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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

của dự án “Khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ 

Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

 (giai đoạn nâng công suất)” 

 

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 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/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

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

của Luật bảo vệ môi trường; 

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; 

Xét Công văn số 3468/BTNMT-TCMT ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Tài nguyên và môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường và Văn bản số 377/XMĐB ngày 29 tháng 6 năm 2022 của 

Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành về việc tiếp thu, giải trình và đề nghị phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khai thác mỏ đá vôi 

làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn nâng công suất)”; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

trường của dự án “Khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ 

Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 

nâng công suất)” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần xi măng Đồng 

Bành (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại mỏ Đồng Bành thuộc thị trấn Chi 

Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi 

trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

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 
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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: 
- Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành; 

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

- UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Quỹ BVMT tỉnh Lạng Sơn; 

- Thanh tra Bộ, Tổng cục ĐC&KSVN; 

- Lưu: VT, VPMC, TCMT, Hg. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 



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

KHAI THÁC MỎ ĐÁ VÔI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT XI MĂNG 

TẠI MỎ ĐỒNG BÀNH THUỘC THỊ TRẤN CHI LĂNG, HUYỆN CHI 

LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN (GIAI ĐOẠN NÂNG CÔNG SUẤT) 
(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 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ 

Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 

nâng công suất). 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành. 

- Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Vị trí địa lý:  

Điểm 
Hệ toạ độ VN2000 kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 6o 

X (m) Y (m) 

1 2.386.540 652.673 

2 2.386.783 652.753 

3 2.386.945 652.946 

4 2.386.749 653.280 

5 2.386.320 653.302 

6 2.386.148 653.171 

7 2.386.134 653.080 

8 2.386.339 653.021 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi, quy mô: Tổng diện tích Dự án là 50,02ha, bao gồm:  

+ Khai trường khai thác là 30,4ha. 

+ Diện tích bãi thải là 3,3ha.  

+ Khu nhà điều hành là 0,1ha.  

+ Hồ lắng và rãnh thoát nước 0,11ha. 

+ Các công trình phụ trợ khác và hành lang an toàn là 16,11ha. 

- Công suất:  

+ Công suất khai thác hiện tại của mỏ: 1.040.000 tấn/năm (Giấy phép số 

988/GP-BTNMT ngày 26/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

+ Công suất của mỏ khi nâng công suất: 1.700.000 tấn/năm tương đương 

629.630 m3/năm, thể trọng của đá là 2,7 tấn/m3) 

1.3. Công nghệ khai thác: Áp dụng phương pháp khai thác lộ thiên, hệ 

thống khai thác khấu theo lớp bằng. Quy trình công nghệ khai thác như sau: 

+) Đá vôi xi măng tại mỏ → Khoan nổ mìn → Xúc bốc → Vận chuyển → 

Nghiền đập → Nhà máy xi măng. 
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+) Đá vôi dolomit tại mỏ → Khoan nổ mìn → Xúc bốc → Vận chuyển → 

Bãi thải. 

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án 

1.4.1. Các hạng mục công trình chính 

a) Các công trình hiện hữu (theo báo cáo ĐTM và Dự án cải tạo, phục 

hồi môi trường (CPM) đối với dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ 

đá vôi Đồng Bành thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1035/QĐ-

UBND ngày 15/7/2010) 

Khu điều hành mỏ diện tích 1.000m2, bao gồm: 

- Trạm biến áp diện tích 10m2. 

- Nhà ở công nhân diện tích 120m2. 

- Nhà ăn ca diện tích 70m2. 

- Xưởng sửa chữa thiết bị diện tích 50m2. 

- Sân bãi diện tích 750m2. 

b) Các công trình cải tạo 

- Nhà văn phòng diện tích 130,56m2. 

- Nhà kho diện tích 113,4m2. 

- Téc chứa dầu dung tích 10m3. 

- Sân để tập kết, sửa chữa nhỏ diện tích 500m2. 

1.4.2. Các hoạt động của Dự án 

- Hoạt động khai thác đá vôi gồm khoan nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển đá về 

trạm đập của nhà máy xi măng Đồng Bành. 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên tại mỏ.  

- Hoạt động sửa chữa máy móc trang thiết bị tại Dự án.  

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Dự án được thực hiện tại mỏ hiện hữu thuộc thị trấn Chi Lăng, huyện 

Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ diện tích đất thực hiện Dự án đã được Chủ dự 

án ký hợp đồng thuê đất với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Trong phạm vi bán 

kính 1.000m từ Dự án không có công trình có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

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

tác động xấu đến môi trường 

Hoạt động cải tạo các hạng mục công trình được thực hiện đồng thời với 

hoạt động khai thác của mỏ hiện hữu. Do đó, các tác động môi trường chính của 

Dự án được đánh giá đồng thời trong giai đoạn vận hành Dự án. Cụ thể như sau: 

- Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực khai thác, khu vực bãi thải. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của người lao động. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động khoan, nổ mìn, xúc bốc, vận tải. 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị khai thác. 

- Chất thải sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh 
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từ các hoạt động của Dự án. 

- Quá trình nổ mìn, khai thác, vận chuyển đá nguyên khối, đá thải phát 

sinh tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. 

- Quá trình phát quang thảm thực vật, khai thác làm mất lớp phủ thực vật, 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực khai thác.   

- Các rủi ro, sự cố do cháy nổ, trượt lở bờ mỏ, trượt lở bãi thải, tai nạn lao 

động. 

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 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt khoảng 4,24m3/ngày đêm. Thành phần 

chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD và tổng Nitơ (N), tổng Photpho 

(P), coliform,... 

- Nước thải phát sinh từ xịt rửa bánh xe là khoảng 26,5m3/ngày. Thành 

phần chủ yếu là TSS và dầu mỡ.   

- Nước mưa chảy tràn lớn nhất khoảng 35.014 m3/ngày. Thành phần nước 

mưa chảy tràn chủ yếu là TSS, tổng N, tổng P, COD, dầu mỡ... 

3.2. Bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn khoảng 1.092.857 kg/năm, từ 

hoạt động bốc xúc phát sinh khoảng 523.185kg/năm, từ hoạt động vận chuyển 

đất đá về khu vực trạm đập để tập kết khoảng 445.218kg/năm. Thành phần chủ 

yếu là bụi, SO2, NOx, CO,.. 

3.3. Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 26,5kg/ngày. Thành phần chủ 

yếu là túi nilon, vỏ chai, thủy tinh, thức ăn thừa, vỏ hoa quả,... 

- Đá dolomit khoảng 1.693.075m3 phát sinh trong quá trình khai thác 

được tận dụng một phần làm nguyên liệu sản xuất xi măng, phần còn lại được 

lưu chứa tại bãi thải.  

3.4. Chất thải nguy hại (CTNH) khoảng 50kg/tháng, phát sinh từ hoạt 

động sửa chữa, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị xưởng sửa chữa cơ khí. Thành 

phần chủ yếu là chất thải nhiễm dầu, dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, găng tay 

dính dầu, pin, ắc quy, bóng đèn,... 

3.5. Tiếng ồn, độ rung: phát sinh từ hoạt động nổ mìn, từ hoạt động xúc 

chuyển đá xuống bãi xúc và từ hoạt động di chuyển của thiết bị. 

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

Các công trình đều là hiện hữu tại dự án và dự án không thực hiện giai 

đoạn thi công xây dựng. Do đó các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường 

hiện hữu sẽ tiếp tục được áp dụng trong giai đoạn vận hành dự án. 

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

- Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý tại bể tự hoại tại khu phụ trợ. 

Toàn bộ nước thải sau xử lý được đưa ra hồ lắng trước khi thải ra môi trường. 
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Quy trình: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → Hồ lắng → Hệ thống lạch 

nước của khu vực → Sông Thương.  

- Nước thải từ rửa xe: Nước thải chứa dầu mỡ và các tạp chất từ khu vực 

rửa xe được thu gom vào 01 bể lắng tách dầu dung tích 3m3 (bể tách dầu gồm 

hai bể phân ly). Nước sau khi được xử lý tại bể tách dầu sẽ được thu gom về hồ 

lắng để tiếp tục lắng đọng cặn sau đó sẽ được thải vào hệ thống thoát nước 

chung. 

Quy trình: Nước thải từ hoạt động rửa xe → Bể lắng → Tách dầu → Lắng 

cặn → Hệ thống lạch nước của khu vực → Sông Thương. 

Dầu thải được thu gom về kho chứa CTNH. Chủ dự án thuê đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Nước mưa chảy tràn: Nước trên các tầng khai thác → Rãnh thoát nước 

chân tầng → khu vực tuyến đường mở mỏ → Hồ lắng (Tự chảy) → Hệ thống 

lạch nước của khu vực → Sông Thương. 

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

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với Kq = 0,9; Kf = 0,9. 

4.2. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý bụi, khí thải 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện và thuốc nổ theo hồ sơ 

thiết kế cơ sở đã được duyệt để giảm thiểu phát tán bụi và khí thải. 

- 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. 

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

tải làm việc trong mỏ. Các phương tiện vận chuyển phải có bạt che phủ. 

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

khu vực đường vận tải nội mỏ). 

- Bảo tồn cây xanh xung quanh khu vực khai thác, trồng cây xanh dọc 

tuyến đường vận tải mỏ. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh. 

4.3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom vào 02 thùng phuy dung 

tích 200 lít/thùng có nắp đậy kín. Chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, 

xử lý theo quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý chất thải rắn thông 

thường 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 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

- Sử dụng kho chứa CTNH diện tích 10m2. Kho được thiết kế kiểu kho kín, 

gắn biển cảnh báo CTNH theo đúng quy định. Chủ dự án thuê đơn vị có chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý 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 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. 

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

- Thường xuyên bảo dưỡng máy, thiết bị làm việc tại mỏ, trang bị bảo hộ 

cho người lao động. 

- Hạn chế sử dụng cùng một lúc trên công trường nhiều máy móc, thiết bị 

thi công gây độ ồn lớn để tránh tác động cộng hưởng tiếng ồn, rung. 

- Bố trí lao động thích hợp, hạn chế tối đa số lượng công nhân có mặt tại 

khu vực phát sinh tiếng ồn cao.  

- Áp dụng phương án nổ mìn kỹ thuật đảm bảo an toàn cho các công trình 

xung quanh khu vực Dự án. 

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

vận tải. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường:  

+ Tuân thủ 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. 

+ Tuân thủ 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 lộ thiên. 

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

- Lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết để phòng ngừa và ứng 

cứu sự cố môi trường, an toàn lao động trong quá trình hoạt động của Dự án 

(đặc biệt là sự cố sạt lở bờ mỏ, sự cố rò rỉ, cháy nổ, sét). 

- Lập kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy: trang bị bình chữa 

cháy, kiểm tra đường dây, thiết bị điện, cấm hút thuốc ở gần kho vật liệu nổ 

công nghiệp. 

4.7. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

4.7.1. Giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

- Khai trường khai thác: Cậy bẩy đá treo, đá om trên các sườn tầng; gia cố 

bờ moong, xây gờ chắn mặt tầng giữ đất màu, trồng cây trên các mặt tầng và 

khu vực đáy moong. 

- Bãi thải: San gạt và trồng cây; nạo vét rãnh thoát nước. 

- Hồ lắng: Phá dỡ kè chắn xung quanh hồ lắng, san lấp, phủ đất màu và 

trồng cây. 

- Khu vực phụ trợ: Tháo dỡ các công trình phụ trợ, san gạt và trồng cây; 

phá dỡ hệ thống mương, rãnh thu thoát nước phía Đông Nam mỏ; san lấp và 

trồng cây. 
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- Tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ (tính từ biên mỏ ra đường vận tải đá 

sét về trạm đập): Cải tạo mặt đường, nạo vét rãnh thoát nước và trồng cây 2 bên 

tuyến đường. 

- Nạo vét tuyến suối chảy qua khu vực mỏ trên chiều dài đoạn suối qua 

các khu vực khai thác để khơi thông dòng chảy chung cho khu vực.  

- Trồng cây na mật độ 600 cây/ha tại khu vực đáy moong khai thác, bãi 

thải, hồ lắng, khu vực phụ trợ. 

Tổng hợp khối lượng các công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

I Khai trường khai thác   

1 Moong khai thác   

- Xúc bốc, vận chuyển, san gạt đất màu phủ bề mặt m3 65.079 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 1 m2 92.970 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 2 m2 92.970 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 3 m2 92.970 

- Dựng biển báo nguy hiểm  cái 02 

2 Sườn tầng và Mặt tầng    

- Cậy bẩy đá treo, đá om m3 112,717 

- Xây đê chắn mặt tầng m3 169,08 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân tầng m3 135,26 

- Vận chuyển đất màu phủ mặt tầng m3 58.091 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 1 m2 82.987 

+ Trồng và chăm sóc cây na năm 2 m2 82.987 

+ Trồng và chăm sóc cây na năm 3 m2 82.987 

II Hồ lắng   

- Phá dỡ kè chắn xung quanh hồ lắng m3 20,54 

- San lấp hồ lắng m3 1568 

- Vận chuyển đất san lấp hồ lắng m3 368,2 

- Trồng và chăm sóc cây na  năm 1 m2 526 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 2 m2 526 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 3 m2 526 

III Bãi thải   

- San gạt bề mặt để trồng cây m3 7343 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 1 m2 10490 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 2 m2 10490 

- Trồng và chăm sóc cây na năm 3 m2 10490 

IV Mương thu thoát nước   

- Mua đất san lấp hoàn trả mặt bằng m3 1.399 

V Tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ   

- Cải tạo mặt đường m3 2.700 

- Nạo vét rãnh thoát nước dọc đường m3 120 

- Trồng cây dọc 2 bên đường m2 1200 

VI Các hạng mục phụ trợ khác   

- Tháo dỡ hệ thống cấp điện cho khai trường m2 10 

- Tháo dỡ các công trình phụ trợ  - 

- Nhà điều hành mỏ m2 130,56 

- Nhà xưởng sửa chữa m2 500 

- Kho chứa CTNH m2 113,4 
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TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng 

- Nhà bảo vệ m2 9 

- Téc chứa nước sinh hoạt m3 6 

- Téc chứa dầu m3 10 

- Kho mìn m2 Giữ lại 

- Vận chuyển phế thải ra ngoài công trình m3 689,05 

- Bóc bỏ lớp bê tông, đánh tơi mặt bằng   

+ Khối lượng bê tông bóc bỏ m3 200 

+ Diện tích đánh tơi mặt bằng m2 1.000 

+ Khối lượng đánh tơi (chiều dày 0,5m) m3 500 

- Quy hoạch trồng cây   

+ Diện tích quy hoạch trồng cây ha 0,1 

+ Số lượng cây trồng (cây na) cây 60 

VII Cải tạo thủy vực tiếp nhận nước thải   

- Cải tạo, nạo vét suối km 1 

- Khối lượng nạo vét m3 1.000 

VIII Công tác bổ sung khác   

- Xử lý hồ bể tự hoại Cái 1 

- Xử lý bể xử lý dầu mỡ cái 1 

- Đo vẽ bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1:2000 100ha 0,5002 

4.7.2. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường là 5.939.338.992 đồng (Năm 

tỷ chín trăm ba mươi chín triệu ba trăm ba mươi tám nghìn chín trăm chín mươi 

hai đồng). 

- Chủ dự án đã thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn 

với số tiền là 3.734.166.096 đồng (Ba tỷ bảy trăm ba mươi tư triệu một trăm sáu 

mươi sáu nghìn không trăm chín mươi sáu đồng) theo Quyết định 1035/QĐ-UBND 

ngày 15/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tổng giá trị còn lại phải ký 

quỹ là 2.205.172.896 đồng (Hai tỷ hai trăm linh năm triệu một trăm bảy mươi hai 

nghìn tám trăm chín mươi sáu đồng). Chủ dự án thực hiện ký quỹ như sau: 

+ Số lần ký quỹ: 15 lần. 

+ Ký quỹ lần đầu số tiền là 441.034.579 đồng (Bốn trăm bốn mươi mốt 

triệu không trăm ba mươi tư nghìn năm trăm bảy mươi chín đồng). Thời điểm 

ký quỹ: trong thời hạn không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Quyết 

định này có hiệu lực thi hành. 

+ Ký quỹ từ lần thứ hai tới lần thứ 15, mỗi lần số tiền là 126.009.880 

đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm tám 

mươi đồng). Thời điểm ký quỹ: trước ngày 31 tháng 01 của năm. 

(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 Lạng Sơn. 

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

- Giám sát môi trường không khí:  

+ Vị trí giám sát: 04 vị trí, tại khu vực khai trường khai thác (KK1); tại 

tuyến đường ngoài mỏ (từ biên mỏ đến tuyến đường vận tải nguyên liệu về trạm 

đập của NMXM Đồng Bành) (KK2); tại khu vực bãi thải (KK3) và tại khu dân 
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cư cách Dự án khoảng 750m về phía Đông Nam (KK4). 

+ Thông số giám sát: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, TSP, CO, NO2, SO2, 

CO2, tiếng ồn, độ rung. 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; 

- Giám sát nước thải: 

+ Vị trí giám sát: 02 vị trí, tại hồ lắng (NT1) và tại cửa xả nước thải từ hồ 

lắng ra điểm tiếp nhận là sông Thương (NT2). 

+ Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, As, Hg, Mn, Fe, tổng N, 

tổng P, dầu mỡ, 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 Kq = 0,9; Kf = 0,9. 

* Giám sát công tác quản lý chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Giám sát khối lượng, thành phần, quá trình phân 

loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn. 

+ Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải rắn tại khu phụ trợ. 

+ Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

- CTNH: Giám sát khối lượng, thành phần, phân loại, thu gom và vận 

chuyển CTNH. 

+ Vị trí giám sát: Tại kho chứa CTNH. 

+ Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

* Giám sát sạt lở, sụt lún:  

+ Vị trí giám sát: Khu vực bờ moong khai trường khai thác có mái taluy; 

tuyến đường vận chuyển. 

+ Tần suất thực hiện: Hàng ngày. 

* 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 thu nước, 

hồ lắng; khối lượng bùn lắng cặn trong hệ thống thoát nước. 

+ Vị trí giám sát: Mương thu thoát nước;  hồ thu nước, hồ lắng. 

+ Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

* Giám sát an toàn nổ mìn:  

+ Vị trí giám sát: Moong khai thác. 

+ Tần suất: Theo hoạt động nổ mìn tại mỏ. 

6. Các điều kiện có liên quan đến môi trường 

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

- Chỉ được phép triển khai Dự án sau khi đã cấp có thẩm quyền điều chỉnh 

giấy phép khai thác theo quy định. 
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- Đảm bảo sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch có liên quan đã được 

phê duyệt; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cộng đồng dân cư để 

phòng ngừa, giải quyết các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt 

động của Dự án. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Tổ chức khai thác theo đúng toạ độ, diện tích, trữ lượng được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp 

luật hiện hành về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ cho hoạt động khai 

thác mỏ, đặc biệt là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCT 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 và Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BCT về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.   

- Tuân thủ nghiêm ngặt các giải pháp kỹ thuật liên quan đến việc xây 

dựng bãi thải, công tác đổ thải theo đúng thiết kế và quy định của cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Thiết kế cơ sở của Dự án, bao gồm các công trình bảo vệ môi trường 

phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận; Chủ dự án phải chịu 

trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển 

khai thực hiện Dự án. 

- Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, 

phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của 

báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của 

Quyết định này và các quy định hiện hành khác. 

- Tận thu lượng đá dolomit phát sinh trong quá trình khai thác làm vật liệu 

xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành để phát huy tối đa hiệu quả về 

mặt kinh tế, tránh gây ô nhiễm môi trường. 

- Theo dõi, giám sát xói mòn, trượt lở đất đá, giám sát rung chấn trong 

quá trình nổ mìn, giám sát hệ thống thoát nước, giám sát an toàn công trình để 

có giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch 

chuyển, sạt lở đất đá; khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các 

hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy 

hiểm, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

- Tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống sự cố cháy nổ, trượt 

lở, sụt lún, đá lăn, đá văng trong khu vực khai thác và các tuyến đường vận tải 

mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; thực hiện nghiêm túc công tác 

cảnh báo nguy hiểm, thông báo tới công nhân và dân cư xung quanh thời gian, 

kế hoạch nổ mìn và các hoạt động có rủi ro cao khác. 

- 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 
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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. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn trong 

quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường khác; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu 

giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. 

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại 

Điều 53 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. 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính đối với khai thác khoáng sản 

theo quy định của pháp luật hiện hành. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo 

nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ môi trường của Dự án được duy trì, 

vận hành hiệu quả và chương trình quan trắc, giám sát môi trường được thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi 

Dự án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo vệ môi trường và bồi thường 

thiệt hại đối với môi trường và xã hội nếu trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm 

môi trường xung quanh và gây ra sự cố môi trường. 
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