, dọc tuyến đường vận tải 

ra vào mỏ và tuyến đường vận chuyển ra hai bãi thải; 

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải do hoạt động nổ mìn: 

- Thuê đơn vị có chức năng để thực hiện công tác nổ mìn; 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện và thuốc nổ có cân bằng oxy 

gần bằng 0 để giảm thiểu phát tán bụi và khí thải độc hại; 

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật khi tiến hành nổ mìn, khống chế khoảng cách 

an toàn đối với người và thiết bị, máy móc; 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong hoạt động bốc xúc, đổ thải: 

- Hệ thống máy xúc làm việc với gương dưới mức máy đứng để hạ thấp 

chiều cao vận tải, giảm thiểu bụi phát sinh; 

- Hạn chế bốc xúc và đổ đất, đá thải, quặng apatit đồng thời lên nhiều 

phương tiện vận chuyển trong cùng một thời điểm để tránh phát tán bụi cộng 

hưởng; 

- Quy trình đổ đất, đá thải, quặng apatit từ máy xúc xuống phương tiện vận 

tải được điều khiển chính xác, không đổ ra ngoài, không thả cần rót ở quá xa so 

với sàn của phương tiện vận chuyển; 

3.2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi từ hoạt động đun nấu trong khu vực bếp ăn: 

- Lắp đặt hệ thống chụp hút khói tại khu vực bếp nấu ăn; 

- Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp nấu. 
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3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt  

- Bố trí các thùng chứa CTR sinh hoạt tại các khu vực có phát sinh, thu 

gom về khu lưu giữ CTR sinh hoạt diện tích 10m
2
 bố trí tại phía Tây Nam khu 

phụ trợ. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý: 02 ngày/lần. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt phát 

sinh trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh 

môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

những quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý, xử lý chất thải rắn. 

3.3.2. Chất thải rắn thông thường (đất, đá thải, bùn thải) 

a) Hình thức xử lý: 

Toàn bộ đất, đá thải và đất phủ được đổ thải tại 02 bãi thải của Dự án, cụ thể:  

- Bãi thải số 1 có diện tích 6,8ha hiện tại chưa đổ thải, dung tích đổ thải khoảng 

1,0 triệu m
3
 đất đá thải; 

- Bãi thải số 2 có diện tích 11,3 ha hiện đã sử dụng một phần bãi thải để chứa 

đất đá thải từ quá trình khai thác các năm trước. Cốt đổ thải đạt +155m, đã đổ được 

khoảng 250.000m
3
, dung tích còn chứa được khoảng 3,2 triệu m

3
. 

- Tổng khối lượng đất đá thải nguyên khối phát sinh của mỏ là 

3.478.503m
3
, tương đương với khối lượng đất đá nở rời đổ thải là 4.130.153m

3
 

(~4,1 triệu m
3
). 

- Tuân thủ thực hiện đổ thải theo đúng thiết kế được phê duyệt, đảm bảo 

tuân thủ theo QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong khai thác mỏ lộ thiên. 

b) Phương án thu gom: 

- Đất, đá thải được vận chuyển bằng ô tô ra các bãi thải, sử dụng công nghệ 

đổ thải ô tô kết hợp với máy gạt; 

- Đất phủ lưu giữ tại bãi thải được tận dụng một phần trong quá trình cải 

tạo phục hồi môi trường của Dự án. 

c) Phương án đảm bảo an toàn bãi thải:  

Để đảm bảo an toàn, ngăn đất đá văng xa trong quá trình đổ thải, tạo độ ổn 

định, tránh dịch động bãi thải, tiến hành xây dựng 03 tuyến đê chắn chân bãi thải 

số 1 và số 2. Thông số kỹ thuật của đê chắn chân bãi thải số 1 phía Nam: chiều dài 

407m; cốt +140m; chiều rộng mặt đê 3,5m; chiều cao 24m. Thông số kỹ thuật của 

đê chắn chân bãi thải số 2 phía Đông Nam: chiều dài 72m; cốt +150m; chiều rộng 
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mặt đê 3,5m; chiều cao 13m Thông số kỹ thuật của đê chắn bãi thải số 3 phía Tây 

Bắc: chiều dài 169m; cốt +155m; chiều rộng mặt đê 3,5m; chiều cao 14m. 

3.3.3. Bùn thải từ quá trình nạo vét hệ thống mương thoát nước, hồ lắng 

- Bùn thải từ quá trình nạo vét hồ lắng: 520 m
3
 bùn/lần. Định kỳ 6 tháng 

nạo vét 1 lần. Bùn thải từ quá trình nạo vét rãnh thu, thoát nước: 29,3m
3
 

bùn/lần. Định kỳ 3 tháng nạo vét 1 lần.  

- Bùn nạo vét không chứa thành phần nguy hại, là CTR thông thường được 

thu gom, vận chuyển về bãi thải phơi khô, tận dụng trong quá trình cải tạo, phục 

hồi môi trường. 

3.3.4. Bùn thải từ bể tự hoại  

Bùn thải từ bể tự hoại sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng tiến hành hút bể phốt 

định kỳ từ 3 - 6 tháng/lần, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

3.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải 

nguy hại 

- Bố trí các thùng chứa CTNH, thu gom và lưu giữ các loại CTNH về kho 

lưu giữ CTNH diện tích 10m
2
, phía Tây Nam khu phụ trợ, thu gom, xử lý theo 

đúng quy định. 

- Thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTNH. 

- Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý: 03 tháng/lần. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý CTNH phát sinh trong 

quá trình thực hiện Dự án tuân theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và những quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý, xử lý chất 

thải CTNH. 

3.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác 

Không có. 

3.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung và các tác động từ 

hoạt động nổ mìn: 

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung: thường xuyên bảo 

dưỡng máy, thiết bị làm việc tại mỏ, trang bị bảo hộ cho người lao động. 

- Sử dụng máy khoan hiện đại có đường kính trung bình từ 115mm -

160mm để tạo lỗ khoan; sử dụng phương pháp nổ min vi sai phi điện với các 

loại thuốc nổ không gây ô nhiễm (thuốc nổ có cân bằng ôxy gần bằng 0) và sơ 

đồ nổ vi sai hợp lý để giảm chấn động, sóng va đập không khí, tiếng ồn và đá 

văng/đá bay. 

- Thiết lập hành lang an toàn (khoảng cách >300m tính từ vị trí bãi nổ mìn) 

trong quá trình nổ mìn. Trong thời gian nổ mìn không cho người qua lại trong 

phạm vi hành lang nổ mìn. 
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- Quá trình đổ đất đá thải, quặng từ máy xúc xuống phương tiện vận chuyển 

được thực hiện ở khoảng cách gần để tránh ồn do sự va đập giữa đất, quặng và sàn 

phương tiện. 

- Trồng và duy trì cây xanh xung quanh khu vực khai thác và tuyến đường 

vận tải để giảm thiểu bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động khai thác, hoạt động 

vận tải tới môi trường xung quanh. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: tuân thủ theo các quy chuẩn sau: 

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

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

+ QCVN 01:2019/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản 

xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu 

nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. 

3.7. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái, đa dạng sinh học: 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý các 

loại chất thải phát sinh trong quá trình khai thác mỏ đúng quy định; 

- Sau khi kết thúc khai thác, Chủ dự án thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

hoàn nguyên, khôi phục môi sinh cho khu vực Dự án. 

3.8. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

3.8.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố do tai nạn lao động 

- Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định về nội quy an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên 

(CBCNV); 

- Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại một số vị trí dễ quan sát để phòng 

chống tai nạn lao động cho CBCNV; 

- Trang bị hộp y tế dự phòng; 

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. 

3.8.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

- Phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tuyên truyền, phổ 

biến các kiến thức về PCCC; 

- Định kỳ phối hợp với lực lượng PCCC của thành phố Lào Cai trong công 

tác tập huấn về an toàn cháy nổ, với tần suất 1 năm/lần; 

- Định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó cháy 

nổ, đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt để công tác ứng phó sự cố 

cháy nổ được thực hiện an toan; 
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- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ trạm biến thế và hệ thống cấp điện. 

3.8.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố do thiên tai, bão lũ: 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát hệ thống tiêu thoát nước của Dự án, các hệ 

thống taluy bảo vệ hồ lắng. 

- Định kỳ gia cố bờ đáy mỏ khai thác, hạn chế sạt lở, đặc biệt trong mùa 

mưa bão. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập 

lụt do thiên tai. 

3.8.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trượt lở, vỡ đập chắn bãi thải 

- Tiến hành khai thác đúng kỹ thuật, đúng thiết kế theo từng cao độ khai thác. 

- Tại khu vực khai trường: hàng năm, tiến hành gia cố bờ đáy mỏ khai thác 

và các tầng khai thác, gia cố mái taluy xung quanh khu vực khai trường đã kết 

thúc khai thác. 

- Tại khu vực bãi thải: 

+ Tiến hành đổ thải đúng kỹ thuật không vượt quá dung tích chứa cho phép. 

- Đất thải sau khi đổ được san gạt và lu lèn đầm chặt đảm bảo không gây 

sạt lở và sụt lún tại bãi thải. 

+ Hàng năm tiến hành duy tu, gia cố tuyến đê chắn. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống thoát nước, hồ lắng; 

3.9. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường (CPM): 

3.9.1. Phương án CPM lựa chọn thực hiện 

- Quá trình CPM thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, phần bãi thải đổ thải 

của năm trước được tiến hành cải tạo vào giai đoạn khai thác của năm sau để ổn 

định địa hình bãi thải, nhanh chóng phục hồi môi trường, cụ thể:  

- Bãi thải số 1 sẽ kết thúc đổ thải vào năm thứ 4 là 6,8ha (= 68.000m
2
), nên 

trong năm thứ 5 sẽ tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường. Toàn bộ diện tích bãi 

thải số 1 được san gạt, tạo phẳng, trồng cây keo tai tượng phủ xanh. 

- Khu vực khai thác: phần khu vực ranh giới 7ha (diện tích trao trả mặt 

bằng cho Công ty Quyết Thắng) sẽ được cải tạo, san gạt phẳng, trồng cỏ phủ 

xanh; phần diện tích khai trường còn lại cải tạo đáy moong khai thác thành 02 hồ 

nước, trồng cây xung quanh hồ, sườn tầng cạy bảy đá treo, đá om, gia cố vị trí sạt 

lở, mặt tầng nạo vét rãnh thoát nước; đổ đất màu và trồng cỏ địa phương; 

- Khu vực phụ trợ: phá dỡ các hạng mục công trình, san gạt, đổ đất màu 

trồng cây trên bề mặt; 

- Khu vực bãi thải 2: san gạt, đào hố, đổ đất màu, trồng keo tai tượng; 
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- Hồ lắng: san lấp, đào hố, đổ đất màu trồng cây; 

- Tuyến đường vận chuyển: gia cố mặt đường, dọn dẹp, nạo vét rãnh thoát 

nước, trồng cây bổ sung hai bên đường. 

- Danh mục, khối lượng các hạng mục CPM: 

 

TT Nội dung công việc 

Đơn vị Khối 

lượng thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 Đáy khai trường m
2
 240.000

 
 

1.1 

Khối lượng đất đổ lấp phần moong thuộc 

diện tích trao trả mặt bằng cho Công ty 

Quyết Thắng 

m
3
 150.000 

Sau năm 

kết thúc khai 

thác 

(KTKT) 

1.2 

Khu vực đáy khai trường cải tạo làm hồ tự 

nhiên: 

- Diện tích mặt nước hồ số 1 (ở giữa khai 

trường) 

- Diện tích mặt nước hồ số 2 (ở phía Nam 

khai trường) 

 

 

m
2 

 

m
2
 

 

7.400 

 

5.520 

1.3 
Xây đê chắn xung quanh hồ chứa (cả hồ 

số 1 và số 2) 
m

3
 820

 

1.4 
Lắp biển cảnh bảo nguy hiểm, ghi rõ độ 

sâu của hồ chứa 
cái 8 

1.5 Khối lượng đổ đất màu trồng cây m
3 

4.928 

1.6 Trồng cây xen dày quanh hồ chứa cây 3.520 

1.7 Đào rãnh thông ra suối Sơn Cánh m
3
 40

 

2 Sườn tầng m
2
 50.500

 
 

2.1 Cậy bẩy đá treo, đá om m
3
 1.515

 
Sau năm 

(KTKT) 2.2 Nạo vét rãnh thoát nước m
3
 925 

3 Mặt tầng m
2
 95.790

 
 

3.1 
Đổ đất dày 0,1m, khối lượng đất xúc bốc, 

vận chuyển 
m

3
 9.579 

Sau năm 

(KTKT) 

3.2 Khối lượng san gạt, tạo phẳng m
3
 9.579 

3.3 Số lượng khóm cỏ cần trồng khóm 957.900 

4 Tuyến đường vận chuyển m 1.820  

4.1 Cải tạo, sửa chữa bề mặt tuyến đường m
2 

2.548 Sau năm 

(KTKT) 
4.2 

Nạo vét rãnh thoát nước dọc 2 bên tuyến 

đường 
m

3
 400 

4.3 Trồng cây bổ sung hai bên tuyến đường cây 3.640  

5 Khu phụ trợ m
2
 4.000

 
Sau năm  

5.1 
Phá dỡ các hạng mục công trình xây 

dựng, xử lý bể tự hoại 

m
3
 

868,4
 (KTKT) 

5.2 Khối lượng đất màu đổ mặt bằng trồng m
3
 2.800 
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cây 

5.3 Trồng keo tai tượng phủ xanh mặt bằng cây 1.000
 

6 Khu vực rửa xe m
2
 20

 
 

6.1 Phá dỡ cầu rửa xe m
3
 6 Sau năm 

(KTKT) 6.2 Khối lượng đất đá san lấp hố lắng m
3
 9 

6.3 
Khối lượng đất màu đổ mặt bằng trồng 

cây 

m
3
 

14
 

6.4 Khối lượng cây trồng cây 5 

7 Bãi thải số 1 m
2
 68.000   

7.1 Cải tạo mặt tầng bãi thải m
2
 16.959 Năm thứ 5 

của Dự án  San gạt mặt tầng bãi thải m
3
 5.087 

 Trồng keo tai tượng phủ xanh cây
 

1.271
 

7.2 Cải tạo sườn tầng bãi thải m
2
 26.108 Năm thứ 5 

của Dự án  Nạo vét rãnh thoát nước dưới chân tầng m
3
 121 

 Trồng cỏ trên sườn tầng khóm 261.080 

7.3 Gia cố đê chắn bãi thải 
m

3
 

408 
Năm thứ 5 

của Dự án 

8 Bãi thải số 2 m
2
 113.000  

8.1 Cải tạo mặt tầng bãi thải m
2
 81.905 Sau năm 

(KTKT)  San gạt mặt tầng bãi thải m
3
 19.483 

 Trồng keo tai tượng phủ xanh cây 16.236 

8.2 Cải tạo sườn tầng bãi thải m
2
 14.736 Sau năm 

(KTKT)  Nạo vét rãnh thoát nước dưới chân tầng m
3
 143 

 Trồng cỏ trên sườn tầng khóm 147.360 

8.3 Gia cố đê chắn bãi thải 
m

3
 

172 
Sau năm 

(KTKT) 

3.9.2. Tổng chi phí CPM và phương thức ký quỹ 

- Tổng số tiền ký quỹ CPM phải nộp là: 9.008.624.000 đồng (Bằng chữ: 

Chín tỷ không trăm linh tám triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng).  

- Theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 21/05/2013 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo khai thác quặng 

Apatit khai trường Cam Đường 2 - Công ty Apatit Việt Nam tại xã Cam Đường, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai duyệt chi phí cải tạo, phục hồi môi trường là 

4.890.000.000 đồng. Từ năm 2013 đến nay, Chủ dự án đã thực hiện ký quỹ 

4.181.941.660 đồng. 

- Số tiền còn phải ký quỹ: 9.008.624.000 đồng - 4.181.941.660 đồng = 

4.826.682.340 đồng. 

- Thực hiện ký quỹ như sau: Số lần ký quỹ: 12 lần; số tiền ký quỹ lần đầu là: 

965.336.468 đồng (Chín trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn bốn 

trăm sáu mươi tám đồng); số tiền ký quỹ những lần tiếp theo là: 351.031.443 đồng 
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(Ba trăm năm mươi mốt triệu không trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi 

ba đồng). Số tiền nêu trên chưa tính đến yếu tố trượt giá về số tiền ký quỹ trong 

các năm tiếp theo sau năm 2022. 

Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai. 

4. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án:  

- Khu lưu giữ CTR sinh hoạt diện tích 10m
2
; 

- Khu lưu giữ CTNH diện tích 10m
2
; 

- Bể tự hoại Bastaf 5 ngăn, dung tích 10m
3
; 

- Bể lắng 2 ngăn (có tấm lọc dầu SOS), dung tích 9m
3
; 

- Hồ lắng khu vực khai trường: 

+ Hồ lắng số 1: dung tích 6.100m
3
 

+ Hồ lắng số 2: dung tích 20.000m
3
. 

- Hệ thống rãnh thu, thoát nước khai trường có tổng chiều dài 773m; 

- Khu vực bãi thải 1: Đê chắn số 1 dài 407m; 

- Khu vực bãi thải 2: 

+ Đê chắn số 3: dài 74m, 

+ Đê chắn số 2: dài 169m, 

+ Hồ lắng số 2: dung tích 20.000m
3
; 

- Khu vực rửa xe: diện tích 20m
2
. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án:  

5.1. Giai đoạn cải tạo mỏ  

5.1.1. Giám sát môi trường không khí 

- Số lượng: 04 mẫu 

- Vị trí: 01 mẫu tại khu vực cải tạo bờ trụ, 01 mẫu tại khu vực cải tạo tuyến 

đường, 01 mẫu tại khu phụ trợ, và 01 mẫu tại khu vực khai thác trong khai trường. 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung, bụi 

tổng (TSP), CO, NO2, SO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT- Quyết định của Bộ Y tế về việc ban 

hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

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

không khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 
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+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

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

5.1.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Số lượng: 01 mẫu; 

- Vị trí: nước thải sinh hoạt sau xử lý tại khu nhà điều hành; 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, NO3
-
, NH4

+
, PO4

3-
, Dầu mỡ động 

thực vật, Coliform; 

- Tần suất: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B) với hệ số K =1,2. 

5.1.3. Giám sát môi trường nước thải sản xuất 

- Số lượng: 02 mẫu; 

- Vị trí: Tại điểm xả của hồ lắng số 1 và điểm xả của hồ lắng số 2; 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, NO3
-
 (N), PO4

3-
 (P), tổng Dầu mỡ 

khoáng, Hg, Pb, As, Fe, Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột B) với hệ số Kq = 0,9, Kf = 0,9. 

5.2. Giai đoạn khai thác: 

5.2.1. Giám sát môi trường không khí 

- Số lượng: 04 mẫu; 

- Vị trí: 01 mẫu tại khu vực trung tâm khai trường, 01 mẫu tại khu nhà điều 

hành phía Đông Dự án, 01 mẫu tại bãi thải 1 phía Nam dự án, 01 mẫu tại bãi thải 

số 2 phía Tây Nam Dự án; 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung, bụi, 

CO, NO2, SO2; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh áp dụng tùy từng vị trí: Quyết định số 3733/2002/QĐ-

BYT; QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 24:2016/BYT; 

QCVN 27:2016/BYT. 

5.2.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

- Số lượng: 01 mẫu; 

- Vị trí giám sát:  Nước thải sau xử lý của khu nhà điều hành; 
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- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, NO3
-
, NH4

+
, PO4

3-
, Dầu mỡ động 

thực vật, Coliform; 

- Tần suất: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B) với hệ số K =1,2. 

5.2.3. Giám sát môi trường nước thải sản xuất 

- Số lượng: 02 mẫu; 

- Vị trí: 01 mẫu tại cống xả chung của hồ lắng số 1; 01 mẫu tại điểm xả của 

hồ lắng số 2; 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Dầu mỡ, Hg, Pb, As, Fe, tổng 

N, tổng P, Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp (cột B) với hệ số Kq = 0,9, Kf = 0,9. 

5.2.4. Giám sát môi trường nước mặt tại nguồn tiếp nhận 

- Số lượng: 02 mẫu; 

- Vị trí: Suối Ngòi Đường về phía hạ lưu cách điểm tiếp nhận nước thải của 

khai trường khoảng 20m; Suối Sơn Cánh về phía hạ lưu cách điểm tiếp nhận 

nước thải của khai trường khoảng 20m; 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Dầu mỡ, Hg, Pb, As, Fe, tổng 

N, tổng P, Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

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

quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B). 

5.2.5. Giám sát khác 

- Giám sát công tác quản lý CTR. 

- Giám sát công tác quản lý đối với CTNH. 

- Giám sát quá trình đổ thải: trọng tải xe vận chuyển đất thải, công tác che 

chắn thùng xe chở đất, khối lượng đất thải rơi vãi trên tuyến đường đổ thải, quy 

trình đổ thải. 

- Giám sát sạt trượt, sụt lở: Thường xuyên theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt 

lở (bãi thải và các vị trí dễ sạt lở trong phạm vi dự án); khối lượng sạt lở, trượt lở; 

thời gian thường xảy ra hiện tượng sạt lở. Quá trình này được ghi trong sổ nhật 

ký theo dõi của bộ phận quản lý mỏ để theo dõi sự biến động theo không gian và 

thời gian để Chủ đầu tư có biện pháp, khắc phục các tác động do sự cố gây ra.  
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- Giám sát hệ thống thoát nước: khả năng thu và tiêu thoát nước của hệ 

thống rãnh thu thoát nước; khả năng lưu giữ, xử lý nước mưa của hồ lắng; khối 

lượng bùn lắng cặn trong hệ thống thoát nước. 

- Giám sát an toàn lao động: giám sát việc thực hiện nội quy an toàn trên 

công trường, ý thức chấp hành nội quy của công nhân khai thác mỏ, các khâu 

khai thác có tần suất xảy ra khả năng mất an toàn lớn, lập sổ nhật kí an toàn lao 

động và ghi đầy đủ tình hình sự cố, tai nạn và biện pháp khắc phục, xử lý. Tần 

suất thực hiện: liên tục trong quá trình khai thác. 

- Giám sát an toàn công trình: giám sát độ ổn định, các hiện tượng nứt, vỡ, 

nghiêng, lún của công trình. 

- Tần suất giám sát: hàng ngày. 

5.3. Giám sát giai đoạn kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ:  

5.3.1. Giám sát môi trường không khí 

- Số lượng: 04 mẫu; 

- Vị trí: 01 mẫu tại khu vực cải tạo mặt tầng; 01 mẫu tại khu vực cải tạo 

sườn tầng; 01 mẫu tại khu vực cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải 2; 

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tiếng ồn, Bụi tổng, 

CO, NO2, SO2; 

- Quy chuẩn so sánh: Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT, QCVN 

05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

27:2016/BYT; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

5.3.2. Giám sát môi trường nước thải sinh hoạt 

- Số lượng: 01 mẫu; 

- Vị trí: nước thải sau xử lý của khu nhà điều hành phía Đông khai trường; 

- Thông số giám sát:  pH, TSS, BOD5, NO3
-
, NH4

+
, PO4

3-
, Dầu mỡ động 

thực vật, tổng Coliforms;  

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột B) với hệ số K =1,2. 

5.3.3. Giám sát môi trường nước mặt  

- Số lượng: 02 mẫu; 

- Vị trí: Hồ nước số 1 và hồ nước số 2; 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, TSS, TDS, Dầu mỡ, Hg, Pb, As, Fe, tổng 

N, tổng P, Coliform; 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần; 
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- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B). 

5.3.4. Các chương trình giám sát khác 

- Giám sát quá trình trồng và chăm sóc sự phát triển của cây; 

- Giám sát sạt lở, sụt lún đê chắn bãi thải số 1 và số 2; 

- Giám sát sạt lở, sụt lún sườn tầng (01 lần/6 tháng). 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường: 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau đây: 

6.1. Dự án chỉ triển khai khi thoả mãn các điều kiện sau: i) Được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng trồng, cắm mốc, 

giao đất, đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành; ii) 

Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác cho Dự án; iii) Thiết 

kế cơ sở và các công trình bảo vệ môi trường trong thiết kế cơ sở của Dự án phải 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

6.2. Chủ dự án phải chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi 

trường trong quá trình cải tạo mỏ, khai thác và cải tạo, phục hồi môi trường mỏ. 

6.3. Tổ chức khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, độ sâu, công suất, trữ 

lượng, thời gian ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản; tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, 

quản lý chất thải, đặc biệt là QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử 

dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ, QCVN 

04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ 

thiên, QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải 

nguy hại.  

6.4. Thực hiện giải pháp kỹ thuật nổ mìn vi sai hiện đại, thân thiện với môi 

trường nhằm giảm thiểu những tác động có hại đến các đối tượng cần được bảo vệ; 

tổ chức đo kiểm tra định kỳ các thông số về sóng chấn động, sóng va đập không 

khí và bụi khi nổ mìn theo quy định; tiến hành trồng cây dọc tuyến đường công vụ 

vận tải mỏ và các khu đất trống thích hợp nhằm tạo cảnh quan môi trường. 

6.5. Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nguồn nước thải, không gây ảnh 

hưởng tiêu cực tới môi trường nước trong khu vực; xây dựng và thường xuyên bảo 

dưỡng hệ thống thoát nước mỏ, hệ thống thu gom và xử lý các loại nước thải trong 

hoạt động khai thác của Dự án bảo đảm đáp ứng QCVN 40:2011/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B; Kq = 0,9; Kf  = 0,9) trước 

khi xả thải vào nguồn tiếp nhận; thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt về hệ thống 

xử lý bể tự hoại, nước thải sau xử lý phải bảo đảm đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B; K = 1,2); nước rửa xe, 

thiết bị khi phát sinh phải thu gom, tập trung về hố lắng riêng, để xử lý bảo đảm 
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đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (cột B) trước khi được tuần hoàn rửa xe, tưới đường, khử bụi. 

6.6. Trong suốt quá trình hoạt động của Dự án phải đảm bảo đáp ứng các 

yêu cầu về tiếng ồn, độ rung và các loại bụi, khí thải đạt các Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi trường: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, 

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

xung quanh. 

6.7. Tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong 

quá trình khai thác quặng; tăng cường việc theo dõi, giám sát thường xuyên các 

khu vực khai trường, bãi đổ thải; thực hiện các biện pháp tưới nước để giảm thiểu 

bụi tại khu vực vận chuyển trên tuyến đường công vụ. 

6.8. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại CTR thông 

thường, CTNH phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án, đảm bảo các yêu cầu 

về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường và những quy định khác của pháp luật liên quan đến quản lý, 

xử lý chất thải CTR và CTNH. 

6.9. Thường xuyên theo dõi, giám sát các khu vực khai trường mỏ, bãi thải, 

mặt bằng sân công nghiệp, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và công trình để 

kiểm soát kho chứa nhằm bảo đảm không để xảy ra ô nhiễm môi trường, số liệu 

quan trắc phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra. 

6.10. Lập và thực hiện kế hoạch, phương án chi tiết về các biện pháp 

phòng ngừa, ứng cứu sự cố thiên tai (mưa lớn, lũ quét, lốc xoáy), cháy nổ, sự cố 

môi trường hàng năm (đá lăn, đá văng, trượt lở, sụt lún, sạt lở bờ mỏ, bãi đổ thải) 

nhằm bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình khai thác mỏ và môi 

trường xung quanh trong quá trình hoạt động khai thác và sau khi kết thúc đóng 

cửa mỏ. 

6.11. Xây dựng tuyến đập chắn bãi thải ngoài, hệ thống thu gom nước thải 

theo đúng thiết kế và đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có 

giải pháp ngăn ngừa chống vỡ đập chắn bãi thải và sạt lở, trôi lấp đất đá xuống 

khu vực ao tụ thủy và môi trường xung quanh; bố trí camera giám sát (24/24 giờ) 

để theo dõi hoạt động khai thác, vận chuyển quặng trong khu vực khai thác, tình 

trạng bãi thải và hoạt động đổ thải quá trình xây dựng và vận hành Dự án; khi 

phát hiện có dấu hiệu xảy ra các hiện tượng sụt lún, sạt lở, trôi lấp đất đá, mất an 

toàn khi nổ mìn phải dừng ngay hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và 

thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm 

quyền để phối hợp xử lý. 

6.12. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức khai thác khoáng 

sản theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện chương trình quản lý và giám sát 

môi trường đối với các hoạt động vận tải, thoát nước mỏ, nổ mìn, lưu chứa tạm đất 
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phủ và đất đá thải; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính đối với khai thác khoáng 

sản theo quy định của pháp luật; bảo đảm kinh phí để thực hiện các hoạt động bảo 

vệ môi trường và chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; tuân thủ các quy định của pháp luật về môi 

trường, khoáng sản, giao thông, phòng chống lụt bão, cháy nổ, rủi ro, sự cố; thực 

hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. 

6.13. Thực hiện các yêu cầu của UBND xã Cam Đường tại Văn bản số 

167/VB-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 và Biên bản họp tham vấn cộng đồng 

dân cư gần khu vực Dự án đính kèm báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm đền bù những 

thiệt hại môi trường do Dự án gây ra theo quy định của pháp luật. 

6.14. Tuân thủ nghiêm túc công tác cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ 

thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường đã được phê duyệt tại Quyết định này và theo quy định của pháp luật hiện 

hành; nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường và những yêu cầu bắt buộc 

về môi trường nêu trong Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xác nhận thực hiện công tác ký quỹ và cải tạo, 

phục hồi môi trường của Dự án. 

6.15. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường 

trước khi đưa Dự án vào vận hành chính thức. 

6.16. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự 

án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự 

án theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường./.  
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