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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Lào Cai, ngày      tháng     năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  

Dự án: Đầu tư khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

mỏ đá thôn Làng Vinh, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 04/4/2017 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 13/5/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 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 31/12/2019 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 ngày 13/5/2019 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 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ đá thôn Làng Vinh, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai họp 

ngày 17/5/2021 tại UBND tỉnh Lào Cai; 

Xét nội dung báo cáo ĐTM của Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy tuyển 

quặng Apatit nghèo tại Lào Cai đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản 

giải trình số 20.5/CVCT ngày 20/5/2021 của Công ty TNHH MTV xây dựng 

Trung Anh; 
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Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 313/TTr-

STNMT ngày 28/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

mỏ đá thôn Làng Vinh, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai (sau đây gọi là 

Dự án) của Công ty TNHH MTV xây dựng Trung Anh (sau đây gọi là Chủ dự 

án) thực hiện tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, 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. Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án và những yêu cầu bắt 

buộc tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các 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. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt tại Quyết 

định này; xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án khi có các điều 

chỉnh, thay đổi ở quy mô nhỏ, ít gây tác động đến chất lượng môi trường. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 17/05/2012 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 khai thác, chế biến đá tại mỏ đá thôn Làng Vinh, xã Võ Lao, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” với công suất khai thác 100.000 m3/năm./. 
 

 Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT (b/c); 

- CT, PCT1; 

- Các thành viên HĐTĐ  

(do Sở TN&MT gửi); 

- Phòng PC05, Công an tỉnh; 

- UBND huyện Văn Bàn; 

- Chi cục BVMT (02 bản); 

- Công ty TNHH MTV XD Trung Anh; 

- PCVP2; 

- Lưu VT, KT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƯỜNG MỎ ĐÁ THÔN LÀNG VINH, XÃ VÕ LAO,  

HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /6/2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

- Tên dự án: Đầu tư khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường mỏ đá thôn Làng Vinh, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV xây dựng Trung Anh. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. 

1.1. Quy mô, công suất: 

- Quy mô: Tổng diện tích dự án là 14,92ha. Trong đó: 

+ Khu vực khai trường có diện tích 14,0 ha,  có toạ độ như sau: 

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc diện tích mỏ đá 

ST

T  

Số hiệu 

điểm góc 

Toạ độ 

(Kinh tuyến trục 1040 , 45’ múi chiếu 30) Diện tích (ha) 

X Y 

1 1 2456096.00 445380.00 

14,0 

(Khai thác) 

2 2 2456248.00 445624.00 

3 3 2456587.00 445271.00 

4 4 2456793.00 445138.00 

5 5 2456788.00 445053.00 

6 6 2456474.00 445053.00 

7 7 2456440.00 445223.00 

8 8 2456234.71 445584.74 

9 9 2456276.25 445567.31 

10 10 2456351.44 445528.84 

11 11 2456349.28 445518.52 

+ Khu vực phụ trợ nằm ở phía Đông Nam của mỏ, có diện tích khoảng 0,92 ha, 

có tọa độ như sau: 

 

Bảng 2. Tọa độ các điểm góc diện tích phụ trợ 

STT  
Số hiệu 

điểm góc 

Toạ độ 

(Kinh tuyến trục 1040 , 45’ múi chiếu 30) Diện tích (ha) 

X Y 

1 A 2456156.37 445477.04 0,92 

(Phụ trợ) 2 B 2456092.06 445522.30 
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3 C 2456096.15 445537.66 

4 D 2456083.76 445587.00 

5 E 2456111.06 445616.32 

6 F 2456118.47 445564.76 

7 G 2456135.85 445579.76 

8 H 2456163.26 445594.70 

9 I 2456187.36 445598.85 

10 J 2456202.31 445596.36 

11 K 2456225.58 445588.01 

 

- Công suất: 

Công suất khai thác: 150.000m3 đá nguyên khai/năm, tương đương 225.000m3 đá 

nở rời 207.000 m3 đá thành phẩm, được phân chia như sau (Đá mạt: 26.910 m3; Đá 0,5 

x 1cm: 12.400 m3; Đá 1 x 2cm57.950m3; Đá 2 x4 cm: 31.050 m3; Đá 4 x 6 cm: 16.550 

m3; Đá hộc: 12.400m3; Base sạch: 24.850 m3; Base đất: 24.850 m3; Đất đá loại: 

18.000m3). 

- Mức sâu khai thác: Cos +185m. 

- Thời gian hoạt động 10,5 năm (Trong đó bao gồm thời gian khai thác mỏ và cải 

tạo phục hồi môi trường). 

1.2. Quy trình công nghệ khai thác của Dự án: 

Áp dụng công nghệ khai thác khấu theo lớp bằng, vận tải trực tiếp bằng ô tô. Sử 

dụng công nghệ khai thác: Khoan - Nổ mìn - Xúc bốc - Vận tải. 

1.3. Các hạng mục công trình của Dự án: 

- Hạng mục công trình chính: 

+ Khai trường mỏ lộ liên, diện tích: 14 ha. 

+ Bãi thải mỏ nằm trong phần diện tích khai trường, diện tích 0,55ha. Trong 

quá trình khai thác mỏ sẽ sử dụng thêm bãi thải mới là phần moong đã khai thác đá 

của khai trường bên trong diện tích 1,0ha. 

+ Đường giao thông: Tuyến đường ngoài mỏ (từ mỏ ra TL151) dài 350 mét; 

Tuyến đường trong mỏ dài 1.000 mét. 

- Hạng mục công trình phụ trợ (khu vực mặt bằng sân công nghiệp): Khu nhà 

văn phòng, nhà ở, nhà ăn và khu công trình phụ; kho dầu, kho vật tư, kho chứa chất 

thải nguy hại và xưởng sửa chữa; bãi trữ; trạm nghiền; nhà để máy nén khí... Tổng 

diện tích 0,92ha 

(Chi tiết quy mô, kết cấu các hạng mục công trình của dự án được thể hiện chi 

tiết theo báo cáo ĐTM của dự án) 

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 

* Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Do dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2012, diện tích khai trường và khu phụ trợ 

giữ nguyên không cần giải phóng mặt bằng. Các hạng mục công trình phụ trợ đã được 
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xây dựng hoàn thiện và tiếp tục đưa vào sử dụng không cần tiến hành xây dựng thêm 

do đó trong phạm vi báo cáo chỉ đánh giá và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ 

môi trường đối với giai đoạn vận hành dự án. 

* Trong giai đoạn hoạt động của dự án 

- Đối với môi trường nước: Nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải 

rửa xe. 

- Đối với môi trường không khí: Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khoan - nổ 

mìn; hoạt động bốc xúc, vận chuyển vật liệu từ moong mỏ về trạm nghiền và bãi chứa 

tạm đất đá loại, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ; hoạt động nghiền sàng; hoạt động đổ 

thải. 

- Đối với tác động do chất thải rắn: Đất đá thải từ hoạt động khai thác mỏ; đá 

nguyên khai, đất đá rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển; chất thải rắn sinh hoạt từ 

hoạt động của cán bộ, công nhân làm việc tại khu mỏ. 

- Đối với tác động do chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại từ các hoạt động sửa 

chữa các phương tiện cơ giới, nhà kho cấp phát xăng dầu; Bao bì đựng thuốc nổ; các 

loại chất thải nguy hại khác như dầu nhớt thải, giẻ lau có dính dầu mỡ, thùng chứa dầu 

mỡ, ắc quy, bóng đèn nê-on, linh kiện điện tử hư hỏng. 

- Đối với tác động do tiếng ồn: Phát sinh từ hoạt động khoan lỗ mìn, nổ mìn định 

kỳ,  nghiền sàng, của các máy móc, thiết bị trên khai trường. 

- Đối với tác động do chấn động, rung: Phát sinh do hoạt động nổ mìn phá đá 

trong khai thác, các thiết bị nghiền sàng. 

2.2. Quy mô, tính chất của chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

2.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước mưa chảy tràn: Thành phần TSS; dầu, mỡ. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của công nhân thi công: 

2,24 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu gồm: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, tổng 

nitơ (N), tổng phốt pho (P), coliform… 

- Nước thải rửa xe: 0,8m3/tháng. Thành phần chủ yếu là TSS, dầu mỡ. 

2.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh trong hoạt động sản xuất từ các công đoạn: Khoan, nổ mìn 

phá đá; bốc xúc, nghiền sàng và vận tải. Thành phần ô nhiễm chính: Bụi lơ lửng, CO, 

CO2, NO2 và SO2. 

2.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

- Chất thải từ quá trình khai thác: đất đá thải khoảng 18.000m3/năm. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân cán bộ, công nhân tại dự án có khối lượng 

khoảng 6 kg/ngày, bao gồm: Các loại giấy, bìa, bao bì, vỏ đồ hộp, thức ăn thừa. 

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

Chất thải nguy hại: phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sửa chữa các phương tiện 

cơ giới, nhà kho cấp phát xăng dầu, thực hiện với tần suất 02 lần/năm, phát sinh 

khoảng 40 kg dầu thải, giẻ lau dính dầu phát sinh khoảng 15kg/năm; bao bì đựng 

thuốc nổ khoảng 50kg/năm; các loại chất thải nguy hại khác khoảng 10kg. 

2.2.5. Các tác động môi trường từ tiếng ồn, độ rung và ô nhiễm khác 

- Tiếng ồn: Phát sinh từ hoạt động khoan lỗ mìn, nổ mìn định kỳ, nghiền sàng, 

của các máy móc, thiết bị trên khai trường. Trong khoảng cách 300m trở về sau thì 
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mức ồn đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn hiện hành. 

- Chấn động, rung: Phát sinh do hoạt động nổ mìn phá đá trong khai thác, các 

thiết bị nghiền sàng. Thời gian tác động theo từng đợt nổ, thời gian tác động không 

liên tục, sóng dao động trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 0,5 giây; tác động này sẽ 

kéo dài trong suốt quá trình hoạt động khai thác của mỏ (10 năm). 

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

3.1. Thu gom xử lý nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Được thu gom, xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, dung 

tích 5 m3/bể. 

-  Đối với nước mưa chảy tràn và nước thải sản xuất: Được thu gom, dẫn vào 

mương dẫn qua hố ga có lưới chắn để giữ lại rác và bùn đất. Rãnh đất thoát nước được 

đào trong quá trình xây dưng theo hình thang với kích thước khoảng 0,7 x 0,4 x 0,5m, 

hố ga có kích thước khoảng 1m x 1m x 1,5m. 

3.2. Xử lý bụi 

- Đối với hoạt động khoan tạo lỗ mìn: Làm ẩm lỗ khoan, nước làm ẩm được lấy 

từ khe nước gần khu vực nổ mìn. 

- Đối với hoạt động nổ mìn phá đá: Thực hiện nổ mìn bằng phương pháp nổ om. 

Hoạt động nổ mìn tuân theo quy định 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. 

- Đối với hoạt động bốc xúc, vận chuyển:  Các xe vận chuyển được che chắn đầy 

đủ, xe vận chuyển còn niên hạn sử dụng và được bảo dưỡng định kỳ; làm sạch bùn đất 

bám trên các xe vận chuyển trước khi ra vào mỏ; tưới nước làm ẩm tuyến đường vận 

chuyển, bãi chứa. 

- Đối với trạm nghiền sàng: Các vòi phun lắp đặt ở các vị trí sinh bụi nhẹ: Đập 

hàm, đập trục (đập rôto), sàng phân loại, đầu rót sản phẩm. Lưu lượng tối ưu của hệ 

thống là: 4,2 - 8,4 l/ph (lưu lượng trung bình của mỗi vòi phun là 0,7 - 1,4 l/ph). 

3.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường: 

Đối với chất thải từ quá trình khai thác: Đất đá thải của hàng năm của mỏ khoảng 

18.000 m3/năm trong đó lượng đá bán xô khoảng 5.000 m3, khối lượng còn lại là đá 

lẫn nhiều đất xen kẹp được đổ thải tại bãi thải của mỏ. Công ty sử dụng 02 bãi thải 

trong, bãi số 01 là bãi thải đang sử dụng nằm giữa 2 moong khai thác, có diện tích 

5.500 m2;bãi thải dự kiến số 02 là khu vực moong khai thác bên trong tổng diện tích 

10.000 m2; đất màu được lưu trữ tại bãi thải 01 tận dụng cho quá trình cải tạo phục hồi 

môi trường. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiệnthu gom chất thải rắn sinh hoạt, phân loại tại 

nguồn theo Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai 

phê duyệt Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và tách riêng các chất thải 

rắn có thể được tái sử dụng và bán phế liệu. Các loại rác thải còn lại sẽ được thu gom 

và chôn lấp tại hố phía Đông của khu mỏ, kích thước 1x2x1m để tránh với nguồn nước 

và xa khu vực các hộ dân xung quanh. 

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

Kho chất thải nguy hại được bố trí bên trong kho dầu có tổng diện tích là 100 m2. 

Phân loại và lưu trữ tạm thời tất cả các loại chất thải nguy hại có chứa trong các thùng 
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chứa riêng biệt (dự án bố trí 3 thùng chứa dung tích 100 lít), có dán nhãn cảnh báo và 

lưu trữ tại khu vực sàn kín khít, có mái che. Chủ dự án hợp đồng với các đơn vị chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định, tần suất 06 tháng/lần. 

3.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung, chấn động:  

- Kiểm soát mức ồn từ hoạt động khai thác: Bảo trì các thiết bị và máy móc; Tắt 

các máy móc ngay khi không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy; Lắp dựng tường 

chống ồn; Dùng phương pháp nổ vi sai để phá đá; Thực hiện nổ mìn phá đá vào các 

giờ từ 8  11 giờ và 2  4 giờ trong ngày.  

- Giảm rung chấn: Nổ mìn từng lỗ để giảm sóng không khí và rung chấn; Ghi 

nhận hiện trạng công trình trước khi nổ mìn; Giám sát để kịp thời xử lý và đền bù nếu 

hoạt động khai thác gây rung chấn hư hại đến công trình. 

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

a. Phương án CPM lựa chọn thực hiện 

- Đối với khu vực khai trường: 

+ Cậy bẩy đá treo trên các sườn tầng (nếu có), đưa khu vực khai thác về trạng 

thái an toàn. 

+ Đào hố, đổ đất màu để trồng cây keo tai tượng trên phần diện tích khai trường. 

Khối lượng đất màu trồng cây (lót và lấp hố) được lấy từ bãi thải của dự án (ở khu vực 

giữa khai trường). Mật độ trồng cây keo tai tượng 1.250 cây/ha.  

- Đối với khu phụ trợ: 

+ Tháo dỡ toàn bộ các công trình phụ trợ (trạm nghiền, băng tải, trạm biến áp, 

nhà điều hành, nhà ăn, nhà vệ sinh, kho mìn,…). 

+ Nạo vét rãnh thoát nước, hố lắng; san lấp hố lắng. 

+ Đào hố, đổ đất màu vào hố và trồng cây keo tai tượng. 

- Đối với khu vực bãi thải: Đào hố, đổ đất màu vào hố và trồng cây keo tai tượng. 

- Đối với khu vực tuyến đường di chuyển thiết bị ngoài mỏ: Tiến hành san gạt 

những vị trí không bằng phẳng sau đó để lại cho người dân sử dụng. 

Bàn giao lại toàn bộ khu vực thực hiện dự án cho địa phương quản lý. 

b. Danh mục, khối lượng các hạng mục CPM 

TT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I KHU VỰC KHAI TRƯỜNG Kết 

thúc 

khai 

thác 

55 ngày 1 Lấy đất màu trồng cây 100m3 21,016 

2 Trồng và chăm sóc cây keo tai tượng ha 13,450 

II KHU VỰC PHỤ TRỢ 

Kết 

thúc 

khai 

thác 

60 ngày 

1 Rãnh nước, hố lắng 

 
Nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước, thủ 

công, rộng <=3m, sâu <=1m, đất C1 
m3 9,09 

 Nạo vét hố lắng m3 6,5 

 San gạt đất đá khu vực hố lắng m3 26,000 
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TT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

2 Trạm nghiền 

 Tháo dỡ trạm nghiền công 40,000 

3 Nhà bảo vệ 

 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao 

≤6m 
m2 6,000 

 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 
tấn 0,012 

 Tháo dỡ trần nhựa m2 9,000 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 2,640 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 3,000 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 0,900 

4 Kho chứa chất thải nguy hại 

 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao 

≤6m 
m2 9,000 

 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 
tấn 0,014 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 5,570 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 2,160 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 1,350 

5 Kho vật tư, xưởng sửa chữa 

 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao 

≤6m 
m2 111,000 

 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 
tấn 0,280 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 31,260 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 3,720 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 16,650 

6 Trạm biến áp 

 
Tháo dỡ máy biến áp phân phối. Loại máy 

biến áp 3 pha 35;(22) /0,4 kV, <= 180kVA 
1 máy 2,000 
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TT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

 
Tháo dỡ tủ điện hạ thế, tủ điều khiển, dao 

cách ly, dao tiếp địa 
1 tủ 2,000 

7 Khu vực nhà văn phòng điều hành, nhà ăn 

 
Tháo dỡ mái tôn bằng thủ công, chiều cao 

≤6m 
m2 200,000 

 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 
tấn 0,288 

 Tháo dỡ trần nhựa m2 200,000 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 35,900 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 10,800 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 30,000 

8 Nhà vệ sinh, nhà tắm 

 Tháo dỡ che tường bằng fibrôximăng 100m2 0,134 

 
Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, 

chiều cao ≤6m 
tấn 0,016 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 0,774 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 4,000 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 1,800 

9 Kho mìn 

 Tháo dỡ che tường bằng fibrô xi măng 100m2 0,290 

 
Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng 

máy khoan bê tông 1,5kw 
m3 2,660 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu gạch 
m3 1,804 

 Tháo dỡ cửa bằng thủ công m2 2,160 

 
Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m3 gắn 

đầu búa thủy lực - Kết cấu bê tông 
m3 4,350 

10 Vận chuyển đất đá, gạch vụn, bê tông vỡ ra khỏi khu vực dự án 

 Vận chuyển đất đá chuyến 5,000 

11 Lấy đất màu trồng cây 100m3 1,438 
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TT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

12 Trồng và chăm sóc cây keo tai tượng ha 0,92   

III KHU VỰC BÃI THẢI Kết 

thúc 

khai 

thác 

10 ngày 1 Lấy đất màu trồng cây 100m3 0,86 

2 Trồng và chăm sóc cây keo tai tượng ha 0,550 

IV KHU VỰC TUYẾN ĐƯỜNG NGOÀI MỎ Kết 

thúc 

khai 

thác 

10 ngày 
 

Đắp đất nền móng công trình, nền đường 

bằng thủ công 
m3 35,000 

V Thời gian chờ xác nhận hoàn thành các công trình CTPHMT  45 ngày 

VI Tổng thời gian CTPHMT  
180 ngày 

(6 tháng) 

c) Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT) và số tiền ký quỹ BVMT: 

- Chi phí CTPHMT: 1.460.149.386 đồng;  

- Theo thống kê số tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Anh 

trong suốt thời gian hoạt động khai thác mỏ từ năm 2012 tính đến ngày 31/12/2020, 

tổng số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường Công ty đã đóng là 381.770.775 đồng. 

- Số tiền Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Anh còn phải thực hiện ký quỹ 

sau khi trừ số tiền đã ký quỹ trước đó là: 1.078.379.000 đồng. 

- Số lần ký quỹ: 10 lần. Trong đó: 

+ Lần đầu là:  269.595.000 đồng. 

+  Số tiền ký quỹ trong các năm tiếp theo: 89.865.000 đồng. 

(Số tiền nêu trên chưa tính đến yếu tố trượt giá về số tiền ký quỹ trong các năm 

tiếp theo sau năm 2021). 

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

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

* Ngăn ngừa sạt lở, đá lăn: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và biện pháp khai thác. 

- Đảm bảo góc sườn tầng khai thác, sườn tầng kết thúc; chiều cao tầng khai 

thác, chiều cao tầng kết thúc theo đúng quy định tại quy phạm khai thác lộ thiên và 

thiết kế cơ sở đã được duyệt. 

- Thường xuyên quan sát vách bờ mỏ để phát hiện các vết nứt, khe nứt, đá treo 

để có biện pháp phòng tránh nguy cơ sạt lở.Giảm lực trượt bằng cách điều chỉnh góc 

nghiêng và giảm tải bờ dốc.Tăng sức chống trượt bằng giải pháp thoát nước, ngăn 

không cho nước mưa chảy tràn bên ngoài vào khai trường khai thác. 

- Khai thác đến đâu thì bóc phủ đến đó, giữ lại lớp phủ thực vật ở diện tích chưa 

khai thác đến để chống xói mòn. 
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- Đo vẽ định kỳ hằng năm địa hình khu vực khai trường, trong đó bao gồm các 

nội dung trắc địa bờ mỏ, tầng khai thác, taluy. Trên cơ sở đó, cán bộ kỹ thuật mỏ sẽ 

đối chứng và so sánh với các năm trước, với hiện trạng để xác định các thông số dịch 

chuyển đất đá và dự báo các nguy cơ sạt lở trên bờ mỏ. 

- Thu dọn đá treo sau nổ mìn trước khi đào xúc: Trong quá trình nổ và sau khi 

nổ thực hiện các công việc điều tra, nếu phát hiện trên sườn dốc xuất hiện các khối 

tảng có nguy cơ bị mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ đá trượt, lăn và nhảy sẽ lập phương 

án bổ sung để giải quyết triệt để. 

* Đảm bảo an toàn nổ mìn 

- Nổ mìn từng lỗ để giảm sóng không khí và rung chấn. 

- Tuân thủ thời gian nổ mìn thực hiện trong khoảng từ 11 giờ 30 phút đến 12 

giờ 00 phút và 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút áp dụng theo Quyết định số 

03/2012/QĐ-UBND, ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về 

quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Đảm bảo an toàn nổ mìn theo 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. 

- Ghi nhận hiện trạng công trình trước khi thi công;Giám sát để kịp thời xử lý 

và đền bù nếu hoạt động khai thác gây rung chấn hư hại đến công trình. 

- Nghiên cứu lập hộ chiếu nổ mìn định hướng để tránh đá văng vào các hộ dân 

trong khu vực; gia tăng đường cản chân tầng (thông qua việc điều chỉnh vị trí lỗ khoan 

và chiều sâu lỗ mìn trong tầng) hoặc chuyển sang nổ om tại các vị trí có khoảng cách 

nguy hiểm đến các đối tượng nhỏ hơn quy định để tránh đá văng. 

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

TT Công trình, thiết bị bảo vệ môi trường Ghi chú 

1 Nhà vệ sinh và bể tự hoại Dung tích 5,0 m3 

2  Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn và 

nước tháo khô moong mỏ đá 

Rãnh đất thoát nước kích thước 

khoảng 0,7 x 0,4 x 0,5m, hố ga có 

kích thước khoảng 1m x 1m x 1,5m 

3 Đê chắn mép tầng khu vực bãi thải Rộng 3m, cao 2m 

4 Hào an toàn Khu vực khai thác và khu vực bãi 

thải (rộng 5m, sâu 3m) 

5 Bãi đổ đất loại Diện tích 5.500m2 và 10.000m2 

6 Kho chứa chất thải nguy hại Diện tích 9 m2 

7 Hệ thống xử lý bụi trạm nghiền Được xây dựng cùng với hệ thống 

trạm nghiền 

8 Ô tô phun nước chống bụi 01 xe 

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

a. Giám sát chất thải rắn 

Công tác giám sát chất thải sẽ được thực giám sát định kỳ và thường xuyên trong 

quá trình thực hiện dự án. 

b. Giám sát môi trường nước 

- Vị trí quan trắc: Nước thải sinh hoạt: 01 điểm. 
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- Thông số quan trắc: TSS, độ đục, pH, COD, BOD5, dầu mỡ, kim loại nặng 

(As, Cd, Hg, Pb), coliforms. 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT về nước thải sinh 

hoạt. 

c. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí quan trắc: Tại khu vực nghiền sàng: 01 điểm. 

- Thông số quan trắc: Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió); Tiếng 

ồn, bụi lơ lửng, khí độc (CO, SO2, NO2). 

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần. 

- Tiêu chuẩn cho so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT. 

 d. Giám sát khác 

- Giám sát sạt lở moong khai thác: 

+ Vị trí giám sát: Moong khai thác. 

+ Tần suất giám sát: Liên tục theo ngày hoạt động. 

- Giám sát thoát nước: 

+ Vị trí giám sát: Tại các vị trí rãnh thoát nước trong khu vực. 

+ Tần suất giám sát: 1 tháng/lần, vào mùa mưa tăng tần suất giám sát đặc biệt 

trước khi mưa bão đảm bảo khả năng thoát nước của khu vực. 

- Giám sát an toàn nổ mìn: 

+ Vị trí giám sát: Vị trí nổ mìn và các điểm cách vị trí nổ mìn trong phạm vi 

150m, kho thuốc nổ. 

+ Tần suất giám sát: 1 tháng/lần đối với kho thuốc nổ. Đối với các vị trí điểm 

nổ và phạm vi nổ mìn giám sát trước khi nổ mìn 30 phút. 

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

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

có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng Dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

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

ii) Được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho Dự án. 

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

trong quá trình triển khai xây dựng cơ bản, khai thác, 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. 

6.4. Thực hiện giải pháp kỹ thuật nổ mìn 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. 

6.5. 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, 
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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. 

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

trình khai thác, chế biến đá; tăng cường việc theo dõi, giám sát thường xuyên 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. 

6.7. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ các loại chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại 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 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý 

chất thải nguy hại. 

6.8. 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. 

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

ngừa, ứng cứu sự cố thiên tai, 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. 

6.10. 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 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. 

6.11. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực 

hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh. 

6.12. 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 tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường./. 
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