
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:   242    /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày   06    tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân Hà, 

huyện Hàm Tân (khu 3), tỉnh Bình Thuận 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

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 02/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân 

Hà, huyện Hàm Tân (khu 3), tỉnh Bình Thuận họp ngày 28 tháng 11 năm 

2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai 

thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 3), tỉnh 

Bình Thuận đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo nội dung giải trình tại 

Công văn số 02/2023/TP ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần 

Đầu tư Phát triển khoáng sản Thịnh Phát; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 25/TTr-STNMT ngày 25 tháng 01 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án Khai thác khoáng sản cát xây dựng (sau đây gọi là Dự án) 

của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoáng sản Thịnh Phát (sau đây gọi là 

Chủ dự án) thực hiện tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với các 

nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo tại Phụ lục Quyết 

định này. 
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Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 27 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH  
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh – Phan Văn Đăng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Xây dựng; 

- Quỹ Bảo vệ môi trường Bình Thuận; 

- UBND huyện Hàm Tân;  

- UBND xã Tân Hà; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Khoáng sản Thịnh Phát;  

- Lưu: VT, TTTT, KT. Vương.                                                           Phan Văn Đăng                                    



PHỤ LỤC 

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

Khai thác khoáng sản cát xây dựng tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân 

 (khu 3), tỉnh Bình Thuận 

 (Kèm theo Quyết định số:  242   /QĐ-UBND ngày   06   tháng  02  năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận). 

1. Thông tin về dự án: 

1.1. Thông tin chung: 

- Tên dự án: Khai thác khoáng sản cát xây dựng. 

- Địa điểm thực hiện: Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân (khu 3), tỉnh Bình Thuận. 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khoáng sản 

Thịnh Phát. 

- Địa chỉ liên lạc: Số N42 Nguyễn Bình, phường Xuân An, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trịnh Xuân Linh, Chức vụ: Giám đốc. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất:  

- Diện tích thực hiện dự án là 15,8 ha, có tọa độ như sau: 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, múi 3 độ, KT 108o30’ 

X (m) Y (m) 

1 1.192.618 411.257 

2 1.192.646 411.148 

3 1.192.495 410.644 

4 1.192.333 410.672 

5 1.192.299 411.238 

Diện tích: 15,8ha 

- Quy mô công suất khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp (cát 

xây dựng): 50.000 m3/năm (nguyên khối), tương đương 56.250 m3/năm 

(nguyên khai, hệ số nở rời là 1,125). 

- Chiều cao tầng khai thác trung bình: 2,8 m. 

- Tuổi thọ mỏ được tính: 06 năm 03 tháng.  

1.3. Công nghệ khai thác: 

Dự án tiến hành xúc bốc vận chuyển tầng phủ phục vụ nhu cầu san lấp; 

khai thác, vận chuyển cát về hố bơm để tiến hành tuyển rửa, cát sau tuyển rửa 

được tập kết và vận chuyển trực tiếp đến nơi tiêu thụ. 



 
 
2 
 

 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư: 

- Hạng mục công trình chính là khai trường khai thác khoáng sản có 

diện tích 15,8 ha. 

-  Các hạng mục công trình phụ trợ bố trí nằm ngoài khai trường có 

tổng diện tích 70 m2, gồm: Lán trại có diện tích 50 m2 và trạm cân điện tử có 

diện tích 20 m2. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Không có. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng 

tác động xấu đến môi trường: 

- Các hạng mục công trình có khả năng tác động xấu đến môi trường: 

Khai trường khai thác khoáng sản có diện tích 15,8 ha, công trình phụ trợ bố 

trí nằm ngoài khai trường có tổng diện tích 70 m2 và các tuyến đường vận 

chuyển ngoài mỏ, đường vận chuyển nội mỏ,... 

- Hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường:  

+ Các hoạt động khai thác khoáng sản xúc bốc vận chuyển tầng phủ, 

khai thác và vận chuyển cát về hố bơm để tiến hành tuyển rửa, cát sau tuyển 

rửa được tập kết, vận chuyển trực tiếp đến nơi tiêu thụ. 

+ Các tác động môi trường chính bao gồm: Nước thải sinh hoạt, chất 

thải rắn, khí thải, bụi,… phát sinh từ giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành 

khai thác, vận chuyển khoáng sản. 

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

các giai đoạn của dự án đầu tư: 

3.1. Nước thải, khí thải: 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 

xây dựng khoảng 0,45 m3/ngày; lưu lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn 

vận hành khoảng 0,45 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt chứa các thành phần đặt 

trưng gồm: Các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ (BOD5/COD), 

chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh vật. 

- Nước thải sản xuất: Lưu lượng nước thải sản xuất từ quá trình tuyển 

rửa trong giai đoạn vận hành khoảng 394 m3/ngày. Nước thải tuyển rửa chứa 

các thành phần đặt trưng gồm: Phần lớn chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ 

(BOD5/COD), vi sinh vật và bùn, rễ, cành cây, ... 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành từ 

các hoạt động phát quang, dọn mặt bằng, mở vỉa và làm đường vận chuyển, từ 
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hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đến nơi tiêu thụ. Các thành phần 

ô nhiễm chủ yếu là bụi tổng, SO2, NOX, CO,…; tải lượng và nồng độ của bụi, 

khí thải phát sinh có tính cục bộ, bụi hạt lớn dễ lắng đọng, phát tán trong 

phạm vi khai trường khai thác, khu vực xung quanh và dọc tuyến đường vận 

chuyển,.... 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

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

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

khoảng 05 kg/ngày, phát sinh trong giai đoạn vận hành khoảng 05 kg/ngày. 

Các thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ (thức ăn thừa), chất thải vô cơ 

(các loại bao bì: túi nilong, vỏ cơm hộp,...) phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của công nhân. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường: 

- Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn xây dựng khoảng 8,09 

tấn; phát sinh trong giai đoạn vận hành tổng khối lượng trung bình khoảng 112,1 

tấn/năm và thành phần chủ yếu là cành cây, thân gỗ, cây lùm bụi, cỏ dại,...  

- Khối lượng chất thải rắn từ quá trình tuyển rửa trong giai đoạn vận 

hành phát sinh khoảng 63.309 m3
,
 thành phần chủ yếu rác, sét cục, sỏi,...  

- Khối lượng chất thải rắn do tháo dỡ hạng mục công trình (lán trại, 

trạm cân,...) sau khi kết thúc khai thác khoáng sản phát sinh khoảng 5,5 tấn và 

thành phần chủ yếu là tole; sắt, thép, cọc gỗ,… 

3.2.3 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại: 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

khoảng 1,0 kg; khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận 

hành khoảng 2,0 kg/tháng và chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu 

lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại, nhớt thải. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển 

ra vào dự án, các thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn bị mặt bằng và hoạt 

động khai thác khoáng sản. 

3.4. Các tác động khác: 

3.4.1. Tác động đến hệ thống giao thông: 

Quá trình khai thác khoáng sản có sự gia tăng mật độ phương tiện lưu 

thông trên các tuyến đường vận chuyển ra vào dự án, làm hư hỏng, xuống cấp 

một số tuyến đường mà phương tiện vận chuyển có tham gia, tăng nguy cơ 

xảy ra tai nạn giao thông,... nếu không có sự phối hợp, quản lý chặt chẽ của 
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Chủ dự án và chính quyền địa phương trong việc quản lý, giám sát số lượng 

xe vận chuyển, đúng tải trọng xe cũng như việc thực hiện trách nhiệm khắc 

phục, sửa chữa kịp thời. 

3.4.2. Tác động đến kinh tế - xã hội: 

Mục tiêu của dự án khai thác khoáng sản cung cấp nguồn nguyên liệu 

cho nhu cầu xây dựng tại địa phương và khu vực lân cận góp phần tạo nguồn 

thu ngân sách cho địa phương, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động khai thác 

khoáng sản ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một số hộ dân xung quanh 

và dọc tuyến đường vận chuyển khoáng sản, đặc biệt là do ảnh hưởng của bụi, 

an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn,... nếu không có sự phối hợp, 

quản lý chặt chẽ của Chủ dự án và chính quyền địa phương. 

3.4.3. Tai nạn lao động, trượt lở bờ moong, xói lở, bồi lắng: 

- Sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra nếu người lao động không 

được trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động, không tuân thủ các quy tắc 

an toàn lao động theo quy định.  

- Hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác có thể xảy ra nếu không đảm 

bảo góc dốc bờ moong khai thác, chiều cao tầng khai thác và không đảm bảo 

các yếu tố kỹ thuật của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ theo 

quy định.  

- Mặc khác do chênh lệch độ cao, khi có mưa tạo thành các dòng chảy 

theo địa hình và dưới tác động của trọng lực, độ cao vị trí sẽ tạo nên các dòng 

chảy rối có vận tốc khác nhau, gây nên các hiện tượng xói lở, bồi lắng tại khu 

vực, ảnh hưởng đến canh tác khu vực lân cận.  

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư:  

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

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt: Chủ dự án thực hiện biện pháp giảm thiểu nước 

thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành như sau: 

Trang bị nhà vệ sinh di động được sản xuất từ vật liệu composite bằng công 

nghệ đúc liền khối, có lắp đặt hệ thống bể tự hoại 04 ngăn với dung tích 550 

lít. Toàn bộ nước thải sinh hoạt sau khi thu gom, lưu chứa hợp đồng với đơn 

vị có chức năng định kỳ tối thiểu 06 tháng 01 lần đến thu gom, vận chuyển xử 

lý theo quy định. 

- Nước thải sản xuất trong giai đoạn vận hành:  

+ Nước thu hồi sau tuyển rửa, nước từ bãi tập kết, bãi thải tạm được thu 

gom tập trung bằng mương dẫn có kích thước (0,5mx0,5m) về hố lắng để lắng 

lọc (có lót bạt HĐPE). Nước sau khi lắng lọc được tuần hoàn, tái sử dụng và 

không thải ra môi trường (không phát sinh dòng thải).  
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+ Hố bơm có kích thước trung bình 40x35x2,8m (khoảng 3.920 m3). 

Tọa độ hố bơm là: X = 1192488; Y= 410717. 

+ Hố lắng có kích thước trung bình 40x35x2,8m (khoảng 3.920 m3). 

Tọa độ hố lắng X = 1192476; Y = 410674. 

4.1.2. Đối với xử lý bụi, khí thải: 

Chủ dự án thực hiện biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong 

giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận hành như sau:  

- Khai thác đến đâu mới tiến hành bóc thảm thực vật đến đó, giữ 

nguyên hiện trạng mỏ tại khu vực chưa khai thác đến; Công ty để lại vành đai 

cây xanh hiện hữu 2,0 m xung quanh mỏ; vành đai an toàn Công ty trồng đảm 

bảo mật độ cây trồng trên đai là 3.333 cây/ha (cây trồng từ 3-5 hàng cây), tiến 

hành trồng cây xanh cải tạo phục hồi môi trường phải tiến hành song song với 

thời gian khai thác, các moong sau khi kết thúc khai thác được hoàn thổ, trồng 

cây,... để ngăn ngừa, hạn chế tác động do bụi tại các bãi chứa và chất thải rắn 

loại ra sau tuyển phát tán ra môi trường xung quanh. 

- Có trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ các xe vận chuyển tại trạm cân 

trước khi xe chở khoáng sản ra khỏi mỏ. Thường xuyên duy tu, nâng cấp, sửa 

chữa tuyến đường đất đường vận chuyển sản phẩm từ mỏ ra đến đường QL 55 

trong quá trình sử dụng hàng năm. 

- Bố trí xe bồn tưới nước làm ẩm đường vận chuyển khoáng sản với tần 

suất tưới 02 lần/ngày để hạn chế bụi phát tán ra môi trường và tăng cường tưới 

nước vào những ngày thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng. Bố trí công nhân quét 

dọn tuyến đường vận chuyển khoáng sản do xe vận chuyển làm rơi vãi đất, 

cát,...gây phát sinh bụi, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

- Các phương tiện vận chuyển khoáng sản phải được phủ bạt kín toàn 

thân xe, tránh để bụi bay hoặc rơi vãi; sử dụng đúng trọng tải, thiết kế của 

động cơ, nhiên liệu,… theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về phương tiện 

giao thông đường bộ, giới hạn lớn nhất cho khí thải; thường xuyên kiểm tra, 

bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc định kỳ; bố trí thời gian vận 

chuyển khoáng sản ra vào mỏ phù hợp, không hoạt động vận chuyển khoáng 

sản vào 04 mốc thời gian sau trong 01 ngày: Từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 00 

phút, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 

phút và 17 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút. Hạn chế việc vận chuyển khoáng 

sản vào các ngày cuối tuần để tránh ảnh hưởng đến hoạt động hiện tại của các 

khu dân cư khu vực xung quanh dọc tuyến đường vận chuyển khoáng sản, xe 

vận chuyển lần lượt từng chuyến, tránh tập trung vào một nơi tại cùng một 

thời điểm gây tắc nghẽn đường giao thông. 
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- Quá trình cải tạo phục hồi được triển khai song song với thời gian 

khai thác, các moong sau khi kết thúc khai thác được hoàn thổ, trồng cây cải 

tạo phục hồi môi trường nhằm giảm thiểu tác động do bụi. 

- Thường xuyên tu dưỡng, bảo trì các thiết bị, máy móc. 

- Trang bị các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc 

tại mỏ theo quy định. 

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

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

rắn thông thường: 

- Sinh khối phát sinh từ quá trình phát quang được Chủ dự án bàn giao 

100% cho các chủ đất cũ, các đơn vị thu mua trong khu vực tận dụng làm 

nguyên liệu sản xuất. Đối với phần không được tận dụng Công ty thu gom, 

tập kết và tiến hành đốt bỏ. Quá trình đốt diễn ra trong ngày ít gió, luôn bố trí 

công nhân giám sát và chuẩn bị đầy đủ nước chữa cháy để tránh hỏa hoạn lây 

lan ra khu vực lân cận.  

- Chất thải rắn phát sinh do thay thế các thiết bị hư hỏng, phụ tùng của 

phương tiện sản xuất và hoạt động tháo dỡ lán trại kết thúc khai thác sẽ được 

Chủ dự án tiến hành thu gom và bán các vật liệu, cấu kiện thừa, phế thải cho 

các cơ sở kinh doanh phế liệu lân cận. 

- Bùn, sét, sạn hạt lớn,… phát sinh trong quá trình nạo vét hố bơm, hố 

lắng định kỳ 3-6 tháng được thu gom tập kết về bãi thải tạm (có diện tích 

khoảng 1.500 m²) để phục vụ công tác hoàn phục môi trường. 

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

nguy hại: 

- Thực hiện khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đối 

với chủ nguồn thải chất thải nguy hại và mẫu chứng từ chất thải nguy hại theo 

Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 10 m2 

để lưu giữ chất thải nguy hại trong giai đoạn xây dựng và vận hành; lưu giữ 

chất thải nguy hại trong các thùng chứa hoặc thiết bị lưu chứa đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định; ký hợp đồng chuyển giao chất 

thải nguy hại với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

hoặc Giấy phép quản lý chất thải nguy hại phù hợp,... 

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

sinh hoạt: 

Chất thải sinh hoạt phát sinh được phân loại tại nguồn. Đối với chất 

thải rắn vô cơ có thể tái chế (như vỏ lon, vỏ chai nhựa,...), Chủ dự án tiến 
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hành thu gom, lưu giữ và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu; chất thải rắn 

vô cơ, bao bì các loại không tái chế được thì lưu chứa bằng thùng chứa dung 

tích 20 lít đặt tại khu vực lán trại và được Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

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

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung như:  

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế tiếng ồn do phương 

tiện thi công tạo ra theo đúng tiêu chuẩn môi trường quy định; không sử dụng 

các máy móc, phương tiện quá cũ gây tiếng ồn lớn vượt quá mức tiêu chuẩn 

cho phép. 

- Thường xuyên kiểm tra các khớp nối, bôi trơn định kỳ đối với các 

thiết bị, máy móc có phát sinh độ ồn lớn (như máy xúc, máy ủi,…), vận hành 

theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế tiếng ồn, rung. 

- Cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực phát sinh tiếng ồn, độ rung 

phải được trang bị thiết bị bảo hộ lao động theo quy định. 

- Giám sát hoạt động của các thiết bị, máy móc khi sử dụng đảm bảo 

phát sinh tiếng ồn, độ rung không vượt quá mức cho phép của QCVN 

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

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

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

4.4.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

a) Phương án được lựa chọn thực hiện: 

Khai trường kết thúc khai thác được san gạt đáy moong; xung quanh 

khai trường được gia cố bờ moong, lắp đặt biển báo, lắp đặt hàng rào kẽm gai; 

tạo mương thoát nước mưa đáy moong; trồng cây keo lai cải tạo phục hồi môi 

trường và duy tu sửa chữa đường vận chuyển ngoài mỏ. 

b) Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường: 

STT Công trình ĐVT Khối lượng 

I 

1 Gia cố bờ moong m³ 873 

2 Lắp đặt biển báo   

2.1 Cột Cột 34 

2.2 Biển báo hình tam giác Biển 34 

3 San gạt đáy moong m³ 63.309 

4 Trồng cây xanh cây 46.327 

5 Đào mương thoát nước m 1.645 

6 Rào hàng rào kẽm gai m 1.674,5 

II Giai đoạn 2   
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STT Công trình ĐVT Khối lượng 

1 
Tháo dỡ và bán thanh lý các 

công trình phụ trợ 
Tấn 5,5 

2 San gạt mặt bằng m³ 7 

3 
Duy tu, sửa chữa tuyến đường 

sau kết thúc khai thác 
m² 9.360 

4 
Đo vẽ và quan trắc môi trường 

giai đoạn cải tạo 
ha 15,8 

c) Kế hoạch thực hiện:  

Tổ chức thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án 

theo 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Thực hiện từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và hoàn 

thành ngay khi kết thúc khai thác. 

- Giai đoạn 2: Thực hiện trong 02 tháng sau khi kết thúc khai thác. 

d) Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là: 5.433.297.963 đồng 

(Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bảy nghìn, 

chín trăm sáu mươi ba đồng). 

- Số lần ký quỹ: 06 lần, gồm: 

+ Số tiền ký quỹ lần đầu (25%)                 : 1.358.324.491 đồng. 

+ Số tiền ký quỹ các lần tiếp theo (04 lần): 814.994.694 đồng. 

+ Số tiền ký quỹ lần cuối                           : 814.994.696 đồng. 

- Thời điểm thực hiện ký quỹ: 

+ Ký quỹ lần đầu: Trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

+ Ký quỹ từ lần thứ hai trở đi: Thực hiện trong khoảng thời gian không 

quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng 

của năm trước năm ký quỹ. 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận. 

- Số tiền ký quỹ nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau thời điểm 

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

4.4.2. Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: Không có. 

4.4.3. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Có trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường theo quy định tại khoản 1 

Điều 122 Luật Bảo vệ môi trường: Thực hiện yêu cầu về kế hoạch, biện pháp, 

trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp 
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luật. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng phương án, biện pháp 

quản lý, kỹ thuật nhằm loại trừ, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố môi trường. 

- Có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thực hiện 

các yêu cầu về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật về khoáng sản. 

- Trường hợp gây ra sự cố môi trường, Chủ dự án phải thực hiện các 

biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu 

người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố. Chủ dự án phải thực 

hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức 

cứu người, tài sản và kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ 

quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi xảy ra sự cố và có nghĩa vụ bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra theo quy định. 

4.4.4. Các công trình, biện pháp khác: 

- Thực hiện các biện pháp, quy định về an toàn, vệ sinh lao động theo 

đúng quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ theo 

quy định. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố có thể xảy ra 

theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động trượt lở bờ moong, giải 

pháp phòng chống sạt lở tại khu vực khai thác như: Tiến hành khai thác góc 

dốc bờ moong phải nhỏ hơn góc dốc an toàn cho phép (góc nghiêng sườn tầng 

kết thúc khai thác 32° nhỏ hơn góc nghiêng sườn tầng khai thác 34°); các 

thông số của hệ thống khai thác được lựa chọn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật 

của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ theo QCVN 

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

thiên. Khai thác các vị trí có địa hình thấp hoặc hạn chế khai thác trong những 

ngày mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho lao động cũng như thiết bị.  

- Tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo an toàn không 

xảy ra hiện tượng sụt lún đất của người dân khu vực giáp ranh; tiến hành khai 

thác để lại đai an toàn xung quanh 2,0 m và giữ nguyên hiện trạng các cây đã 

được trồng trên đai an toàn và trồng thêm cây xanh xung quanh bờ moong. 

- Trồng cây xanh, củng cố bờ moong, hạn chế sạt lở ảnh hưởng đến quá 

trình khai thác. Khai thác đến đâu mới tiến hành bóc bỏ thực vật đến đó để 

giữ nguyên hiện trạng tại diện tích chưa khai thác đến.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phòng chống, khắc 

phục các sự cố do tai nạn giao thông, các sự cố khác,… trong quá trình triển 

khai xây dựng và hoạt động của dự án. 
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5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án: 

5.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ: 

Giám sát chất thải rắn: Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện khai báo, 

phân loại, thu gom, lưu giữ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

mỏ. Thường xuyên được cập nhật đánh giá và ghi nhận kết quả để làm cơ sở 

báo cáo tình hình công tác bảo vệ môi trường cuối năm theo quy định tại 

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

Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để theo dõi, quản lý. Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

5.2. Giai đoạn vận hành: 

a) Giám sát môi trường không khí: 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại nhà dân gần dự án. 

+ 01 điểm trên tuyến đường vận chuyển. 

+ 01 điểm cách khu vực đang khai thác 100 m theo hướng gió chính.  

- Thông số giám sát:  Bụi, tiếng ồn, vi khí hậu. 

- Tần suất giám sát: Thực hiện 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 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; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

b) Giám sát chất thải rắn: 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện khai báo, phân loại, thu gom, lưu 

giữ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải 

nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành. Thường xuyên được cập nhật 

đánh giá và ghi nhận kết quả để làm cơ sở báo cáo tình hình công tác bảo vệ 

môi trường cuối năm theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, quản lý.  

Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

c) Giám sát khác: 

- Giám sát các công tác về phòng tránh sự cố: Kiểm tra tình trạng hoạt 

động các thiết bị, máy móc, máy bơm thoát nước mỏ, kiểm tra các biển báo 

khu vực quanh mỏ để kịp thời bổ sung và khắc phục. Tần suất giám sát: 

Thường xuyên. 
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- Giám sát trượt lở mong, sạt lở đất: Bố trí nhân sự thường xuyên kiểm 

tra các thông số của hệ thống khai thác được lựa chọn đảm bảo các yếu tố kỹ 

thuật của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ, hạn chế tối đa tình 

trạng trượt lở bờ moong, sạt lở,…. Trong mùa mưa, thường xuyên kiểm tra 

việc bơm thoát nước mưa, tránh hiện tượng ngập lụt, vận tốc dòng chảy tràn 

lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân có đất lân cận dự 

án. Định kỳ tiến hành thực hiện công tác trắc địa bờ moong để có cơ sở xác 

định thông số dịch chuyển đất và dự báo nguy cơ sạt lở bờ moong. Tần suất 

giám sát: Thực hiện 06 tháng/lần. 

- Giám sát thoát nước mỏ: Bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra việc 

vận hành, bơm thoát nước trong mỏ, đặc biệt là mùa mưa nhằm kịp thời giải 

quyết ngập lụt, không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người 

dân có đất lân cận dự án. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Giám sát nước thải sinh hoạt: Thuê đơn vị có chức năng thực hiện 

dịch vụ môi trường tại địa phương đến hút hầm và mang chất thải đi xử lý 

theo quy định. Chủ dự án tiến hành giám sát, theo dõi tình trạng hoạt động 

của nhà vệ sinh: đường ống, rò rỉ,… để phát hiện sớm kịp thời, khắc phục và 

cam kết không xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý ra môi trường. Tần suất 

giám sát: Thường xuyên. 

- Giám sát an toàn giao thông, an toàn lao động: Quản lý, giám sát lưu 

lượng xe vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động 

dự án: mật độ xe, tốc độ vận chuyển (<30km/giờ), tải trọng,…; giám sát và 

kịp thời khắc phục ngay các tuyến đường có hư hỏng, xuống cấp mà phương 

tiện vận chuyển có tham gia; giám sát tình trạng bụi nhằm hạn chế tối đa bụi 

phát sinh gây tác động đến sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân hai bên 

đường vận chuyển. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.3. Giai đoạn cải tạo phục hồi môi trường: 

- Giám sát sự phát triển, chăm sóc cây: Chủ dự án thực hiện trồng và 

chăm sóc cây xanh theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã phê duyệt. 

Sau khi trồng cây xanh theo phương án, phải giám sát tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ 

che phủ, mật độ cây trồng và thực hiện trồng dặm, thay thế những cây đã chết, 

chậm phát triển trong thời gian 03 năm trước khi phê duyệt, tổ chức nghiệm 

thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa 

mỏ khoáng sản theo quy định. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Giám sát trượt lở mong, sạt lở đất: Bố trí nhân sự thường xuyên kiểm 

tra các thông số của hệ thống khai thác được lựa chọn đảm bảo các yếu tố kỹ 

thuật của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ, hạn chế tối đa tình 

trạng trượt lở bờ moong, sạt lở,…. Trong mùa mưa, thường xuyên kiểm tra 

việc bơm thoát nước mưa, tránh hiện tượng ngập lụt, vận tốc dòng chảy tràn 

lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân có đất lân cận dự 
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án. Định kỳ tiến hành thực hiện công tác trắc địa bờ moong để có cơ sở xác 

định thông số dịch chuyển đất và dự báo nguy cơ sạt lở bờ moong. Tần suất 

giám sát: Thực hiện 06 tháng/lần. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường  

6.1. Thực hiện biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến đời sống, 

kinh tế, xã hội như: Phối hợp với chính quyền địa phương trong sử dụng các 

tuyến đường vận chuyển khoáng sản đi qua cầu, cống,... để cam kết thực hiện 

duy tu, bảo dưỡng theo định kỳ và khi bị hư hỏng; phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền địa phương để quản lý công nhân, đảm bảo tốt an ninh trật tự 

trong khu vực; chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo 

hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, sàng 

tuyển theo quy định tại Điều 5 Luật khoáng sản năm 2010. 

6.2. Thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp để kiểm soát chặt chẽ các 

nguồn chất thải ở các khâu tiếp nhận, lưu giữ và xử lý, đảm bảo không ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh trong quá trình hoạt động của dự án./. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-06T15:49:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Văn Đăng<dangpv@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-06T15:49:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Văn Đăng<dangpv@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




