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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty than Hòn Gai - TKV là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Công ty đã được TKV giao thầu quản lý, 

bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ lượng than và tổ chức khai thác than tại Quyết 

định số Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao thầu quản lý, bảo 

vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than 

Hòn Gai - TKV gồm 02 mỏ Suối Lại và mỏ Bình Minh; 

Căn cứ theo Quyết định số 403/QĐ - TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có 

xét triển vọng đến năm 2030 (QH403), Theo đó dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu 

dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công)” đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 978/QĐ-XDM ngày 

05/5/2010, dự án khai thác từ mức -75 ÷ -220 sẽ giảm dần sản lượng từ năm 2023 và 

kết thúc khai thác vào năm 2025, các dự án duy trì, cải tạo và mở rộng nâng công suất 

khai thác hầm lò khu Cái Đá - khoáng sàng Suối Lại, Dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối 

Lại giảm dần sản lượng và kết thúc khai thác. Dự án Khai thác xuống sâu dưới mức     

-220 mỏ Bình Minh (gọi tắt là Dự án) nằm trong Danh mục các dự án đầu tư mỏ than 

vào sản xuất giai đoạn 2021÷2030, tuân thủ theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển 

ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 được phê duyệt 

tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Chính phủ (QH403) và đảm bảo 

theo Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/08/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt 

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét 

triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh) (QH1265). Dự án sẽ được đưa vào triển khai từ 

năm 2023 với công suất là 500 nghìn tấn than nguyên khai/năm.Việc tiếp tục đầu tư 

khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là rất cần thiết nhằm duy trì, phát 

triển sản xuất tại mỏ, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân 

viên mỏ cũng như góp phần đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế đất nước. Mặt khác, 

theo Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản công nhận tại Quyết định số 

1173/QĐ-HĐTLQG ngày 15/4/2021 cho thấy tổng trữ lượng, tài nguyên từ mức -220 

đến -750 khoảng 30 triệu tấn, tỷ lệ trữ lượng đạt khoảng 85% (trong phạm vi nghiên 

cứu lập dự án). Với tỷ lệ cấp trữ lượng như trên hoàn toàn có thể nghiên cứu, triển khai 

lập dự án. 

Hiện nay mỏ đang khai thác tầng -75 ÷ -220, các công trình hạ tầng kỹ thuật đã 

được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh; có bộ máy quản lý và đội ngũ công nhân nhiều kinh 

nghiệm là điều kiện thuận lợi để cho mỏ tiếp tục triển khai khai thác xuống tầng dưới. 

Do đó, việc đầu tư khai thác tầng tiếp theo trong những năm tới để tiếp tục đảm bảo 

duy trì sản xuất cho mỏ là rất cần thiết và cấp bách, đồng thời góp phần đáp ứng nhu 

cầu than cho các ngành công nghiệp và xuất khẩu. Vì vậy, Công ty than Hòn Gai - 

TKV đã lập dự án “Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” 

nhằm đáp ứng yêu cầu này. 

Đi đôi với việc sản xuất than, Công ty than Hòn Gai- TKV là đơn vị luôn chú 
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trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Hàng năm, Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng cho 

công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ Môi trường, các quy 

định pháp quy của nhà nước về môi trường và chiến lược phát triển bền vững của Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Căn cứ nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án thuộc nhóm dự án đầu tư nhóm I. Công ty 

than Hòn Gai- TKV đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư 

Mỏ và Công nghiệp -Vinacomin lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án 

“Đầu tư khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” tại phường Hà Khánh và 

Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, công suất 500.000 tấn/năm để đánh giá 

tác động của dự án đến chất lượng môi trường khu vực, từ đó chủ động có kế hoạch, 

biện pháp phòng tránh và hạn chế các tác động xấu đến môi trường.   

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án  

 Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án là Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh; 

Cơ quan phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án là Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch, dự án có liên quan 

1.3.1. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch 

 Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” tại phường Hà 

Khánh và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phù hợp với các 

quy hoạch sau: 

 - Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2622/QĐ-

TTg ngày 31/12/2013: Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 

Ninh, các mỏ than trực thuộc TKV thuộc đối tượng nằm trong Khoản III, Phụ lục - 

danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 ÷ 

2030 là nhóm các dự án cần được quan tâm chú trọng, nâng cao hiệu quả trong công 

tác bảo vệ môi trường (hoạt động thu gom, xử lý nước thải, quan trắc môi trường, cải 

tạo phục hồi môi trường, kiểm soát bụi). Định hướng phát triển ngành than bền vững, 

đảm bảo hoạt động khai thác phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch và chất lượng 

sống. Tập trung nghiên cứu công nghệ khai thác tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động 

đến môi trường, tận thu tối đa nguồn tài nguyên, cải thiện điều kiện cho người lao 

động, chú trọng giải quyết môi trường. Phường Hà Khánh thuộc thành phố Hạ Long 

nằm trong vùng trung tâm của tổ chức không gian lãnh thổ Quảng Ninh. Khu vực này 

thực hiện Quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh để 

xứng tầm là một trung tâm du lịch lớn trong nước và quốc tế trong tương lai; trở thành 

một thành phố đô thị hiện đại trong vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ. Phát triển thành phố 

Hạ Long gắn liền với công tác bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa của 

Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Không gian thành phố sẽ được phát triển mở rộng 

về phía Tây và phía Bắc, trong phía Tây là khu Bãi Cháy sẽ tập trung phát triển du 

lịch; phía Đông là khu Hòn Gai là trung tâm hành chính và thương mại. 

 - Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét 

triển vọng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
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403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016: Dự án nằm trong giai đoạn 2021-2030, mục I.2 vùng 

Hòn Gai, Phụ lục IIIa, Danh mục các dự án đầu tư mỏ than vào sản xuất của QH403 

và phù hợp với QH1265. 

- Quy hoạch bãi thải: Khu vực Hòn Gai chưa được phê duyệt Quy hoạch đổ thải 

chung của vùng. Do đó, các đơn vị khu vực Hòn Gai trực thuộc TKV thực hiện đổ thải 

tại các bãi thải theo phê duyệt của TKV đối với từng đơn vị. 

- Quy hoạch sử dụng đất: Công ty than Hòn Gai đã được Uỷ ban Nhân dân 

thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định 1520/QĐ- UBND ngày 06/4/2022 về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ 

Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh tại phường Hà Khánh và 

phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. 

1.3.2. Mối quan hệ của dự án với các dự án lân cận 

Công ty than Hòn Gai - TKV hiện đang quản lý 05 Dự án khác cùng với Dự án 

khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh bao gồm: 

1. Các dự án khai thác mỏ đang triển khai thực hiện 

+ Dự án Cải tạo và mở rộng nâng công suất khai thác khu Cái Đá- khoáng sàng 

Suối Lại (khu Cao Thắng) phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 355/GP-BTNMT ngày 31/01/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Cho phép khai thác than bằng phương pháp hầm lò khu mỏ Cái Đá 

thuộc phường Hà Khành, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; diện tích khai trường 

1,36km2; khai thác các vỉa 8, 9, 10, 11, 12; mức sâu khai thác từ lộ vỉa đến mức -

160m; trữ lượng than huy động 5.038.889 tấn; trữ lượng khai thác 2.961.701 tấn 

(tương đương 4.336.378 tấn than nguyên khai); thời hạn Giấy phép 17 năm. 

- Công suất mỏ: 300.000 tấn/năm 

- Tuổi mỏ theo thiết kế 19 năm (có 4 năm XDCB) 

+ Dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh: Giấy phép 

khai thác khoáng sản số 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Cho phép khai thác than bằng phương pháp hầm lò dưới mức -75 mỏ than Bình 

Minh thuộc phường Hà Khành, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; diện tích khai 

trường 1,227km2; khai thác các vỉa 2, 3, 5, 6, 7, 8; mức sâu khai thác đến mức -220m; 

trữ lượng than địa chất 13.542.000 tấn; trữ lượng khai thác 12.083.000 tấn (tương 

đương 10.205.000 tấn than nguyên khai); thời hạn Giấy phép khai thác 10 năm. 

- Công suất mỏ: 1.000.000 tấn/năm 

- Tuổi mỏ: 12 năm 

+ Dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1), phường Hà 

Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Giấy phép khai thác khoáng sản số 708/GP-

BTNMT ngày 25/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cho phép khai thác than 

bằng phương pháp hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1) thuộc phường Hà 

Khành, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; diện tích khai trường 3,98km2; khai thác 

các vỉa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; mức sâu khai thác từ lộ vỉa đến mức -160m; trữ lượng 

than địa chất 9.887.000 tấn; trữ lượng khai thác 6.478.000 tấn; thời hạn Giấy phép khai 

thác 16 năm 
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- Công suất mỏ: 700.000 tấn/năm 

- Tuổi mỏ: 16 năm  

+ Dự án Cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh, 

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Giấy phép khai thác khoáng sản số 23/GP-BTNMT 

ngày 06/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cho phép khai thác than bằng 

phương pháp lộ thiên mỏ Suối Lại thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh; diện tích khai trường 0,58km2; khai thác các vỉa 13; mức sâu khai thác 

đến -160m; trữ lượng than địa chất 1.131.109 tấn; trữ lượng khai thác 1.080.190 tấn; 

thời hạn Giấy phép khai thác 6 năm 

- Công suất mỏ: 1.000.000 tấn/năm 

- Tuổi mỏ: 2 năm 

+ Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác than lò giếng  Xí nghiệp than Hà 

Ráng” của Công ty than Hạ Long – TKV, Công y than Hòn Gai – TKV nhận Bàn giao 

khu Hà Ráng từ Công ty than Hạ Long – TKV từ 0 giờ ngày 01/7/2020 theo quyết 

định số 1136/QĐ-TKV ngày 19/06/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam, Dự án được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 

2783/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cho phép khai 

thác than bằng phương pháp hầm lò mỏ Hà Ráng thuộc phường Quang Hanh, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; diện tích khai trường 3,94km2; khai thác các vỉa 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16; mức sâu khai thác +50 đến mức -100m; trữ lượng than địa chất 

8.678.000 tấn; trữ lượng khai thác 5.496.000 tấn; thời hạn Giấy phép khai thác hết năm 

2023. 

2. Các dự án đầu tư mới 

+ Dự án Mở rộng khai thác hầm lò mỏ Hà Ráng: Theo chủ trương chỉ đạo của 

TKV, để đảm bảo ổn định sản xuất của Công ty than Hòn Gai - TKV, trong năm 2020 

Công ty sẽ tiếp quản phần khai trường mỏ than Hà Ráng của Công ty than Hạ Long-

TKV và chuẩn bị dự án Mở rộng khai thác hầm lò mỏ than Hà Ráng với các thông số 

như sau: 

- Trữ lượng, tài nguyên khoảng 11 triệu tấn (tính từ mức-100 ÷ -250) 

- Công suất mỏ 900.000 tấn/năm 

- Tuổi thọ mỏ 17 năm (tính cả thời gian XDCB) 

- Thời gian chuẩn bị dự án 05 năm (năm 2020-2024) 

Đối với các dự án lân cận khác do đơn vị khác quản lý có khoảng cách xa so 

với mỏ Bình Minh, dao động từ 5 ÷ 10km bao gồm: 

+ Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên khu II vỉa 11- Công ty cổ phần than 

Hà Lầm- Vinacomin; 

+ Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty cổ phần than Hà Tu- 

Vinacomin. 
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2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan  làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012; 

- 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. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ về Quy định 

chi tiết  thi hành một số điều của Luật khoảng sản. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. 

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ quy định về quản 

lý chất thải rắn. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thị hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

ngầm. 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của kim loại nặng trong đất. 

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

khí xung quanh.    

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- 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 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- 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. 

- QCĐP 1:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước mặt 

tỉnh Quảng Ninh. 

- QCĐP 3:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp 

tỉnh Quảng Ninh. 

- QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không khí 

xung quanh tỉnh Quảng Ninh. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt 

Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 

2030; 

- Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến 

năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh)”; 

- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; 

 - Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất nổ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; 

 - Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; 

 - Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030. 

 - Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 676/QĐ-

BTNMT ngày 12/4/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 

mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV”; 

 - Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2011 về việc phê duyệt dự án 

cải tạo phục hồi môi trường của dự án: “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ 

Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai- TKV” tại phường Hà Khánh, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH một thành viên than Hòn Gai- 

Vinacomin; 

 - Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các hạng mục công trình phục vụ Dự án khai thác xuống 
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sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh tại phường Hà Khánh và phường Hà Lầm, thành 

phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh của Công ty than Hòn Gai- TKV.; 

 - Quyết định số 1173/QĐ-HĐTLQG ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt trữ 

lượng than trong “Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh” của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia;  

 - Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013 của Bộ 

Tài nguyên và môi trường của dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ 

Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai”; 

 - Giấy xác nhận đã ký quỹ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh 

về việc đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường (lần 1÷12). 

 - Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 61/GP-BTNMT ngày 13/01/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên Môi 

trường - TKV (có địa chỉ tại phường Cẩm Thủy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được 

xả nước thải từ trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Thành Công- Công ty than Hòn Gai, 

địa chỉ tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn tiếp nhận 

là mương khu 4 cuối cùng ra vịnh Cửa Lục. Lưu lượng nước thải lớn nhất là 

14.400m3/ngày đêm. Thời hạn của giấy phép là 10 năm. Nước thải công nghiệp sau xử 

lý đạt QCVN40:2011/BTNMT (cột B; Kq=0,9; Kf=0,9); 

 - Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 190/GP-UBND ngày 16/01/2019 

của UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép cho Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- 

Khoáng sản Việt Nam- Công ty than Hòn Gai- TKV (có địa chỉ tại sô 169 Lê Thánh 

Tông, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được xả nước thải sau 

xử lý tại phu phụ trợ thuộc dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình 

Minh (Thành Công) tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Nguồn tiếp nhận là hạ lưu sông Diễn Vọng. Lưu lượng nước thải lớn nhất là 

260m3/ngày đêm. Thời hạn của giấy phép là 05 năm. Nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt 

QCVN14:2008/BTNMT (cột B; K=1,0); 

Và một số văn bản pháp quy khác liên quan. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do CDA tự tạo lập và thuê đơn vị tư vấn tạo lập được sử 

dụng làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

 - Báo cáo đánh giá khả năng khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

- Công ty than Hòn Gai - TKV, Công ty cổ phần  tư  vấn  đầu tư  mỏ và công nghiệp - 

Vinacomin lập năm 2020; 

 - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ 

Bình Minh, Công ty cổ phần  tư  vấn  đầu tư  mỏ và công nghiệp - Vinacomin lập năm 

2022. 

 - Báo cáo kết quả tổng hợp tài liệu, tính lại trữ lượng và chuyển đổi cấp trữ 

lượng và cấp tài nguyên than mỏ Bình Minh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh , Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin lập năm 

2021; 

 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Khai thác hầm lò xuống sâu 

dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV” do công 

ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin lập năm 2010; 
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 - Phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án: “Khai thác hầm lò xuống 

sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV” tại 

phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” do công ty cổ phần Tư vấn 

đầu tư mỏ và công nghiệp Vinacomin lập năm 2011; 

 - Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án: “Khai 

thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn 

Gai - TKV” Công ty than Hòn Gai - TKV cung cấp; 

 - Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm 2020 ÷ 2022 do Công ty than Hòn 

Gai - TKV cung cấp; 

 - Kết quả phân tích mẫu nước mặt, nước ngầm, không khí, đất vùng dự án do 

Công ty cổ phần liên minh Môi trường và Xây dựng thực hiện; 

 - Các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến Dự án; 

 - Các biên bản họp tham vấn cộng đồng do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 

và công nghiệp - Vinacomin thực hiện và các văn bản trả lời của các xã/phường, tổ 

chức bị ảnh hưởng về việc tham vấn ý kiến cộng đồng đối với dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án khai thác xuống sâu dưới mức 

-220 mỏ Bình Minh tại phường Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh do Công ty than Hòn Gai - TKV phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần 

Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin lập. 

3.1. Tóm tắt về Tổ chức thực hiện ĐTM   

 - Chủ dự án (CDA) : Công ty than Hòn Gai - TKV 

+ Người đại diện : Ông Bùi Khắc Thất 

 + Chức vụ  : Giám đốc 

+ Địa chỉ liên hệ : Số 169, Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 + Điện thoại  : 0203. 3825233 Fax: 0203. 3826085 

 - Đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin 

 + Người đại diện : Ông Lê Văn Duẩn 

 + Chức vụ  : Giám đốc 

  + Địa chỉ liên hệ : 565, đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh 

Xuân, TP Hà Nội 

 + Điện thoại  : 0243. 8544252 Fax: 0243. 8543164 

  Chủ dự án đã phối hợp với đơn vị Tư vấn và các cơ quan liên quan tổ chức 

khảo sát, điều tra thực địa phục vụ cho công tác lập báo cáo ĐTM của dự án. Công tác 

khảo sát thực địa khu vực dự án gồm: Lấy mẫu, đo đạc quan trắc hiện trạng các yếu tố 

môi trường nền trong khu dự án (không khí, nước, đất); Khảo sát hiện trạng hệ sinh 

thái nơi thực hiện dự án và lân cận; Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu về hiện trạng 

dân sinh, kinh tế xã hội khu dự án; Thực hiện tham vấn với các tổ chức, cộng đồng dân 

cư bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định của pháp luật. 
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Chủ dự án và các đơn vị tư vấn đã cùng nhau phân tích, đánh giá các tác động 

trong quá trình thi công cũng như vận hành dự án, từ đó đề xuất các biện pháp giảm 

thiểu phù hợp và tối ưu nhất nhằm hạn chế các tác động nhất thời cũng như lâu dài của 

dự án đến môi trường. 

Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập theo hướng dẫn 

của mẫu số 4 phụ lục II của thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường.  

3.2. Các thành viên tham gia lập báo cáo ĐTM 

Bảng MĐ.0.1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM 

Họ tên 

Chuyên 

ngành đào 

tạo/Chức vụ 

Nội dung thực hiện Chữ ký 

Chủ dự án – Công ty than Hòn Gai - TKV 

Lê Trung Toán Phó giám đốc 
Chủ trì thực hiện Đánh giá tác 

động môi trường 
 

Nguyễn Công Đáng 
Trưởng phòng 

kỹ thuật mỏ 

Chịu trách nhiệm kiểm tra thực 

hiện đánh giá tác động môi trường 

của dự án  

Trần Đức Khải 
Phó phòng kỹ 

thuật mỏ 

Chịu trách nhiệm phối hợp với tư 

vấn thực hiện đánh giá tác động 

môi trường của dự án 

Đại diện chủ dự án tổ chức tham 

vấn ý kiến cộng đồng 

 
 

Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM - Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin 

Nguyễn Việt Cường Phó giám đốc Quản lý chung 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
Ths. Khoa học 

Môi trường  

Chủ nhiệm lập báo cáo Đánh giá 

tác động môi trường (ĐTM) 

Chịu trách nhiệm đánh giá tác 

động của dự án đến  môi trường 

xã hội và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu. 

 

Trần Thị Mỹ Dung 
KS. Môi 

trường 

Chịu trách nhiệm đánh giá tác 

động về môi trường của dự án đến 

môi trường tự nhiên. 

Khảo sát, điều tra thực địa  

Bùi Minh Hải 
KS. Môi 

trường 

Lập phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường, lập bản đồ 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải  

Vũ Duy Hiển 
Thạc sĩ kinh 

tế mỏ 

Lập dự toán cải tạo phục hồi môi 

trường 
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Bảng MĐ.0.2. Tiến trình thực hiện đánh giá tác động môi trường và lập báo cáo ĐTM 

TT Công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Người thực hiện 

Đơn vị/người 

phối hợp 
Kết quả 

I Khảo sát thực địa 

1 
Thu thập tài liệu liên 

quan tới dự án 
05 ngày 

Trần Thị Mỹ 

Dung/Bùi Minh 

Hải/ Nguyễn 

Ngọc Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 
 

2 
Quan trắc lấy mẫu hiện 

trạng môi trường 
9 ngày 

Nguyễn Thị Hà/ 

Đỗ Văn Đông/ 

Nguyễn Thế 

Năng 

Công ty cổ phần 

liên minh Môi 

trường và Xây 

dựng 

Số liệu đo đạc hiện 

trạng và báo cáo 

kết quả hiện trạng 

môi trường 

II Lập báo cáo chuyên đề 

1 

Tóm tắt dự án và các 

vấn đề hiện trạng khai 

thác 

10 ngày Bùi Minh Hải 
Công  ty than 

Hòn Gai- TKV 

Nội dung chương 1 

của báo cáo ĐTM 

2 
Tổng hợp số liệu hiện 

trạng môi trường 
10 ngày 

Bùi Minh Hải/ 

Nguyễn Ngọc 

Anh/ Lê Trung 

Chính 

Công ty cổ phần 

liên minh Môi 

trường và Xây 

dựng 

Nội dung chương 2 

của báo cáo 

3 

Đánh giá các tác động 

tới môi trường và Đề 

xuất các biện pháp 

giảm thiểu tác động 

môi trường 

20 ngày 

Trần Thị Mỹ 

Dung/Bùi Minh 

Hải/ Nguyễn 

Ngọc Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 
Nội dung chương 3 

4 
Cải tạo, phục hồi môi 

trường 
15 ngày 

Bùi Minh Hải/ Vũ 

Duy Hiển 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV Nội dung chương 4 

5 

Đề xuất chương trình 

quản lý giám sát môi 

trường 

10 ngày 

Nguyễn Ngọc 

Anh/ Bùi Minh 

Hải 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV Nội dung chương 5 

III Thành lập bản đồ 10 ngày 

Bùi Minh Hải/ 

Nguyễn Ngọc 

Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 
Hoàn thiện bản đồ 

phục vụ báo cáo 

IV Tham vấn cộng đồng 

1 
Chuẩn bị tài liệu tham 

vấn 
05 ngày 

Nguyễn Ngọc 

Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 
 

2 

Tham vấn cộng đồng 

dân cư và đại diện 

phường/xã 

05 ngày 

Trần Thị Mỹ 

Dung/Bùi Minh 

Hải/ Nguyễn 

Ngọc Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 

Hoàn thiện nội 

dung chương 6 

V Hoàn thiện báo cáo 

1 Tổng hợp báo cáo 10 ngày 
Nguyễn Ngọc 

Anh 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV 
Báo cáo tổng hợp 

2 
Họp nghiệm thu nội bộ 

về chuyên môn 
10 ngày 

Nguyễn Ngọc 

Anh/ Bùi Minh 

Hải 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV Báo cáo chỉnh sửa 

3 
Hoàn thiện báo cáo 

trình nộp bộ TN&MT 
10 ngày 

Nguyễn Ngọc 

Anh/ Bùi Minh 

Hải 

Công ty than Hòn 

Gai- TKV Báo cáo hoàn thiện 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp áp dụng trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án được liệt kê dưới đây: 

4.1. Các phương pháp ĐTM  

(1) Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường: Danh mục có ghi rõ mức 

độ tác động tới từng nhân tố của môi trường, bên cạnh phần mô tả có ghi thêm mức độ 

tác động của dự án tới từng nhân tố (Áp dụng trong chương 3). 

(2) Phương pháp đánh giá nhanh: Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO), nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt 

động của dự án (Áp dụng trong chương 3). 

(3) Áp dụng phương pháp mô hình hóa: để định lượng quy mô và mức độ tác 

động, sử dụng các công thức toán học (Gauss, Sutton và hình hộp) (Áp dụng trong 

chương 3, tính toán hàm lượng các chất gây ô nhiễm). 

4.2. Các phương pháp khác 

(1) Phương pháp so sánh, kế thừa (Áp dụng trong chương 2, 3). 

- Phương pháp này được sử dụng để đánh giá mức độ tác động, mức độ ảnh 

hưởng của dự án dựa theo TCVN, QCVN. 

- Ngoài các số liệu về hiện trạng, có thể sử dụng các số liệu thống kê về môi 

trường khu vực để giải thích, lập luận, đánh giá các tác động môi trường. 

(2) Phương pháp nghiên cứu, khảo sát thực địa (Áp dụng trong chương 2). 

- Tổng hợp dữ liệu khí tượng, địa chất, thuỷ văn, động thực vật... trong khu vực 

dự án đánh giá. 

- Công tác khảo sát thực địa bao gồm xác định những nguồn gây ô nhiễm chủ 

yếu và thứ yếu do dự án gây tác động đến môi trường.  

- Thu thập các tài liệu quan trắc môi trường đã thực hiện tại khu vực. 

- Quan trắc đo đạc bổ sung một số chỉ tiêu đặc trưng đối với chất lượng môi 

trường đất, môi trường nước mặt, nước ngầm và môi trường không khí ... 

- Điều tra xã hội học để phân tích những tác động tích cực và tiêu cực đến cộng 

đồng dân cư khu vực xung quanh. 

(3) Phương pháp lấy mẫu, đo đạc hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm. Phương pháp được sử dụng nhằm thu thập các dữ liệu thực tế trong quá trình 

khảo sát ban đầu. Các kết quả khảo sát phản ánh thực tế của dự án, giúp cho quá trình 

đánh giá nhanh hiện trạng môi trường khu vực. Tuy nhiên, do số lần khảo sát có hạn 

nên các số liệu thu được mang tính ngẫu nhiên, phải được cập nhật thường xuyên.  

Mặt khác, kết quả đánh giá mang tính cảm quan, phụ thuộc vào quan điểm và 

trình độ năng lực của người thực hiện. Do đó, người thực hiện các khảo sát thực địa 

cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh 

giá (Áp dụng trong chương 2). 

(4) Phương pháp thu thập số liệu (Áp dụng trong chương 2). 

- Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu: dựa trên nguồn thông tin 
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sơ cấp và thứ cấp từ những tài liệu gồm: kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, các tài liệu 

nghiên cứu trước đây về khu vực dự án,... 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng trong quá trình 

phỏng vấn lãnh đạo và nhân dân địa phương trong khu vực dự án bằng các phương 

pháp: phương pháp phỏng vấn - trả lời; phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời 

bằng viết; phương pháp nhật ký ghi chép.  

(5) Phương pháp phân tích, tổng hợp và dự báo thông tin (Áp dụng trong 

chương 2, 3). 

- Trên cơ sở dữ liệu đã tổng hợp, quan trắc bổ sung, hiệu chỉnh số liệu nhằm 

chính xác hoá các thông tin về môi trường để có kết luận về hiện trạng và dự báo các 

tác động có thể có của dự án đến môi trường tự nhiên, xã hội trong khu vực.  

5. Tóm tắt nội dung chính của báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung về dự án  

 - Tên dự án: “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh”; 

 - Chủ dự án: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - 

Công ty than Hòn Gai - TKV (gọi tắt là Công ty than Hòn Gai - TKV); 

 - Địa điểm thực hiện: Phường Hà Khánh và phường Hà Lầm, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh; 

 - Quy mô: Đầu tư xây dựng các đường lò, thiết bị và một số hạng mục trên mặt 

bằng để khai thác phần tài nguyên than từ mức -220 ÷ -350 khoáng sàng Bình Minh; 

 - Diện tích khu vực khai thác: 1,22 km2; 

 - Diện tích sử dụng đất: 279.642 m2; 

 - Công suất thiết kế: 500.000 tấn than nguyên khai/năm; 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

Bảng MĐ.0.3. Bảng tổng hợp các thông tin chính của dự án 

Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 
Các yếu tố môi trường có khả năng 

phát sinh 

Giai đoạn 

chuẩn bị 

XDCB 

- Hoạt động chuẩn bị, tập trung 

máy móc, thiết bị, nguyên, 

nhiên vật liệu phục vụ cho công 

tác xây lắp chính trên mặt bằng, 

trong lò. 

- Hoạt động chuẩn bị cho việc 

bảo trì/bảo dưỡng/cải tạo công 

trình xuống cấp. 

- Tập trung công nhân. 

- Xây dựng các công trình bổ 

sung thêm. Ngoài ra, thực hiện 

- Khí thải, bụi, ồn, rung. 

- Chất thải rắn, CTNH. 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Cảnh quan môi trường. 

- Ô nhiễm môi trường đất. 

- Nước thải. 

- Ảnh hưởng tới sức khỏe dân cư xung 

quanh. 
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Các giai 

đoạn của 

Dự án 

Các hoạt động 
Các yếu tố môi trường có khả năng 

phát sinh 

hoạt động bảo trì/bảo dưỡng/cải 

tạo các công trình đã có của Dự 

án. 

Giai đoạn  

vận hành 

- Khai thác hầm lò với công suất 

thiết kế là 500.000 tấn/năm. 

- Vận chuyển đất đá thải đến bãi 

thải. 

- Các hoạt động phụ trợ khác. 

- Phát thải khí mỏ, bụi; 

- Nguy cơ gây ảnh hưởng đến dân cư; 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt, nước thải hầm 

lò; 

- Tiếng ồn, bụi và khí thải của máy 

xúc, xe ô tô vận chuyển...; 

- Tiếng ồn, chấn động, bụi do hoạt 

động nổ mìn; 

- Chất thải sinh hoạt và chất thải nguy 

hại; 

- Các sự cố: bục nước trong lò, nổ khí 

mê tan, mất an toàn giao thông, cháy 

nổ, thiên tai, mưa bão… 

Giai đoạn 

Kết thúc 

Hoàn thiện cải tạo, phục hồi môi 

trường như: 

- Cải tạo tuyến đường vận tải 

đất đá;  

- Cải tạo các cửa lò cũ (đóng bịt 

miệng lò, lắp đặt hàng rào, biển 

báo ngăn cửa lò cũ);  

- Cải tạo MBSCN phụ trợ;  

- Nạo vét sông suối. 

- Tiếng ồn, bụi và khí thải của máy 

xúc, xe ô tô vận tải; 

- Chất thải sinh hoạt và chất thải nguy 

hại; 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải sinh hoạt; 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Nước thải, khí thải 

5.3.1.1. Nước thải 

 1. Nước thải sinh hoạt  

 Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ các khu vệ sinh, tắm giặt, nhà ăn... Thông 

thường nước thải sinh hoạt được chia làm hai loại chính: nước đen và nước xám. Nước 

đen là nước thải từ nhà vệ sinh chứa các chất ô nhiễm chủ yếu: chất hữu cơ, các vi sinh 
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vật gây bệnh và cặn lơ lửng. Nước xám là nước phát sinh từ quá trình tắm rửa, giặt 

quần áo với thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu là xà phòng, cặn. 

 Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là 

BOD, COD, Nitơ, Photpho, các hợp chất chứa lưu huỳnh rất cao, oxy hòa tan thấp. 

Ngoài ra một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt, đặc biệt là 

trong phân đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi vi sinh vật có trong phân. 

 2. Nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn bề mặt 

 Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng (chảy tràn qua các kho bãi chứa than, 

nguyên liệu, xăng dầu, bãi xe, cầu rửa xe...) có chứa đất cát, bụi, cặn than, dầu mỡ rơi 

vãi và các chất bẩn khác cuốn trôi. 

 Đây là các loại nước thải có khả năng gây tác động xấu đến môi trường nước 

mặt, là nguyên nhân làm cho nguồn nước mặt (nước suối, nước hồ). Trong trường hợp 

nước chảy tràn có khối lượng lớn không được thu gom xử lý hết đất cát, bụi, cặn than, 

vật liệu rơi vãi, dầu mỡ nổi sẽ là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nước 

mương khu 4, hạ lưu sông Diễn Vọng. 

 Tuy nhiên, với nước thải chảy tràn từ khu vực mặt bằng mức +25, +30 của Dự 

án sẽ được tính toán, thiết kế các hồ thu gom lắng lọc với khối lượng phát sinh lớn 

nhất trước khi xả thải vào suối sẽ cơ bản giảm được tác động xấu tới môi trường nước 

mặt trong khu mỏ. 

 3. Nước thải hầm lò 

 Lượng nước này sẽ có các hàm lượng các chất ô nhiễm như Fe, Mn, Pb, pH, 

chất lơ lửng (TSS)... các hơn so với QCVN vì vậy, khi lượng này được bơm ra khỏi lò 

sẽ gây ảnh hưởng đến các nguồn tiếp nhận. 

 Phạm vi tác động: mương khu 4 (Cuối cùng ra vịnh Cửa Lục) 

 Thời gian tác động: Theo suốt thời gian khai thác, của Dự án (trên 21 năm). 

 Mức độ tác động: Khối lượng nước thải tương đối lớn song tải lượng và nồng 

độ các chất ô nhiễm sau khi qua hệ thống xử lý nước thải nhỏ, được pha loãng theo 

chiều dài và diện tích lớn, nước trong các suối, hồ chưa có nhiều thành phần bị ô 

nhiễm, do vậy, mức độ tác động được đánh ở cấp độ trung bình. 

5.3.1.2. Bụi, khí thải 

 Ảnh hưởng của bụi do hoạt động khoan - nổ mìn chỉ mang tính tức thời và 

trong phạm vi cục bộ, chỉ ảnh hưởng đến môi trường không khí trong khu vực khai 

trường và các đồi xung quanh. Tác động trực tiếp tới công nhân vận hành máy khoan. 

 Thời gian tác động: 21 năm, tác động không liên tục. 

 1. Bụi phát sinh do hoạt động bốc xúc đất đá và than 

 Đối với khu vực dân cư nằm cách xa dự án, nên mức độ ảnh hưởng do hoạt 

động bốc xúc đất đá, than ảnh hưởng không đáng kể. 

 Mức độ tác động gây ô nhiễm môi trường lớn; 

 Thời gian tác động: Suốt vòng đời dự án. 

 Phạm vi tác động trong và lân cận khai trường khai thác. 
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 2. Bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển than và đất đá thải 

 Toàn bộ than nguyên khai khai thác mỏ Bình Minh sau khi tách đá quá cỡ 

+200mm tại cửa lò, than nguyên khai cấp hạt -200mm đều vận chuyển về Trung tâm 

chế biến than Hòn Gai để sàng tuyển và chế biến thông qua tuyến băng tải than kín 

thuộc dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai. Tuyến đường 

vận chuyển đất đá thải từ khai trường đến các bãi thải trong là đường nội mỏ, không có 

dân cư sinh sống; do đó tác động của bụi phát sinh do hoạt động vận tải không ảnh 

hưởng tới dân cư, chỉ làm tăng cao hàm lượng bụi trong môi trường không khí xung 

quanh tuyến đường, gây ô nhiễm không khí cục bộ trong phạm vi mỏ. 

 Phạm vi ảnh hưởng: Dọc tuyến đường vận chuyển đất đá thải từ khai trường mỏ 

đến các bãi thải. 

 Thời gian tác động kéo dài theo thời gian hoạt động của dự án. 

 3. Bụi phát sinh do hoạt động đổ thải 

 Khối lượng đất đá thải khai thác của mỏ là 79.072 tấn/ năm, được đổ thải vào bãi 

thải trong V13. Cung độ vận chuyển trung bình 2,7 km. Do khai thác than bằng phương 

pháp hầm lò nên lượng đất đá thải là khá nhỏ và khai trường, bãi thải nằm biệt lập với dân 

cư, trong phạm vi ranh giới mỏ quản lý nên bụi phát sinh từ công đoạn này chủ yếu ảnh 

hưởng đến thảm thực vật và hạ tầng kỹ thuật của mỏ cùng như các mỏ lân cận. Các bãi 

thải còn lại trong quá trình đổ thải lắp đặt hệ thống quạt phun sương cao áp trên mặt bãi 

thải để giảm bụi. Tại khu vực kết thúc đổ thải tiến hành trồng cây hoàn thổ môi trường. 

 4. Tác động của các hơi khí phát sinh 

 Khí thải phát sinh của dự án chủ yếu do việc sử dụng nhiên liệu của các động 

cơ đốt trong và khoan-nổ mìn. 

 Khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong 

 Lượng khí thải phát sinh hàng năm không lớn, các khí thải phát sinh đều là các 

khí nhà kính vì vậy việc phát thải các khí này vào môi trường cũng góp phần vào việc 

gia tăng hiệu ứng nhà kính. Thực tế, theo kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại các 

mỏ than vùng Quảng Ninh cho thấy, khí thải phát sinh đều thấp hơn ngưỡng giới hạn 

cho phép của QCVN 02:2019/BYT và QCVN 03:2019/BYT.  

 Các khí này chỉ có tác động tới con người, sinh vật khi nồng độ tức thời trong 

không khí lớn do đó, tác động của khí thải phát sinh do ô tô sử dụng nhiên liệu tác 

động tới con người và hệ sinh thái nhỏ. 

 Phạm vi tác động: Khu vực khai trường, tuyến đường vận chuyển than, tuyến 

đường vận chuyển đất đá thải và khu vực bãi thải. 

 Thời gian tác động: trong suốt thời gian hoạt động của dự án 

 Khí thải phát sinh từ hoạt động nổ mìn 

 Mỗi đợt nổ mìn dự án đã làm gia tăng lượng khí NO và CO vào không khí, điều 

này dẫn đến làm gia tăng lượng khí nhà kính của khu vực. 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Chất thải rắn  

 1. Chất thải rắn sinh hoạt 
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Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV. Thành 

phần rác thải bao gồm: các chất vô cơ và các chất hữu cơ như vỏ nilon, giấy vụn, túi 

nhựa, bã chè, vỏ hoa quả,... Khi loại rác thải sinh hoạt thải vào môi trường sẽ tạo ra 

các hợp chất vơ cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm nguồn nước, gây tác hại cho hệ vi sinh 

vật đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước, gây mất mỹ quan. Quá trình phân huỷ rác 

thải sinh hoạt phát sinh ra các khí gây nên mùi hôi thối (H2S), mercaptan.  

Chất thải rắn phát sinh trong thời gian hoạt động của dự án 21 năm. 

Phạm vi tác động tại các khu vực: văn phòng, nhà ăn ca, nhà điều hành trên 

khai trường. 

5.3.2.2. Chất thải rắn thông thường 

Đất đá thải phát sinh từ dự án hàng năm không lớn nhưng sẽ ảnh hưởng tới địa 

hình, chiếm dụng đất đai khu vực, về mùa mưa làm gia tăng nguy cơ sụt lở bãi thải. 

Mức độ tác động tới môi trường do đất đá thải được đánh giá mức độ lớn. Khối lượng 

đất đá thải của dự án là 79.072 tấn/ năm. 

Phạm vi tác động: khu vực khai trường khai thác, khu vực mặt bằng sân công 

nghiệp, khu vực các bãi thải. 

Thời gian tác động: 21 năm. 

5.3.2.3. Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh của dự án bao gồm: ắc quy ô tô thải, dầu mỡ 

thải từ các động cơ (máy xúc, máy đào, ô tô…), giẻ lau có dính dầu mỡ,…  

Khối lượng CTNH mặc dù phát sinh từ dự án hàng tháng không lớn (4387 

kg/năm), tuy nhiên mức độ tác động đến môi trường tự nhiên là khá lớn.  

- Nếu lượng CTNH không được thu gom, vận chuyển và xử lý hiệu quả, trên bề 

mặt khu vực vẫn còn vương vãi các CTNH (giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải, chất thải lây 

nhiễm,…), vào những ngày mưa, lượng chất thải này có thể bị cuốn trôi theo nước 

mưa xuống các khe tụ thủy và các hồ trong khu vực, theo thời gian ảnh hưởng trực tiếp 

tới hệ sinh thái nước. Ngoài ra, dầu mỡ thải, thẩm thấu xuống đất, gây ảnh hưởng trực 

tiếp tới chất lượng nước ngầm tầng nông.  

Chất thải vứt bừa bãi, không được thu gom, xử lý hiệu quả gây mất mỹ quan 

khu vực dự án, theo thời gian gây các mùi khó chịu.  

Trong thành phần CTNH có chứa nhiều các cất độc hại, khi không được xử lý 

đảm bảo môi trường, thì những chất độc xâm nhập vào đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng đất và các vi sinh vật có ích trong đất.  

Phạm vi tác động: Mặt bằng SCN và khu vực xung quanh. 

Thời gian tác động: 21 năm. 

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

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

5.4.1.1. Nước thải  

 1. Xử lý nước chảy tràn trên mặt bằng sản xuất 

 Để hạn chế tác động đến môi trường toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt 
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của mặt bằng SCN của dự án được thu gom về hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, 

qua hố thu để lắng đọng bùn đất trước khi dẫn ra hệ thống thoát nước chung khu vực.  

 2. Xử lý nước thải sinh hoạt  

 Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là nước thải sinh 

hoạt ăn uống từ các nhà ăn ca, tắm giặt, xí tiểu. Nước thải từ các nhà xí tiểu, Công ty 

đã thiết kế hệ thống bể phốt chôn ngầm dưới nền nhà vệ sinh ngay từ giai đoạn xây 

dựng cơ bản theo đúng quy chuẩn xây dựng. Nước thải từ nhà ăn ca, nước thải tắm 

giặt của công nhân đều được dẫn qua hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường.  

Nước thải có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ nên Công ty xây dựng bể tự 

hoại cải tiến Bastaf để xử lý. 

Quy trình xử lý: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bản trong 

nước thải. Nhờ vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo nước thải chuyển động 

theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành 

ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Các ngăn này là một 

dãy bể phản ứng kỵ khí  được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit 

và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện 

phát triển thuận lợi. Để nâng cao hiệu quả xử lý, bố trí ngăn lọc kỵ khí vào cuối bể. 

Các ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí 

gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

 3. Xử lý nước thải hầm lò 

Với khối lượng và đặc tính của nước thải hầm lò của dự án đòi hỏi phải có công 

trình xử lý nước thải với công suất xử lý 1080 m3/h đạt tiêu chuẩn xả thải QCĐP 

3:2020/QN, cột B trước khi xả thải vào nguồn tiếp nhận. 

Đã xây dựng và vận hành trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Thành Công, công 

suất 630m3/h để xử lý toàn bộ lượng nước thải hầm lò phát sinh trên mức -220. 

Chủ dự án dự kiến sẽ phối hợp với công ty TNHH MTV Môi trường – TKV để 

hoàn thành và đưa trạm xử lý nước thải hầm lò công suất 450m3/h vào hoạt động để xử 

lý toàn bộ lượng nước thải hầm lò phát sinh của dự án này. 

Công nghệ xử lý nước thải của hệ thống sẽ được trình bày cụ thể tại chương 3. 

5.4.1.2. Bụi, khí thải  

 1. Giảm thiểu bụi đối với công tác khoan-nổ mìn trong khai thác hầm lò 

 - Công tác chuẩn bị nổ mìn cần tuân thủ 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; Tiến 

hành các vụ nổ theo đúng các quy định về sử dụng vật liệu nổ đã được cơ quan quản lý 

Nhà nước cấp phép. 

 - Đảm bảo chế độ thông gió mỏ, thường xuyên kiểm tra lưu lượng gió. 

 2. Giảm thiểu bụi đất trên tuyến đường vận tải 

 - Xe vận chuyển đất đá thải đào lò dễ gây bụi và làm bẩn môi trường sẽ được 
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phủ vải bạt che chắn cẩn thận, tránh rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển và rửa xe 

thường xuyên để tránh mang bùn bẩn trong công trường. 

 - Phun nước chống bụi trên đường vận chuyển và các khu vực khai trường. 

 - Trồng cây xanh xung quanh khu vực mặt bằng SCN +25, +30 của dự án. 

 - Lắp đặt tuyến băng tải kín vận chuyển than nguyên khai từ cửa CGC +25 về 

kho than tập trung vùng Hòn Gai. 

 3. Giảm thiểu khí thải của các phương tiện vận tải và nổ mìn 

 - Giảm thiểu sự ô nhiễm gây ra do khí thải các phương tiện vận tải bằng các giải 

pháp sau: 

 + Không chở quá tải trọng quy định. 

 + Thường xuyên bảo dưỡng các phương tiện vận chuyển và thiết bị, máy móc 

làm việc ở điều kiện tốt nhất. 

 - Giảm thiểu sự ô nhiễm gây ra do khí độc trong quá trình nổ mìn bằng các giải 

pháp sau: 

 + Sử dụng phương pháp, sơ đồ nổ mìn tiên tiến và các loại thuốc nổ, vật liệu nổ 

ít sinh ra khí độc. 

 + Sau khi nổ mìn thực hiện để lắng bụi và thông gió 15 phút mới vào sản xuất tiếp. 

 + Duy trì thông gió tốt trong môi trường hầm lò. 

 4. Giảm thiểu bụi phát sinh trong lò 

 - Sử dụng phương pháp thông gió để chống bụi cho lò chợ và gương lò chuẩn bị. 

 - Lắp đặt vòi phun nước di động tại các điểm rót than trong lò với lưu lượng 

25lít/tấn than. 

 - Nổ mìn kết hợp các bua nước để giảm thiểu bụi ở các lò chợ khai thác. 

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

5.4.2.1. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

 1. Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Do khai thác bằng phương pháp hầm lò đồng thời toàn bộ than nguyên khai 

khai thác mỏ Bình Minh sau khi tách đá quá cỡ tại cửa lò đều vận chuyển về Trung 

tâm chế biến than Hòn Gai để sàng tuyển và chế biến (đất đá sàng tuyển thuộc phạm vi 

dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, không thuộc phạm vi 

dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh) thông qua tuyến băng tải 

than nguyên khai thuộc dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai 

nên khối lượng đất đá thải hàng năm của dự án không nhiều. Lượng đất đá thải này 

được vận chuyển và đổ thải ra bãi thải Bãi thải trong moong vỉa 13 khai trường lộ 

thiên 917 (thuộc phạm vi dự án “Mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại” đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương 

án Cải tạo phục hồi môi trường Quyết định số 2613/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2019) và 

bãi thải chung của ngành than theo quy hoạch, tuân thủ quy trình đổ thải kỹ thuật trong 

đổ thải. 
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Trồng cây xung quanh bãi thải và khu vực bãi thải đã ổn định nhằm chống phát 

tán bụi và chất ô nhiễm, ổn định bãi thải (không thuộc phạm vi dự các dự án này). 

 2. Chất thải rắn sinh hoạt thông thường 

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt mà Công ty đang 

áp dụng bao gồm: 

- Tái sử dụng các chất thải có khả năng tái chế như giấy, bìa các tông, vỏ chai, 

lon đồ hộp, nilon, thức ăn thừa...nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. 

- Bố trí các thùng rác thu gom tại các khu vực phát sinh chủ yếu của văn phòng 

xí nghiệp, phân xưởng sản xuất… 

- Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của đơn vị vào xe gom rác đẩy tay chở 

đến các tụ điểm tập kết (rác để trên xe thu gom phục vụ cho công tác gắp), không được 

đổ rác xuống lòng, lề đường tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Điểm tập kết 

rác của dự án tại khu công trường Thành Công. 

- Rác thải của ngành ăn phải đựng trong túi nilon để tránh ô nhiễm môi trường 

xung quanh. 

- Hàng ngày thu gom, quét dọn sạch sẽ chân rác tại các điểm tập kết. 

- Hợp đồng vận chuyển, xử lý rác với đơn vị có chức năng, ngày một lần vào 

thứ 2,4,6 trong tuần tại điểm tập kết đem đi xử lý theo quy định. Thời gian thu gom từ 

18h00’ đến 6h00’ (theo quy định của UBND thành phố Hạ Long). 

5.4.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Hiện nay việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải 

nguy hại phát sinh được Công ty thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy 

định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015. Công ty đã 

tiến hành lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Quảng Ninh, mã số quản lý: 22 000 659 T cấp ngày 23/12/2020 (cấp lần 

3). Phương án thu gom, lưu giữ, quản lý được thực hiện cụ thể như sau: 

* Biện pháp thu gom, lưu giữ:  

- Các vị trí sản xuất đặt các thùng đựng chất thải, định kỳ vận chuyển lưu giữ tại 

kho chứa tạm CTNH tại mặt bằng SCN +25 của Dự án. Dán nhãn các thùng đựng chất 

thải nguy hại theo quy định. 

+ Kho chứa tạm CTNH có diện tích 27m2, được chia làm nhiều ngăn để chứa 

các loại chất thải nguy hại. 

+ Nhà kho được thiết kế đảm bảo các điều kiện theo TCVN 2622-1995 về 

phòng cháy chữa cháy. 

- Thời gian lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị xử lý là 3 tháng.   

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm Công ty báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy 

hại với cơ quan quản lý nhà nước. 

* Biện pháp vận chuyển, xử lý: 

- Việc vận chuyển, xử lý được Công ty than Hòn Gai - TKV thuê đơn vị có đủ 

chức năng vận chuyển và xử lý theo các quy định của pháp luật. 
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5.4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

 1. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với cảnh quan, địa hình 

 Do khai thác hầm lò nên cảnh quan địa hình khu vực dự án ít bị biến động trong 

quá trình hoạt động của dự án. Sự biến đổi nhiều nhất xảy ra ở giai đoạn xây dựng cơ bản 

khi phải san gạt mặt bằng để xây dựng, lắp đặt các công trình. Hiện nay, trên bề mặt khu 

vực thực hiện dự án nhìn chung tương đối bằng phẳng nên khối lượng san gạt không lớn. 

Khi tiến hành san gạt, xây dựng cơ bản, dự án sẽ tận dụng các khoảng đất trống, bảo vệ 

diện tích cây trồng trong điều kiện có thể. Tiến hành trồng cây xanh trên phần diện tích 

đất trống không sử dụng để tạo bóng mát, cảnh quan đẹp cũng như hạn chế bụi và tiếng 

ồn trong suốt thời gian xây dựng cơ bản và thời gian hoạt động của dự án.  

 2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới người lao động 

 * Các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động 

Trong giai đoạn sản xuất, các hoạt động khai thác trong hầm lò, vận chuyển đổ 

thải đều ảnh hưởng đến sức khoẻ con người thông qua các tác nhân như bụi, khí thải, 

tiếng ồn, rung… Để bảo vệ sức khoẻ con người thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động sau: 

- Tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động phải được thực hiện nghiêm chỉnh đã 

đề cập trong dự án. 

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh 

nghề nghiệp từ đó có biện pháp kịp thời giải quyết. 

- Tổ chức giờ giấc lao động hợp lý, sắp xếp luân phiên phù hợp các nhóm thợ 

phải làm việc thường xuyên ở nơi có mức độ độc hại cao. 

- Tuân thủ quy trình quy phạm an toàn ở từng vị trí lao động sản xuất. 

* Công tác y tế và cấp cứu mỏ 

- Công tác cấp cứu mỏ: Thực hiện chương trình huấn luyện và tổ chức diễn tập 

về công tác cứu hoả và cấp cứu mỏ hàng năm. 

- Công tác an toàn thực phẩm: Luôn đảm bảo cung cấp thực phẩm tươi sống và 

đảm bảo theo quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm. 

- Công tác y tế: Tổ chức kiểm tra, khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV mỏ nhằm 

phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý do môi trường lao động gây ra. 

3. Biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế-xã hội khu vực dự án 

 Các vấn đề xã hội khu vực thực hiện dự án có thể nảy sinh: Gia tăng dân số, việc 

làm và các tệ nạn xã hội… Để giải quyết các vấn đề này, mỏ sẽ kết hợp với chính 

quyền địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị khu vực, hạn chế 

tiêu cực trong khu vực thực hiện dự án. 

4. Giảm thiểu tác động tới đến tài nguyên, môi trường đất và hệ sinh thái 

 Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và 

chất thải rắn trình bày ở trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường đất và hệ sinh thái. Tuy nhiên, một số biện pháp khác cũng được Công ty áp 

dụng nhằm giảm thiểu tối đa các hoạt động tới môi trường đất và hệ sinh thái. 
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 - Khoanh vùng khu đất của Dự án được địa phương cấp cho tiện quản lý và chịu 

về trách nhiệm về pháp lý cũng như các vấn đề về môi trường và hoàn thổ sau khi Dự 

án đi vào hoạt động; 

 - Để tránh xảy ra hiện tượng chai cằn và phong hóa đất, Dự án kết hợp trồng cây 

với công tác cải tạo và phục hồi các bãi thải sau khi khai thác. Tùy vào điều kiện cụ 

thể có thể trồng các loài cây thích hợp với môi trường khu vực. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thải bỏ các chất thải rắn, thải bỏ đúng nơi quy định, hạn 

chế phát sinh bụi trong diện rộng bằng các thiết bị khử bụi và hàng rào cây xanh, vì 

các yếu tố này dễ dẫn đến việc làm chai cằn, phong hóa đất và ô nhiễm kim loại nặng 

trong đất; 

- Hạn chế dầu mỡ từ các thiết bị thi công để tránh nước mưa cuốn trôi ra khu vực 

xung quanh; 

- Dẫn nước mưa chảy theo hướng nhất định vào hồ lắng không để chảy tràn lan 

làm ô nhiễm trên diện rộng. 

 5. Các biện pháp giảm thiểu đối với rủi ro, sự cố môi trường 

 a. Phòng chống cháy nổ khí Mêtan, ngạt khí 

 - Quạt gió chính làm việc 24/24 giờ; 

 - Tất cả các vị trí trong lò phải được thông gió thường xuyên để đảm bảo thông 

gió và cung cấp đủ lưu lượng gió theo tính toán; 

 - Lắp đặt hệ thống cảnh báo khí mê tan; 

 - Quan trắc liên tục hàm lượng khí độc trong các đường lò. 

 b. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố bục nước 

 Trong quá trình khai thác Công ty luôn luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp 

nhằm hạn chế đến mức tối đa khả năng xảy ra sự cố này. Các giải pháp mà Công ty 

đang thực hiện đó là: 

 - Hàng năm xây dựng kế hoạch khoan thăm dò đề phòng bục nước: Trên cơ sở 

tổng hợp các tài liệu địa hình toàn mỏ, cập nhật các vùng khai thác cũ, các phay phá 

địa chất, Công ty đã đưa ra các dự báo nguy cơ cần đề phòng bục nước từ đó xây dựng 

kế hoạch khoan thăm dò cụ thể; 

 - Hàng năm xây dựng các phương án giải quyết sự cố về bục nước nhằm chủ 

động ứng phó khi có sự cố xảy ra; 

 - Xử lý chống thấm các khe nứt dưới đáy các con suối, địa hình phía trên để 

ngăn chặn nước thẩm thấu xuống lò; 

 Ngoài ra, Công ty còn xây dựng các biện pháp ứng cứu sự cố và tìmkiếm cứu 

nạn khi sự cố bục nước lò xảy ra 

 c. Phòng phòng chống cháy, nổ 

 Để đảm bảo an toàn cho CBCNV và hạn chế thiệt hại do sự cố xảy ra, Công ty 

cần thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ như sau: 

- Hệ thống cấp nước PCCC trên mặt bằng: Các họng cứu hoả đảm bảo theo quy 

phạm PCCC dưới sự kiểm tra của Công an PCCC địa phương. 
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- Hệ thống cấp nước phòng chống cháy trong lò: Tại những chỗ đặt thiết bị 

điện, khu vực khai thác, những chỗ có khả năng xẩy ra cháy được bố trí các họng cứu 

hoả. 

- Trên dọc các đường lò cứ 150m bố trí một thùng đựng cát 0,5m3 cùng các 

dụng cụ cứu hoả để kịp thời dập tắt lửa khi có cháy xẩy ra. 

- Ở trạm quạt gió phải được thiết kế có hệ thống đảo chiều gió và trong hầm lò 

phải có phương án thủ tiêu sự cố khi xảy ra cháy ở bất cứ vị trí nào. 

- Cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các trang thiết bị cứu hoả 

để kịp thời sửa chữa và bổ xung đầy đủ các trang bị dụng cụ theo yêu cầu. 

 d. Biện pháp an toàn do nổ mìn 

 Các biện pháp Công ty áp dụng gồm : 

 - Sử dụng phương pháp nổ vi sai, nổ tạo biên nhằm giảm sóng chấn động, giảm 

hậu xung để tránh hiện tượng làm nứt nẻ và mất ổn định gương lũ. 

 - Sử dụng thuốc nổ nhũ tương và ANFO để giảm thiểu phát sinh khí độc và 

lượng thuốc nổ đồng thời tăng mức độ an toàn. 

 - Bố trí hộ chiếu khoan nổ thích hợp nhằm giảm thiểu lớn nhất ảnh hưởng do đá 

văng, chấn động. Nổ mìn đúng như hộ chiếu dưới sự giám sát của chỉ huy nổ mìn và 

phó giám đốc điều hành mỏ. 

 - Phân công giám đốc điều hành mỏ phụ trách công việc tại khai trường. Lập hộ 

chiếu nổ mìn đầy đủ, chính xác theo quy định và phải được người có thẩm quyền phê 

duyệt. Tuyệt đối chấp hành theo hộ chiếu đã được phê duyệt. 

 - Tuân thủ các quy định về nổ mìn trong quy phạm an toàn trong các hầm lò 

than và diệp thạch và trang bị đầy đủ phương tiện bảo bảo hộ lao động cho công nhân. 

 - Thường xuyên tập huấn các lớp sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra trong những tình 

huống thường gặp. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy phạm về an toàn lao động. 

 e. Biện pháp phòng chống sự cố sụt lún, trượt lở đất đá, sập lò 

 Để phòng chống sự cố sụt lún, trượt lở đất đá, sập lò, Công ty sẽ tuân thủ 

nghiêm ngặt theo đúng trình tự khai thác và các biện pháp như sau : 

 - Các vỉa được tiến hành từ trên xuống, khai thác các cột chuẩn bị trên tầng theo 

hành trình từ trên xuống. 

 - Định kỳ kiểm tra bề mặt khu vực và san lấp hệ thống khe nứt và vùng sụt lún 

trên mặt mỏ, khai thông rãnh nước đỉnh dẫn dòng nước ra ngoài phạm vi khai trường. 

 f. Phòng chống mưa bão 

 Công tác phòng chống lụt bão cần được quan tâm thường xuyên. 

 - Mỏ hàng năm có kế hoạch phòng chống mưa bão trong kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và có các phương án cụ thể: công việc, tiến độ, lực lượng, thường trực, chỉ huy 

v.v... 

 - Có kế hoạch dự trù vật tư, vật liệu cho công tác phòng chống mưa bão. 

 - Đảm bảo hệ thống mương rãnh tốt để hướng lượng nước chảy ra ngoài. 
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 - Kiểm tra thường xuyên hệ thống mương thoát nước, hệ thống trạm bơm 

đường ống, hệ thống điện, thông tin liên lạc v.v... 

 - Chi tiết thực hiện theo phương án phòng chống mưa bão của mỏ 

 g. Trượt lở tại các bãi thải 

 Các công trình bảo vệ môi trường tại bãi thải được thực hiện theo dự án “Mở 

rộng khai thác hầm lò mỏ Suối Lại- Công ty than Hòn Gai - TKV” (đã được phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương ánm cải tạo phục hồi môi trường 

theo Quyết định số 2613/QĐ-BTNMT ngày 16/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường) và dự án Quy hoạch đổ thải vùng Hòn Gai (đang thực hiện). 

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

 Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, trong các giai đoạn xây dựng và vận hành Dự 

án, CDA sẽ thực hiện chương trình QLMT. 

 Chương trình QLMT dự án bao gồm cơ cấu tổ chức thực hiện, tóm tắt biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường và kế hoạch thực hiện. 

 Nội dung giám sát bao gồm: 

5.5.1. Giám sát chất lượng không khí 

 - Thông số giám sát: bụi toàn phần, CO, SO2, H2S, NO2, tiếng ồn. 

 - Vị trí và tần suất đo đạc, lấy mẫu được tổng hợp như sau: 

Bảng MĐ.4. Vị trí giám sát chất lượng môi trường không khí 

TT 
Địa điểm 

dự kiến 

SL 

điểm 

Số 

hiệu 

mẫu 

Tần 

suất 

(tháng/ 

lần) 

Ghi chú 

1 Mặt bằng sân công nghiệp +25 1 KK1 3 

Trong 

giờ sx 

 

2 Khu vực đường nội bộ 1 KK2 3 

3 Khu mặt bằng +30 1 KK3 3 

4 Lò khai thác 1 KK4 3 

5 Lò vận tải 1 KK5 3 

6 Lò thông gió 1 KK6 3 

7 Khu vực kho than 1 KK7 3 

8 Khu dân cư phường Hà Khánh 1 KK8 3 

 - Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT, QCVN 

24:2016/BYT, QCVN 27:2016/BYT. 

5.5.2. Giám sát chất lượng nước mặt 

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

-, S2-, kim loại 

nặng (Zn, Cu, Fe, Mn), tổng dầu mỡ, Coliform, độ đục. 

 - Vị trí và tần suất lấy mẫu được tổng hợp dưới đây: 
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Bảng MĐ.5. Vị trí giám sát chất lượng nước mặt 

TT 
Địa điểm 

dự kiến 
SL điểm 

Số hiệu 

mẫu 

Tần suất 

(tháng/lần) 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

1 Nước mặt mặt bằng +25 1 NM1 3 

QCVN 

08-MT:2015/ 

BTNMT 

2 Mương khu 4 1 NM2 3  

5.5.3. Giám sát chất lượng nước sinh hoạt 

 - Thông số giám sát: pH, độ cứng (tính theo CaCO3), TS, COD, NH4
+, NO2

-, 

NO3
-, SO4

2-, As, Pb, Fe, Mn, Colifrom, E - Coli. 

 - Vị trí và tần suất lấy mẫu như sau: 

Bảng MĐ.6. Vị trí giám sát chất lượng nước sinh hoạt 

TT Địa điểm dự kiến SL Số hiệu 
Tần suất 

(tháng/lần) 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

1 
Bể nước sinh hoạt 

mặt bằng +25 
1 NSH1 3 QCVN09-MT:2015/BTNMT 

5.5.4. Giám sát chất lượng nước thải 

5.5.4.1. Giám sát chất lượng nước thải sản xuất 

 - Thông số giám sát: pH, độ đục, TSS, BOD5, COD, DO, NO3-, NH4+, Hg, As, 

Pb, Fe, Mn, Cu, dầu mỡ khoáng, Colifrom. 

 - Vị trí và tần suất lấy mẫu như sau. 

Bảng MĐ.7. Vị trí giám sát chất lượng nước thải sản xuất 

TT 
Địa điểm 

dự kiến 

SL 

điểm 

Số hiệu 

mẫu 

Tần suất 

(tháng/lần) 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

1 
Nước đầu vào bể xử lý 

nước thải Bình Minh 
1 NTSX1 3 QCĐP 

03:2020/QN, 

cột B 2 
Nước đầu ra bể xử lý nước 

thải Bình Minh 
1 NTSX2 3 

2.5.4.2. Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

 - Thông số giám sát: pH, độ mầu, TSS, TDS, BOD5, COD, NO3
-, As, Pb, Fe, 

Mn, Hg, Cd, tổng dầu mỡ, Colifrom. 

 - Vị trí và tần suất lấy mẫu: 

Bảng MĐ.8. Vị trí giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt 

TT Địa điểm dự kiến 
SL 

điểm 
Số hiệu 

Tần suất 

(tháng/lần) 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

1 Nước thải sinh hoạt sau xử lý 1 NTSH1 3 
QCVN14:2008/ 

BTNMT 2 
Nước thải sinh hoạt trước xử 

lý 
1 NTSH2 3 

 5.5.5. Giám sát chất lượng môi trường đất 

 - Thông số giám sát: pH, độ mùn, tổng kiềm, N, P, kim loại nặng (Pb, Zn, As, 
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Cd…). 

 - Vị trí và tần suất lấy mẫu: 

Bảng MĐ.9. Vị trí giám sát chất lượng môi trường đất 

TT 
Địa điểm 

dự kiến 

SL 

điểm 

Số hiệu 

mẫu 

Tần suất 

(tháng/lần) 
Tiêu chuẩn so sánh 

1 Mặt bằng SCN +25 1 Đ1 3 QCVN03:2008 

BTNMT 2 Bãi thải 2 Đ2 3 

5.5.7. Giám sát trượt lở, dịch động bãi thải, trôi lấp đất đá thải, bồi tụ lòng hồ, 

suối, lưu lượng và chất lượng nước các hồ, suối 

 Quá trình trượt lở, dịch động bãi thải: Đặt mốc quan trắc sự dịch chuyển của các 

bãi thải; tiến hành đo dịch động bãi thải theo thời gian 3 tháng/lần đối với mùa khô và 1 

tháng/lần đối với mùa mưa bằng máy trắc địa, GPS hoặc phương pháp chập bản đồ. Quá 

trình bồi tụ lòng suối, hồ trong khu vực: Trong và sau các trận mưa lớn, thành viên của 

Tổ môi trường đi kiểm tra tại mương khu 4 Hà Khánh, hạ lưu sông Diễn Vọng dùng 

thiết bị lấy mẫu bùn đáy hoặc thước để đo đạc chiều dày lớp bồi tích tại lòng suối, so 

sánh đánh giá mức độ bồi lấp và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp kịp thời. 

 Lưu lượng và chất lượng nước: Định kỳ hàng tháng tiến hành đo giám sát, 

thống kê lưu lượng nước trong các hồ, suối; tiến hành lấy mẫu kiểm tra, đánh giá chất 

lượng nguồn nước trong các hồ, suối trong khu vực. 

5.5.8. Giám sát tự động, cảnh báo khí metan trong hầm lò 

 Để đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt yêu cầu về an toàn trong 

công nghệ khai thác hầm lò, Công ty cũng đã lắp đặt hệ thống giám sát khí mỏ tập 

trung, tự động cho dự án để đo và cảnh báo các thông số khí CH4, CO trong hầm lò. 

Hệ thống có khả năng: 

 - Thường xuyên thu thập, lưu trữ, hiển thị thông tin về nồng độ khí mêtan tại 

các vị trí đặt cảm biến. 

 - Tự động báo động và điều khiển đóng cắt thiết bị điện khi nồng độ khí mêtan 

vượt quá giới hạn quy định. 

5.5.9. Giám sát sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên 

 Ngoài việc khám chữa chăm sóc sức khoẻ định kỳ (1năm/lần) cho người lao 

động theo quy định của Luật Lao động và của Công ty than Hòn Gai- TKV. Để chăm 

sóc và đảm bảo sức khoẻ tốt cho người lao động, Chủ Dự án cần đẩy mạnh và làm tốt 

công tác khám, kiểm tra sức khoẻ cho người lao động. Cụ thể: 

 - Đối tượng khám chữa: Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc trong Dự án và 

trong toàn Công ty than Hòn Gai - TKV. 

 - Những loại bệnh khám chữa: Bệnh về thính giác, thị giác, hô hấp... 

 - Tần suất: Định kỳ 3 tháng/lần. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án (CDA): Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 

Nam - Công ty than Hòn Gai - TKV (gọi tắt là Công ty than Hòn Gai - TKV); 

- Người đại diện: Ông Bùi Khắc Thất    Chức vụ: Giám đốc Công ty 

- Địa chỉ liên hệ: 169 đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

- Điện thoại: 0203 3 825 233     Fax : 0203 3 826 085 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mã số 5700100256-063, đăng ký 

lần đầu ngày 30/12/2013, đăng ký lần thay đổi thứ 2 ngày 02/01/2020 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 

+ Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

 Vốn góp: 

TT Tên nhà đầu tư 
Số vốn góp 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Phương thức 

góp vốn 

Tiến độ 

góp vốn 

1 

Tập đoàn Công nghiệp 

Than- Khoáng sản 

Việt Nam 

293.310 30 Tiền mặt 

Theo tiến độ 

của dự án (từ 

2022-2025) 

 Vốn vay thương mại: 684.390 triệu đồng. Tiến độ góp vốn theo tiến độ của dựa 

án (từ 2022-2025). 

 + Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: 

 Từ 2022÷2025: Thực hiện các thủ tục của dự án (lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giải phóng mặt bằng, 

thuê đất…); đầu tư xây dựng cơ bản. 

 Từ năm 2026÷2043: Hoạt động khai thác. 

 Năm 2044: Tiến hành cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ.  

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện dự án thuộc khoáng sàng Bình Minh, thuộc phường Hà 

Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 8 km 

về phía Đông Bắc. Ranh giới của khu vực dự án như sau: 

- Phía Đông Bắc giáp mỏ Suối Lại; 

- Phía Nam là khu dân cư thành phố Hạ Long; 

- Phía Đông giáp mỏ Hà Lầm; 

https://vinabiz.org/company/detail/tap-doan-cong-nghiep-than-khoang-san-viet-nam/3500370030003000310030003000320035003600
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- Phía Tây, Tây Bắc giáp Vịnh Cuốc Bê; 

- Ranh giới dưới sâu: từ lộ vỉa đến mức -350m; 

- Tổng diện tích khu vực khai thác của Dự án là 1,22 km2. 

Ranh giới nghiên cứu lập dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình 

Minh theo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: 
Bảng 1.1. Ranh giới nghiên cứu lập dự án  

TT Điểm góc 

Hệ tọa độ VN 2000 

(Kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 60) 
Diện tích 

(km2) 
X (m) Y (m) 

1 TC1 2321868.69 718205.59 

1,22 

2 BM.3A 2321873.11 718462.61 

3 BM.4A 2322043.04 718454.69 

4 BM.5A 2322126.99 718973.44 

5 BM.5 2321882.21 718991.66 

6 TC16 2321896.63 719539.62 

7 TC17 2320815.70 719510.18 

8 TC18 2320927.69 719274.17 

9 TC19 2320906.70 718751.33 

10 TC20 2321148.66 718511.08 

11 TC21 2321420.55 718498.40 

12 TC22 2321415.67 718214.38 

Nhận xét: Ranh giới Dự án phù hợp với Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 

14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát 

triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 giới hạn bởi 

các mốc tọa độ được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 1.2. Tọa độ các điểm khép góc dự án theo Quyết định 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 

TT Điểm góc 

Hệ tọa độ VN 2000 

(Kinh tuyến trục 105000’, múi chiếu 60) 
Diện tích 

(km2) 
X (m) Y (m) 

1 BM.2 2321798.91 717696.59 

5,71 

2 BM.3 2322286.59 717783.25 

3 BM.4 2322299.88 718963.46 

4 BM.5 2321882.22 718992.66 

5 BM.6 2321896.65 719540.62 

6 BM.7 2321533.44 719536.86 

7 BM.8 2320911.87 719517.54 

8 BM.9 2320812.84 719518.24 

9 BM.10 2320814.91 719464.18 

10 BM.11 2320411.88 719471.11 

11 BM.12 2320408.32 719264.09 

12 BM.2D 2320418.55 718287.54 

13 BM.2C 2319833.32 718287.59 

14 BM.2B 2319832.86 716571.96 

15 BM.2A 2321770.57 716571.66 

1.1.3.2. Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác có thể bị 

tác động bởi dự án 

Dự án cách khai trường khai thác hầm lò gần nhất khoảng 2 km và nằm cạnh 
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MBSCN mỏ Hà Lầm. 

Dự án cách các khu dân cư phường Hà Khánh khoảng từ 0,6  1,2km; cách 

đường quốc lộ 18A khoảng 1,5km về phía Nam. 

Tổng diện tích đất sử dụng cho Dự án (bao gồm các khai trường khai thác hầm 

lò, mặt bằng sân công nghiệp, trạm xử lý nước thải…) khoảng 1,21km2. 

Tọa độ các ranh gới hạng mục chính phục vụ dự án như sau: 
Bảng 1.3. Tọa độ ranh giới khép góc mặt bằng sân công nghiệp chính +25 và bãi chứa than 

nguyên khai 

STT Điểm mốc 

Tọa độ Hệ VN-2000  

(kinh tuyến trục 1050 00', múi chiếu 60) 

Diện tích 

(ha) 

X (m) Y (m) 

15,73  

1 MB1 2322268 719431 

2 MB2 2322120 719607 

3 MB3 2322009 719531 

4 MB4 2321830 719693 

5 MB5 2321726 719568 

6 MB6 2321727 719476 

7 MB7 2321741 719391 

8 MB8 2321778 719307 

9 MB9 2321884 719281 

10 MB10 2322060 719282 

11 MB11 2322232 719261 

 Mặt bằng khu văn phòng 

12 MB12 2322218 719241 

0,52 
13 MB13 2322145 719241 

14 MB14 2322132 719234 

15 MB15 2322139 719188 

Bảng 1.4. Tọa độ ranh giới khép góc mặt bằng trạm xử lý nước thải hầm lò +25 

STT Điểm mốc 

Tọa độ Hệ VN-2000  

(kinh tuyến trục 1050 00', múi chiếu 60) 

Diện tích 

(m2) 

X (m) Y (m) 

3900 

1 XLNT1 2322033.75 719221,25 

2 XLNT2 2322043.64 719258,60 

3 XLNT3 2321937.57 719238,17 

4 XLNT4 2321946.18 719196,22 

Bảng 1.5. Tọa độ ranh giới khép góc mặt bằng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Bình Minh, 

Cao Thắng 

STT Điểm mốc 

Tọa độ Hệ VN-2000  

(kinh tuyến trục 1050 00', múi chiếu 60) 

Diện tích 

(m2) 

X (m) Y (m) 

3813 

1 HG-TC-01 2314425.13 720380.18 

2 HG-TC-02 2314446.23 720385.82 

3 HG-TC-03 2314445.30 720389.84 

4 HG-TC-04 2314441.29 720388.91 

5 HG-TC-05 2314440.36 720392.92 

6 HG-TC-06 2314427.28 720389.15 

7 HG-TC-07 2314423.47 720400.22 
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STT Điểm mốc 
Tọa độ Hệ VN-2000  

(kinh tuyến trục 1050 00', múi chiếu 60) 

Diện tích 

(m2) 

8 HG-TC-08 2314419.46 720399.28 

Vị trí khu mỏ trong tổng quan khu vực và ranh giới các khu vực thiết kế khai 

thác của Dự án xem hình 1.1.  
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Hình 1.1. Vị trí khu vực Dự án (qua Google Earth) 

Mặt bằng SCN +25 

mỏ Bình Minh 

Ranh giới mỏ Bình Minh 
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 a. Quan hệ về không gian địa lý với các mỏ lân cận 

 * Với các dự án khai thác than hầm lò: 

 Hiện nay, lân cận khu vực dự án đã và đang tồn tại các khu vực khai thác than, 

bao gồm: dự án “Duy trì, cải tạo và mở rộng nâng công suất khai thác hầm lò khu Cái 

Đá”, dự án “Khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (giai đoạn 1)” và dự án “Cải 

tạo, mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại” thuộc địa phận phường Hà Khánh, cách 

trung tâm thành phố Hạ long 7÷10km.  

 Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” nhằm khai thác và sử 

dụng có hiệu quả phần tài nguyên trữ lượng các vỉa than còn lại tại khu mỏ Bình Minh, 

kết hợp với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và đảm bảo nguồn nước tưới cho 

nông nghiệp khu vực thành phố Hạ Long. Như vậy, dự án không tác động tiêu cực đến 

các khu vực khai thác hầm lò lân cận. 

 b. Quan hệ về không gian với khu dân cư, công trình văn hoá lịch sử  

 Khai trường khai thác của Dự án nằm trong phạm vi ranh giới mỏ Đông Bình 

Minh đã được TKV giao quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ lượng than cho 

công ty than Hòn Gai, hiện tại là đồi cây, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

một số là diện tích đất có dân cư sinh sống; không có các công trình văn hoá lịch sử.  

 c. Giao thông vận tải 

 Hệ thống giao thông trong khu vực đã được xây dựng khá hoàn chỉnh, cơ bản đáp 

ứng được nhu cầu giao thông, thông liên lạc và vận tải than, nguyên vật liệu của mỏ. Các 

tuyến giao thông chính bao gồm: 

 - Đường bộ: phía Nam có Quốc lộ 18 từ Hà Nội đến Móng Cái qua trung tâm 

thành phố Hạ Long, phía Bắc là đường tỉnh 326 từ Đông Triều đến Mông Dương, xen 

giữa là đường vành đai phía Bắc tránh thành phố Hạ Long từ Hoành Bồ đến Cẩm Phả, 

phía Tây là đại lộ Trần Phú từ trung tâm thành phố Hạ Long đến cầu Bang, hệ thống 

đường nội bộ trong khu mỏ nối thông các đường chính vào các khu khai thác cơ bản đã 

được bê tông hóa. 

 - Đường thủy: phía Tây khu mỏ là vịnh Cửa Lục có cảng nước sâu Cái Lân, ngoài ra 

còn có cảng Hà Khánh là cảng lẻ xuất than tiêu thụ cho các đơn vị khai thác than trong vùng. 

 d. Thông tin liên lạc 

 Hiện nay mạng lưới thông tin liên lạc trong toàn khu vực thành phố Hạ Long nói 

chung và các phường Hà Khánh nói riêng đã được phủ khắp với các loại hình liên lạc 

(thư tín, phát thanh truyền hình, điện thoại, fax...); cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông 

tin liên lạc của chính quyền và nhân dân trong khu vực cũng như sự điều hành, chỉ đạo 

của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

 e. Kinh tế - xã hội 

 Hòn Gai là một trong những vùng khai thác than với sản lượng lớn. Sản lượng 

than khai thác và chế biến hàng năm được xếp vào hàng thứ 5 của cả nước. 

 Bên cạnh ngành công nghiệp khai thác, chế biến than với sản lượng và giá trị lớn, 

thành phố Hạ Long còn phát triển mạnh về du lịch, cơ khí, vật liệu xây dựng, thương mại... 

  Khu vực phường Hà Khánh có mật độ dân số khá đông, phần đa là công nhân, 
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một phần là nông nhân, tiểu thương. Điều kiện sinh hoạt, thu nhập bình quân đầu người 

trong khu vực ở mức cao so với các phường của thành phố. Cơ sở hạ tầng đã cơ bản 

hoàn thiện, đặc biệt là các công trình công cộng (trạm y tế, trường học...), các công trình 

giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải... 

Trên địa bàn khu vực có các mỏ, công trường khai thác than, cơ sở sản xuất công 

nghiệp, đây là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, không khí và ảnh hưởng 

một phần đến điều kiện sinh hoạt của dân cư trong khu vực. 

1.1.3.4. Phạm vi của báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án  

Phạm vi thực hiện Đánh giá tác động môi trường của dự án Khai thác xuống sâu 

dưới mức -220 mỏ Bình Minh bao gồm: 

- Đánh giá tác động môi trường do việc điều chỉnh quy mô, công suất của dự án 

gây ra. 

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động, các công trình bảo vệ và cải tạo phục 

hồi môi trường do tác động của dự án. 

Tại điểm cấp than dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, 

than nguyên khai mỏ (sản lượng 0,5 triệu tấn/năm) vận chuyển về mặt bằng Trung tâm 

chế biến +30 bằng băng tải BT03 B800mm, L=0,3km (Tuyến băng này nằm trong Hạng 

mục: Tuyến băng tải than nguyên khai thuộc dự án Trung tâm chế biến và kho than tập 

trung vùng Hòn Gai). Tại trạm chuyển tải số 02 than nguyên khai mỏ Bình Minh vận 

chuyển cùng than nguyên khai mỏ Hà Lầm về Trung tâm chế biến.  

Toàn bộ than thương phẩm mỏ Bình Minh thuộc dự án Khai thác xuống sâu dưới 

mức -220 mỏ Bình Minh sẽ vận chuyển đến kho bãi tại cảng Làng Khánh hoặc kho than 

tập trung vùng Hòn Gai để tiêu thụ, thông qua Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin 

thuộc phạm vi dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, không 

thuộc phạm vi dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh. 

1.1.4. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án 

1.1.4.1. Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu đầu tư của Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

như sau: 

- Khai thác tối đa công suất của mỏ bằng phương pháp hầm lò, nhằm duy trì sản 

lượng của toàn công ty, đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ trong nước và xuất khẩu phù hợp 

với Quy hoạch phát triển ngành than Việt nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 

2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 

14/03/2016 và Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/8/2017. 

- Tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập báo cáo ĐTM của Dự án. 

- Đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước cho các ngành công nghiệp như: 

+ Than dùng cho ngành xi măng chủ yếu là than cám 3 và cám 4a. Nhu cầu than 

cho ngành xi măng dựa trên cơ sở: quy hoạch phát triển công nghiệp Xi măng Việt Nam 

đến giai đoạn 2011 ÷ 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ Xây Dựng lập và đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1488/QĐ- TTg ngày 29/8/2011 

và quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
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duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; 

+ Ngoài ra than còn được sử dụng cho các nhu cầu khác như: luyện kim, Phân 

bón, hoá chất, Vật liệu xây dựng (Sành sứ, thuỷ tinh, gạch ngói…). 

- Không làm ảnh hưởng tới công tác khai thác của các đơn vị lân cận, trình tự khai 

thác hầm lò phù hợp trình tự khai thác, đổ thải, thoát nước chung khu vực.  

- Giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế 

của tỉnh Quảng Ninh, góp phần tăng ngân sách nhà nước. 

- Đảm bảo cảnh quan, cải tạo và bảo vệ môi trường tại khu vực khai thác. 

1.1.4.2. Trữ lượng, công suất, công nghệ và loại hình của dự án  

 a. Trữ lượng, công suất và tuổi thọ mỏ  

a1. Trữ lượng địa chất được phê duyệt và trữ lượng than được phép huy động 

vào thiết kế 

Trữ lượng địa chất từ mức -220 đến mức -350 trong ranh giới lập Dự án được xác 

định trên cơ sở Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh đang trình Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoảng sản Quốc gia thẩm định, 

phê duyệt được thể hiện tại bảng 1.6. 

Bảng 1.6. Tổng hợp tài nguyên trữ lượng trong biên giới lập dự án  

Đơn vị: 1000 tấn 

TT Tên vỉa 
TL theo Báo cáo 

địa chất 
121  122 

Tỷ lệ trữ 

lượng, % 

 I Tầng -220÷ -350 12 603 5 815 6 788 100 

1 V1 570   570 100 

2 V2 943    943 100  

3 V3 2 676    2 676 100 

4 V4 8 414 5 815 2 599 100   

5 V5 12 603 5 815 6 788 100 

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, 2022 

a2. Trữ lượng địa chất huy động và trữ lượng công nghiệp  

 * Trữ lượng địa chất huy động  

Được xác định trên cơ sở trữ lượng địa chất theo báo cáo trừ đi trữ lượng trụ bảo vệ cột 

điện 110kV, dân cư, nghĩa trang, vỉa phân tán, khó khai thác, không huy động được... Tổng 

trữ lượng địa chất huy động tầng từ -220 ÷ -350 là 8 628 ngàn tấn, chi tiết xem tại bảng 1.7. 

 * Trữ lượng công nghiệp 

Trữ lượng công nghiệp: Được xác định trên cơ sở trữ lượng địa chất huy động trừ 

đi tổng tổn thất do để lại trụ bảo vệ: đường lò, thượng khu khai thác, tổn thất do công 

nghệ khai thác... 

- Trữ lượng công nghiệp than địa chất tầng -220÷-350 là 6 831 ngàn tấn, trong đó: 

- Trữ lượng công nghiệp quy đổi theo than nguyên khai tầng -220÷-350 là  9 083 

ngàn tấn. 
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Bảng 1.7. Kết quả tính toán trữ lượng địa chất huy động và trữ lượng công nghiệp (1000 tấn) 

TT Tên vỉa 

TL,TN theo 

Báo cáo địa 

chất 

TBV 

Nghĩa 

Trang, 

dân cư 

TBV 

Cột điện 

TBV 

Thượng 

XV và 

phân tán 

TLĐC 

HĐ 

TBV 

Đường lò 

Tổn thất 

CNKT 

TLCN 

than 

sach 

Khối 

lượng đá 

lẫn 

TLCN 

NK 

Quy đổi 

I Tầng -220/-350 12 603 1 661 332 1 982 8 628 364 1 797 6 831 2 252 9 083 

1 Vỉa 5 8 414 269 332 1721 6 092 254 1279 4 813 1 881 6 694 

2 Vỉa 3 2 676 852   261 1 563 66 328 1 235 213 1 448 

3 Vỉa 2 943 302   0 641 27 127 514 105 619 

4 Vỉa 1 570 238   0 332 17 63 269 53 322 

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, 2022 
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  a3. Công suất dự án 

Công suất thiết kế của dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

được xác định trên cơ sở: 

- Phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét 

triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo 

quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016. 

- Khả năng bố trí các khu khai thác đồng thời, khả năng bố trí chuyển diện khai 

thác của các lò chợ  trong thời gian duy trì sản xuất: Khả năng chuyển diện của các lò 

chợ áp dụng công nghệ khai thác cột dài theo phương chống giữ lò chợ bằng giá khung, 

giá xích, giàn tự hành khấu than bằng combai ,…. 

- Tổng trữ lượng công nghiệp than nguyên khai 4 vỉa than bao gồm: vỉa 5; 3; 2 và 

1 huy động vào dự án tính từ mức -220m đến mức cao -350m là: 9 083 ngàn tấn đạt 

100% độ tin cậy cấp 122; 

- Năng lực sản xuất cũng như khả năng điều hành quản lý của Công ty than Hòn 

Gai - TKV; 

Căn cứ vào những yếu tố nêu trên, lựa chọn công suất của dự án Khai thác xuống 

sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là 500.000 tấn/năm (theo than nguyên khai). 

  a4. Tuổi thọ mỏ 

Trên cơ sở trữ lượng công nghiệp tính được, sản lượng khai thác hàng năm, tuổi 

thọ của dự án Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh được xác định là 21 

năm (kể cả thời gian xây dựng cơ bản và tắt dần). 

 b. Công nghệ và loại hình của dự án 

 b1. Công nghệ khai thác 

Hiện nay khu vực mỏ Bình Minh áp dụng các công nghệ khai thác sau: 

- Hệ thống khai thác cột dài theo phương, khấu than bằng phương pháp khoan nổ 

mìn, chống lò chợ bằng giá khung xích, điều khiển đá vách bằng phương pháp phá hỏa 

toàn phần. 

- Hệ thống khai thác lò chợ xiên chéo, khấu than bằng phương pháp khoan nổ 

mìn, chống lò chợ bằng giàn mềm GM 16/34, điều khiển đá vách bằng phương pháp phá 

hỏa toàn phần. 

 b2. Loại hình dự án 

Phân cấp công trình công nghiệp được quy định tại mục 1.2.3 bảng 1.2 Phân cấp 

công trình công nghiệp thuộc thông tư số 03/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 thì 

dự án thuộc cấp Công trình công nghiệp khai thác mỏ hầm lò, cấp công trình cấp II. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính phục vụ khai thác 

Toàn bộ khu vực dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” nằm 

trong ranh giới phạm vi đất quản lý tài nguyên của Công ty than Hòn Gai được Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới 

mỏ, tài nguyên trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than Hòn Gai tại 
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Quyết định số 1867/QĐ - HĐQT ngày 08/8/2008.  

Dự án trước khi xuống sâu dưới mức -220 đã được Công ty than Hòn Gai- TKV 

tiến hành xây dựng cơ bản và khai thác khoáng sản (than) trong dự án khai thác xuống 

sâu dưới mức -75 từ năm 2017 cho đến nay. Hiện nay mặt bằng sân công nghiêp chính 

của mỏ tại mức +25 đã được xây dựng khá hoàn chỉnh đáp ứng quy mô công suất 1,0 

triệu tấn/năm. Để đáp ứng sản lượng khai thác than xuống sâu dưới mức -220, việc lựa 

chọn mặt bằng và bố trí xây dựng nhà, các công trình trên mặt bằng mỏ phục vụ khai 

thác, vận chuyển than được lập trên những nguyên tắc sau: 

- Giải pháp công nghệ, kỹ thuật và hiện trạng các công trình trên mặt bằng.  

- Sơ đồ khai thông chuẩn bị, công nghệ khai thác và vận tải.  

- Phù hợp với tiến độ xây dựng và khai thác của mỏ. 

- Điều kiện địa hình tự nhiên của khu vực. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường. 

  - Đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng chống cháy cho nhà và công trình theo 

TCVN 22117- 1995. 

- Phân khu chức năng phải tính đến các mối liên hệ công nghệ, vệ sinh, phòng cháy 

chữa cháy, giao thông và trình tự xây dựng. 

- Bảo đảm hợp lí mối liên hệ giữa sản xuất, cung ứng vật tư, nguyên liệu, vận 

chuyển sản phẩm, các mạng lưới kĩ thuật trong mặt bằng cũng như với mặt bằng khác. 

- Các tuyến đường đưa đón công nhân, đường đi bộ phải bảo đảm an toàn, khoảng 

cách từ các công trình phụ trợ đến nơi làm việc phải ngắn nhất. 

- Tổ chức thống nhất và hợp lí các hệ thống công trình phục vụ văn hoá đời sống 

cho công nhân. 

-  Quần thể kiến trúc phải thống nhất và phù hợp với môi trường xung quanh. 

Dựa vào các yêu cầu trên giải pháp bố trí tổng mặt bằng mỏ đưa ra phương án như sau: 

- Sử dụng lại hiện trạng các mặt bằng sân công nghiệp +25 và +30. 

Mặt bằng sân công nghiệp +25: Các công trình trên mặt bằng đã được đầu tư hoàn 

chỉnh. Trong phương án sử dụng lại toàn bộ các công trình hiện có trên mặt bằng và xây 

dựng mới: Nhà che miệng cửa lò ngầm +25; Trạm quang lật cao; Cửa lò ngầm +25; Nhà 

tời trục; Nhà giao ca bãi than nguyên khai; hố lắng;  

Mặt bằng khu văn phòng +30: Các công trình trên mặt bằng đã được đầu tư hoàn 

chỉnh. Trong phương án sử dụng lại toàn bộ các công trình hiện có trên mặt bằng 

Vị trí mặt bằng sân công nghiệp +25 và mặt bằng khu văn phòng +30 xem trong 

bản vẽ số: H68-ĐTM-04. 

1.2.1.1. Mặt bằng sân công nghiệp +25 

* Giải pháp thiết kế các công trình hạ tầng trên mặt bằng SCN +25 

Các công trình hạ tầng trên mặt bằng SCN +25 được thiết kế bổ sung để phù hợp 

với giải pháp bố trí điều chỉnh mặt bằng gồm: San nền mặt bằng, hệ thống sân bãi, hệ 

thống thoát nước, công trình bảo vệ mặt bằng, đường nội bộ. 
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 * Giải pháp san nền mặt bằng 

Cao độ san nền: Cao độ san nền trung bình: Htb =  +25 m 

Hướng dốc san nền: i = 0,005 (i = 0,5 %), thoải dần theo hướng từ Tây sang 

Đông. 

Đắp taluy đất với mái dốc 1: 1,5; đào taluy đất với mái dốc 1:1,0 

Độ chặt  san nền: K = 0,95. 

 * Giải pháp thiết kế hệ thống sân bãi mặt bằng 

Hệ thống sân bãi mặt bằng gồm hai loại:  

- Sân bãi bê tông loại 1: Tổng diện tích 3485,13 m2, kết cấu mặt sân bê tông B15 

dầy 15 cm trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 dầy 15 cm. 

- Sân bãi bê tông loại 2: Tổng diện tích 8883,50 m2, kết cấu mặt sân bê tông B15 

dầy 20 cm cm trên lớp cấp phối đá dăm loại 2 dầy 15 cm. 

 * Giải pháp thiết kế đường nội bộ 

Đường nội bộ : Tổng chiều dài tuyến là 522,30 m, mặt đường rộng 7,0 m, độ dốc 

ngang mặt đường 2 %, kết cấu mặt đường bê tông B22,5 dầy 28 cm trên lớp cấp phối đá 

dăm loại 2 dầy 15 cm. 

 * Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước  

Giải pháp thoát nước:  

- Nước mặt và nước thải đã qua xử lý chảy theo hệ thống rãnh thoát nước trên mặt 

bằng về các cống thoát nước và ra mương khu 4. Hiện tại các hồ này đảm bảo thoát hết 

lượng nước mặt trong khu vực. Trong quá trình sử dụng cần có biện pháp kiểm tra, nạo 

vét thường xuyên đặc biệt là trước mùa mưa để đảm bảo lòng mương không bị trôi lấp 

làm giảm khả năng thoát nước của mương. 

- Hệ thống rãnh nước gồm: Rãnh nước tại chân ta luy đào xung quanh mặt bằng để 

đón nước ngoài mặt bằng sau đó chảy thẳng ra các cống thoát nước; hệ thống rãnh trong 

mặt bằng bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ sau đó chảy về hệ thống thoát nước chung 

dọc tuyến đường khu vực qua mặt bằng sau đó chảy ra mương thoát nước khu vực. 

- Toàn bộ lượng nước mặt được lắng đọng cơ học thông qua các hố thu trước khi 

thoát ra ngoài tự nhiên  

- Rãnh thoát nước tại những vị trí cắt ngang qua đường ô tô hoặc cắt ngang sân 

bãi được đậy tấm đan BTCT đúc sẵn, còn lại là rãnh hở. 

Quy mô, kết cấu các loại rãnh, hố thu gồm: 

- Rãnh thoát nước: Rộng 0,50 m, sâu trung bình 0,5 m. Kết cấu rãnh xây đá hộc 

dày 40 cm vữa xi măng mác 100 trên lớp đá dăm đệm dầy 10 cm  

- Hố thu nước xây đá hộc VXM mác 100. Tùy từng vị trí đấu nối với từng loại 

rãnh mà hố thu có quy mô, kích thước khác nhau.  

 * Giải pháp thiết kế các công trình bảo vệ mặt bằng 

 Hệ thống các công trình bảo vệ mặt bằng bao gồm: 

- Tường chắn kết hợp với rãnh thoát nước được xây dựng tại chân ta luy dương ở 
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phía Đông mặt bằng. Chiều dài tường kè là 627,83 m, cao 2,0 m, kết cấu xây đá hộc vữa 

xi măng mác 100, trên lớp móng đá dăm dầy 10 cm. 

- Cổng và hàng rào gồm: hàng  rào thép mặt bằng sân công nghiệp dài 466,03 m, 

01 cổng 11 m. 

 * Giải pháp thiết kế hệ thống cây xanh 

Cây xanh là một phần quan trọng trong cuộc sống của con người cả nơi đô thị và 

những khu công nghiệp. Cây xanh sẽ tạo cảnh quan đẹp, cho bóng mát và làm sạch 

không khí, cải tạo cuộc sống con người trong quá trình công nghiệp hóa hiện nay. Vì thế, 

việc trồng cây xanh là công việc cần thiết.  

Trong khu vực mặt bằng, tận dụng tối đa các khu đất trống để trồng cây xanh. Các 

loại cây xanh gồm cây bóng mát kết hợp các cây bụi thấp để tạo không khí thoải mái cho 

công nhân lao động. 

Các loại cây bóng mát nên chọn các loài cây lá rộng, lá xanh quanh năm. Các cây 

này có tác dụng tốt ngăn cản bụi, tiếng ồn. 

1.2.1.2. Mặt bằng khu văn phòng +30 

Các công trình trên mặt bằng đã được đầu tư hoàn chỉnh. Trong phương án sử 

dụng lại toàn bộ các công trình hiện có trên mặt bằng. Mặt bằng khu văn phòng mức +30 

trên mặt bằng bố trí các công trình: 

 - Quy hoạch trên mặt bằng gồm: Nhà bảo vệ; nhà điều khiển sản xuất; nhà giao ca 

phân xưởng khai thác 1, 2, 3, 5; nhà giao ca phân xưởng đào lò; nhà nồi hơi; nhà vệ sinh 

số 1; nhà ăn ca 300 chỗ; Giá đỡ téc nước 12m3; Giá đỡ téc nước 25m3. 

 - Hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch mặt bằng gồm (Hệ thống cổng, hàng 

rào; Hệ thống sân bãi nội bộ trong mặt bằng;  …) 
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 Bảng 1.8. Quy mô hiện trạng các hạng mục công trình trên mặt bằng 

TT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

I   Mặt bằng SCN mức +25   
 

  

1 12 Bunke đổ thải 
Kết cấu khung cột thép I-300, Sl 04 cột, Phễu chứa bằng thép Tấm 

dày 10cm 
80m3 Đang sử 

dụng tốt 

2 201 Hệ thống băng tải 

Băng tải B4001: Băng tải B=1000mm, N=22kW, Q=320T/h, v=2m/s, 

L=68m, U=380/660; Băng tải B4002: Băng tải B=1000mm, 

N=55kW, Q=320T/h, v=2m/s, L=206m, αmax=12o, U=380/660V  

150T/h 
Đang sử 

dụng tốt 

3 20/4 Cầu dỡ tải giếng phụ Kết cấu khung cột bằng thép, L=25m Cỡ đường 900mm 
Đang sử 

dụng tốt 

4 20/4 Cửa lò GNC mức +25,00. 
Khung tường bằng BTCT, đá 1x2, M200; Tường xây gạch chỉ VMX, 

M75#, L=14m, h=5,85m, rộng= 3m  

Đang sử 

dụng tốt 

5 20/3 
Nhà che miệng giếng 

chính. 

Mái che kết cấu khung cột thép I, vì kèo thép C, lợp tôn mạ màu, diện 

tích 240m2  

Đang sử 

dụng tốt 

6 20/5 Trạm sàng cửa giếng Theo kết cấu nhà che miệng giếng chính 150T/h 
Đang sử 

dụng tốt 

7 26 Nhà tập kết xe song loan 
Diện tích 138m2, nhà kết cấu khung cột thép, vì kèo, xà gồ thép, lợp 

mái tôn mạ màu  

Đang sử 

dụng tốt 

8 64 Khu xử lý nước thải hầm lò 
Gồm hệ thống bể lắng xử lý nước thải hầm lò bằng BTCT, diện tích 

mặt bể 1.900m2 600m3/h 
Đang sử 

dụng tốt 

9 97 Nhà để xe đạp, xe máy 

Nhà kết cấu thép, tổng diện tích sử dụng 1.440m2; tường bao lửng 

xây gạch chỉ, VMX, M75#, phía trên bao lưới B40, tôn mạ màu, 

d=0,42cm. 

400 xe/1 ca, sức 

chứa 700 xe đồng 

thời 

  

10 
132/2 

132/3 
Nhà vệ sinh số  2, 3,  

Diện tích sử dụng 21m2; nhà kết cấu tường gạch, mái BTCT, 4 ô VS 

nam, 1 ô VS nữ, bể phốt chìm 3 ngăn 15m3 5 ô 
Đang sử 

dụng tốt 

11 20/6 Cửa lò GNP mức +25,00 
Khung tường bằng BTCT, đá 1x2, M200; Tường xây gạch chỉ VMX, 

M75#, L=12,3m, h=5,85m, rộng= 3m  

Đang sử 

dụng tốt 

12 20/2 Nhà trục giếng phụ. 
Diện tích 183m2, kết cấu cột thép, vì kèo thép, xà gồ thép, lợp mái 

tôn mạ màu, tường bao gạch chỉ, VXM, M75#. 
183m2 Đang sử 

dụng tốt 

13 150 
Hệ thống đường goòng 

900mm.  
392m 

Đang sử 

dụng tốt 

14 124 Kho phụ tùng vật liệu. 
Diện tích 290m2, nhà kết cấu cột BTCT, xây tường gạch, d= 220mm, 

VXM, M75#, tường thu hồi, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu 
290m2 Đang sử 

dụng tốt 
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TT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

15 
14 

241 
Trạm nén khí cố định. 

Diện tích 146m2, nhà kết cấu cột thép I, xây tường lửng gạch, 

d=220mm, VXM, M75#, tường phía trên bịt tôn mạ màu và tấm nhựa 

lấy sáng, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu; Bể nước làm mát 

80m3 

146m2, thiết kế đặt 

04 máy 4L-20/8, 

thực tế đặt 02 máy 

trục vít 40m3/p 

Đang sử 

dụng tốt 

16 257÷258 Nhà đèn số 1, 2 

Diện tích 189m2, nhà kết cấu cột BTCT, xây tường gạch, d=220mm, 

VXM, M75#, tường thu hồi, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu 

chồng diêm 

08 giá nạp/01 nhà 

đèn<=> 800 đèn 

Đang sử 

dụng tốt 

17 260 Nhà tắm 

Diện tích 498m2, nhà kết cấu cột BTCT, xây tường gạch, d= 220mm, 

VXM, M75#, tường thu hồi, xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu. Hành 

lang lối đi giữa 2 dãy nhà đổ BTCT. Bố trí 01 phòng tắm cán bộ (4 

buồng), 01 phòng để tủ đồ CB (20 tủ), 01 phòng tắm PQĐ (13 vòi); 

03 khu tắm công nhân = 130 vòi; 01 nhà WC nam 4 ô; 02 khu để tủ 

đồ 450 ngăn 

150 vòi tắm đồng 

thời+ 1000 ngăn tủ 

Đang sử 

dụng tốt 

18 262 Xưởng cơ khí tổng hợp 

Diện tích 540m2, nhà kết cấu cột thép I, xây tường lửng gạch, d= 

220mm, VXM, M75#, tường phía trên bịt tôn mạ màu và tấm nhựa 

lấy sáng, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu; Dầm cầu trục 10T 

540m2 Đang sử 

dụng tốt 

19 263 Tuyến băng tải về kho than 
Băng tải B=1000mm, N=22kW, Q=320T/h, v=2m/s, L=172m, 

U=380/660; 
150T/h 

Đang sử 

dụng tốt 

20 264 Nhà giặt sấy quần áo 

Diện tích 498m2, nhà kết cấu cột BTCT, xây tường gạch, d= 220mm, 

VXM, M75#, tường thu hồi, xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu. Hành 

lang lối đi giữa 2 dãy nhà đổ BTCT. Bố trí 01 nhà WC nữ và tắm nữ 

4 ô; 02 khu để tủ đồ 450 ngăn; 01 phòng giao ca, 01 phòng kho và 

sửa chữa quần áo; 01 dãy nhà bố trí phòng giặt, sấy 

02 máy giặt+ 02 

máy sấy quần áo; 01 

máy giặt ủng+ 01 

máy sấy ủng 

Đang sử 

dụng tốt 

STT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

21 265 Nhà chờ xe công nhân Diện tích 252m2 

 

Chưa xây 

dựng 

22 271 
Nhà giao ca phân xưởng cơ 

khí tổng hợp 

Dài 14,4m, rộng 7,5m; Diện tích 108m2; Móng cột, cột bê tông cốt 

thép; Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch, trát và sơn toàn nhà; 

Giằng móng, giằng tường, dầm, trần bê tông cốt thép; Sàn mái BTCT 

B15 dày 100mm, tường thu hồi; Mái chống nóng lợp tôn; Cửa nhựa 

lõi thép; Nền nhà lát gạch ceramic 

108m2, giao ca 70 

người/ca, 01 phòng 

nhân viên kinh tế, 

01 phòng quản đốc 

Đang sử 

dụng tốt 

23 272 Kho chứa chất thải. Diện tích 27m2, nhà xây tường gạch, d= 220mm, VXM, M75#, tường 27m2 Đang sử 
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TT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

thu hồi, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu d=0,42mm dụng tốt 

24 273÷274 

Nhà sửa chữa Cơ điện các 

PX KT1, KT2, KT3, KT5, 

KT6 

Diện tích nhà 256m2, diện tích mở rộng hiên 177m2, nhà kết cấu 

khung cột thép, xà gồ vì kèo thép, lợp tôn mạ màu, xây tường lửng 

VXM, M75#, d=220mm, h=1,8m, tường phía trên quây lưới B40 
 

Đang sử 

dụng tốt 

25 275 Nhà kho tận dụng 
Diện tích 155m2, tậm dụng từ nhà tời cũ, kết cấu cột thép, khung 

thép, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu 
155m2 Đang sử 

dụng tốt 

26 276 

Hành lang đi bộ từ cửa 

giếng về nhà điều hành 

trung tâm. 

Dài 94m, kết cấu bằng cột thép I tận dụng, dầm giằng bằng thép, sàn 

bằng thép tấm chống trơn trượt dày 5mm, lợp mái che bằng tôn mạ 

màu 

94m 
Đang sử 

dụng tốt 

27 266 Hệ thống cổng, hàng rào. 
Tổng chiều dài 830,8m, móng tường xây đá hộc, VXM, M75#, tường 

rào và trụ tường xây gạch chỉ, VXM, M75, h=1,8m. Cổng barie thép 
830m 

Đang sử 

dụng tốt 

28 267 
Hệ thống tường kè, rãnh 

thoát nước mặt bằng. 

Rãnh xây đá hộc loại 1, VXM, M100#, L= 246,64m; Rãnh xây đá 

hộc loại 1, VXM, M100, có tấm đan, L= 169m; Rãnh xây đá hộc loại 

1*, VXM, M100#, L= 122,65m; Rãnh xây đá hộc loại 1* có tấm đan, 

VXM, M100#, L= 104m; Rãnh xây đá hộc loại 2, VXM, M100#, L= 

270,12m; Cống số 1,D-150, L=13m, cống số 2 D-150, L=10m; 

Tường chắn L=325m 

 

Đang sử 

dụng tốt 

29 268 
Hệ thống sân bãi, đường ô 

tô nội bộ trong mặt bằng. 

Diện tích sân bãi bê tông loại 1= 4.421,9m2; diện tích sân bãi bê tông 

loại 2= 12.953,6m2; diện tích sân bãi bê tông loại 3= 425m2; diện tích 

sân bãi cấp phối đá dăm= 16.710,5m2; Đường nội bộ số 1, 

L=495,92m; Đường nội bộ số 2, L= 105,08m; Rãnh thoát nước, 

L=200m; Hố ga thu nước, 04 cái. 

34.511m2 Đang sử 

dụng tốt 

II   Cửa lò gió +25   
 

  

1 10 Trạm quạt gió chính. 

Phần Rãnh gió: Rãnh gió dài 33,106m, rộng 3,06m. Móng gia cố đệm 

cát. Móng, tường bằng bê tông cốt thép;  Hố móng đào bằng máy đào 

0,8 m3, đất cấp 3; Móng gia cố đệm cát, đầm chặt bằng máy độ chặt 

K = 0,95; Ván khuôn gỗ, Móng, tường đổ BTCT đá 1x2 M200; Phần 

Trạm biếp áp: Trạm PP 6KV dài 11,4m, rộng 4,2m. Móng gia cố đệm 

cát. Móng cột, cột bằng bê tông cốt thép. Móng tường xây đá hộc, 

tường xây gạch chỉ. Giằng móng, giằng tường, mái BTCT và lợp tôn. 

Nền đổ bê tông. Móng xây bằng đá hộc VXM 75; Ván khuôn gỗ; 

BTCT giằng móng M200 đá 1x2; BTCT cột M200 đá 1x2; Xây 

02 Quạt FBDCZ-8-

No.24-2x355 

Đang sử 

dụng tốt 
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TT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

tường gạch chỉ VXM 75; Lắp dựng cốt thép sàn mái; Ván khuôn gỗ; 

BTCT sàn mái M200 đá 1x2; Lắp đặt mái che bằng tôn múi mạ mầu; 

Lắp đặt hệ thống chống sét; Sơn dầm, trần, cột, tường sơn ba nước 

2 153 Cửa giếng gió +25 Tường đổ bê tông đá 1x2, M200#, ốp gạch thẻ đỏ 220x60 
 

Đang sử 

dụng tốt 

3 154 Nhà trục cửa giếng. 

Diện tích 67,5m2,kết cấu cột thép, khung thép, vì kèo+ xà gồ thép, 

lợp mái tôn mạ màu, móng tường xây đá hộc, VXM, M75#, giằng 

tường BTCT đá 1x2, M200#, tường lửng xây gạch chỉ, VXM, M75#, 

d= 220mm, h= 1,8m, trên bịt lưới B40 

67,5m2 Đang sử 

dụng tốt 

III   MB SCN mức +30   
 

  

1 108 Nhà bảo vệ 

Diện tích nhà 21m2, kết cấu nhà khung thép, giằng tường, xà gồ, vì 

kèo mái bằng thép hộp mạ kẽm, tường bịt tôn xốp, mái lợp tôn chống 

nóng, đóng trần nhựa 

21m2 Đang sử 

dụng tốt 

2 255 Nhà điều khiển sản xuất 

Dài 36,25m, rộng 7,5m; Diện tích 372m2; Móng cột, cột bê tông cốt 

thép; Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch, trát và sơn toàn nhà; 

Giằng móng, giằng tường, dầm, trần bê tông cốt thép; Sàn mái BTCT 

B15 dày 100mm, tường thu hồi; Mái chống nóng lợp tôn; Cửa nhựa 

lõi thép; Nền nhà lát gạch ceramic 

372m2, Phòng 

ĐKSX, Nhà điều 

khiển băng tải tập 

trung, trạm quan 

trắc khí mỏ; Phòng 

họp, Phòng thờ 

Đang sử 

dụng tốt 

3 250÷254 
Nhà giao ca phân xưởng 

khai thác 1, 2, 3, 5,6 

Dài 14,4m, rộng 7,5m; Diện tích 108m2; Móng cột, cột bê tông cốt 

thép; Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch, trát và sơn toàn nhà; 

Giằng móng, giằng tường, dầm, trần bê tông cốt thép; Sàn mái BTCT 

B15 dày 100mm, tường thu hồi; Mái chống nóng lợp tôn; Cửa nhựa 

lõi thép; Nền nhà lát gạch ceramic 

108m2, giao ca 70 

người/ca, 01 phòng 

nhân viên kinh tế, 

01 phòng quản đốc 

Đang sử 

dụng tốt 

4 93 Nhà nồi hơi. 
Diện tích 58m2, nhà xây tường gạch, d= 220mm, VXM, M75#, tường 

thu hồi, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn mạ màu d=0,42mm.  
02 nồi hơi 1000l 

Đang sử 

dụng tốt 

5 132/1 Nhà vệ sinh số 1 
Diện tích sử dụng 21m2; nhà kết cấu tường gạch, mái BTCT, 4 ô VS 

nam, 1 ô VS nữ, bể phốt chìm 3 ngăn 15m3 5 ô 
Đang sử 

dụng tốt 

6 256 Gara ô tô 

Diện tích 252m2, gồm 2 đơn nguyên, sức chứa 14 xe đồng thời, gara 

kết cấu khung cột, giằng kèo, xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm, kết cấu 

mái vòm lượn sóng, lợp tấm nhựa plycacbonat màu xanh dày 2mm 

252m2 Đang sử 

dụng tốt 

7 259 Nhà ăn 300 chỗ Dài 50,7m, rộng 16,8m; Diện tích 850m2; Móng cột, cột bê tông cốt 300 chỗ Đang sử 
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TT Ký hiệu Tên hạng mục công trình Quy mô, kết cấu Quy mô Tình trạng  

thép; Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch, trát và sơn toàn nhà; 

Giằng móng, giằng tường, dầm, trần bê tông cốt thép; Sàn mái hiên 

BTCT B15 dày 100mm, tường thu hồi; Mái lợp tôn chống nóng và 

tấm nhựa Eroline; khu bếp lợp mái chồng diêm; Cửa nhựa lõi thép; 

Nền nhà, nền hiên lát gạch ceramic 

dụng tốt 

8 
261 

27 

Hệ thống giá đỡ téc 12m3, 

25m3 

Sàn đặt téc diện tích 65m2, nằm tại cos +60, nền sàn Bê tông đá 1x2, 

M200#, d=20cm, bố trí kè rọ đá chắn đất và rãnh thoát nước, đặt hệ 

thống téc cấp nước ăn, sinh hoạt và tắm giặt cho MBSCN khu Thành 

Công gồm: 01 téc nước máy 25m3; 02 téc nước nóng 12m3; 02 téc 

nước lạnh 12m3; 03 téc nước 8m3 

97m3 Đang sử 

dụng tốt 

IV   MB trạm điện +35   
 

  

1 182  Trạm biến áp 22/6kV. 

Tổng diện tích 768m2, trạm biến áp 22/6KV ngoài trời diện tích 

552m2, Nhà trạm kích thước 9x24= 216m2. Móng cột, cột bê tông cốt 

thép; Móng tường xây đá hộc, tường xây gạch, trát và sơn toàn nhà; 

Giằng móng, giằng tường, dầm, trần bê tông cốt thép; Sàn mái BTCT 

B15 dày 100mm, tường thu hồi; Mái chống nóng lợp tôn; Cửa thép; 

Nền nhà lát gạch ceramic 

768m2 Đang sử 

dụng tốt 

2 186  Trạm phát diezel. 

Kích thước 30x12=360m2, nhà kết cấu cột BTCT, xây tường gạch, d= 

220mm, VXM, M75#, tường thu hồi, vì kèo+ xà gồ thép, lợp mái tôn 

mạ màu 

3 máy phát điện 

250KVA 

Đang sử 

dụng tốt 
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1.2.1.3. Hệ thống thoát nước 

a. Giải pháp thoát nước bề mặt của mặt bằng SCN 

 Hệ thống thu gom, thoát nước tại mặt bằng SCN dự án được chia làm 03 lưu vực, 

cụ thể như sau: 

 - Tại mặt bằng +30: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +30 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước của tường chắn xây xung quanh rồi dẫn về các hố thu để lắng cặn trước 

khi nhập vào hệ thống thoát nước tại mặt bằng +26. Rãnh thoát nước tường chắn được 

xây dựng đảm bảo độ dốc i = 0,3% . 

 - Tại mặt bằng +26: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +26 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước xây xung quanh rồi dẫn về hố thu để lắng cặn. Nước mưa chảy tràn sau 

khi lắng cặn được dẫn theo rãnh thoát nước theo cống thoát nước chảy ra mương nước 

khu vực. Rãnh thoát nước được xây dựng đảm bảo độ dốc i = 0,2 ÷ 0,3%. 

 - Tại mặt bằng +25: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +25 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước rồi qua hệ thống các hố thu bố trí trên các rãnh thoát nước để lắng cặn. 

Nước mưa chảy tràn sau khi lắng cặn, một phần dẫn theo rãnh thoát nước, một phần chảy 

trực tiếp theo cống thoát chảy ra mương nước khu vực. Rãnh thoát nước được xây dựng 

đảm bảo độ dốc i = 0,2 ÷ 0,3%. 

 b. Giải pháp thoát nước cưỡng bức 

 Nước từ lò chứa nước hầm bơm -350 được thoát cưỡng bức qua hệ thống đường 

ống đi theo giếng nghiêng phụ +25÷-350 lên mặt bằng +25.  

+ Duy trì Trạm bơm thoát nước mức -85 nước cưỡng bức từ mức -85 lên mặt 

bằng +25 (gồm 6 máy bơm), thông số kỹ thuật máy bơm mức -85: 

- Lưu lượng bơm:                   Qb =360 (m3/h) 

- Áp lực đẩy của bơm:           HĐ=200 (mH2O) 

- Chiều cao hút của bơm:       NPSHr=4,7 (mH2O) 

  - Động cơ phòng nổ:              P=315kW; U=6kV; n=1480vg/ph  

 + Duy trì trạm bơm thoát nước mức -220 bơm nước cưỡng bức từ mức -220 lên 

mặt bằng +25 (gồm 6 máy bơm), thông số kỹ thuật máy bơm mức -220: 

- Lưu lượng bơm:                   Qb =350 (m3/h) 

- Áp lực đẩy của bơm:           HĐ=320 (mH2O) 

- Chiều cao hút của bơm:       NPSHr=6,5 (mH2O) 

- Động cơ phòng nổ:              P=500kW; U=6kV; n=1480vg/ph 

+ Bổ sung trạm bơm mức -350: Chọn 3 máy bơm trong đó gồm 3 tổ hợp, cụ thể 

01 máy bơm làm việc, 01 máy bơm dự phòng, 01 máy bơm sửa chữa bảo dưỡng. Máy 

bơm lựa chọn là máy bơm đa cấp, có các thông số cơ bản như sau: 

- Lưu lượng bơm:                   Qb =550-720-850 (m3/h) 

- Áp lực đẩy của bơm:            HĐ=528-480-432 (mH2O) 

- Chiều cao hút của bơm:       NPSHr=5,5-4,5-3,5 (mH2O) 

- Động cơ phòng nổ:              P=1400kW; U=6kV; n=1480vg/ph 
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 Nước từ hầm bơm sau khi bơm lên mức +25 được dẫn về bể Điều lượng. Nước 

thải từ bể điều lượng sẽ được bơm cưỡng bức về khu vực trạm xử lý nước thải công suất 

630 m3/h. Hệ thống bơm nước thải từ bể điều lượng vể trạm xử lý bao gồm 03 bơm, 

trong đó: 02 hoạt động, 01 dự phòng có thông số kỹ thuật như sau: Q=300 ÷ 350m3/h; 

cột áp H=17,5 ÷ 13,8mH2O, chịu tính axit, điện áp 380V/50Hz/3pha. 

1.2.2. Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường của dự án  

 Trước khi thực hiện dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, dự 

án khai thác tầng trên -220 đã đi vào khai thác từ năm 2013 cho đến nay theo giấy phép 

khai thác số 1514/GP-BTNMT ngày 27/8/2013. Song song với quá trình xây dựng cơ 

bản mỏ, khai thác than Chủ dự án luôn luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tuân 

thủ những cam kết đã nêu trong báo cáo ĐTM của dự án tầng trên đã được Bộ Tài 

nguyên Môi trường phê duyệt. Hiện trạng thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự 

án trước khi khai thác xuống sâu như sau:  

1.2.2.1. Công trình xử lý nước thải 

 a. Công trình thu gom nước mưa, nước thải 

 - Đã xây dựng hệ thống đường ống dẫn HDPE D350 từ hầm bơm mức -85, -220 

của dự án về bể điều hoà của trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Thành Công; 

 - Đã thu gom nước thải sinh hoạt của khu nhà ăn mức +30 bằng đường ống PVC 

Ф110 và đấu nối vào đường ống HDPE Ф200 dẫn về bể tự hoại cải tiến Bastaf. 

 - Đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà tắm giặt mức 

+26 bằng rãnh xây kích thước rộng 40cm x sâu 50cm dẫn về bể lắng hai ngăn. 

 - Đã xây dựng hệ thống rãnh thu gom, thoát nước bề mặt của mặt bằng SCN của 

dự án chia làm 3 khu vực. 

 b. Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp 

 * Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

 - Đã xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt (bể tự hoại cải tiến Bastaf) nhà 

ăn ca mức +30 để xử lý nước thải sinh hoạt nhà ăn trước khi ra môi trường. 

 - Đã xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt (bể tự hoại cải tiến Bastaf)  

nhà tắm giặt mức +26 để xử lý nước thải sinh hoạt nhà tắm giặt trước khi thải ra môi 

trường. 

 * Công trình xử lý nước thải hầm lò 

 - Đã xây dựng trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Thành Công, công suất 630m3/h 

để xử lý toàn bộ nước thải bơm thoát từ hầm lò của dự án tầng trên. 

1.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

 - Đã xây dựng tuyến băng tải kín vận chuyển than nguyên khai từ cửa giếng chính 

+25 về kho chế biến than mặt bằng +26 để giảm thiểu bụi. 

 - Đã trồng cây phục hồi môi trường (cây lá kép, phi lao và một số cây khác) tại 

khu vực sườn đồi, taluy, xung quanh khu vực mặt bằng SCN +30 và mức +25 của dự án. 

Tổng diện tích đã trồng là 27266,5m2. 
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1.2.2.3. Công trình xử lý, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

 - Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Đã trang bị thùng nhựa 200 lít có nắp đậy để lưu 

chứa rác thải sinh hoạt của công nhân định kì chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý theo quy định. 

 - Đối với đất đá thải khai thác: Được đổ thải tại bãi thải trong vỉa 13. 

 - Đối với chất thải nguy hại: Đã có kho lưu trữ CTNH tạm thời theo quy định với 

diện tích 27m2, có tường bao quanh, nền đổ bê tông theo quy định; đã có sổ đăng kí chủ 

nguồn thải theo quy định. 

1.2.2.4. Công trình bảo vệ môi trường khác 

 - Đã lắp đặt hệ thống giám sát khí mỏ tập trung, tự động. 

 - Đã xây dựng kế hoạch thăm dò đề phòng bục nước hàng năm theo quy định của 

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. 

 - Đã lập kế hoạch ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn từng quý. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, 

nước và sản phẩm của dự án 

1.3.1. Các loại nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng của dự án 

Nguyên, nhiên liệu đầu vào của dự án được tổng hợp trong bảng sau: 
Bảng 1.9. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nhiên liệu của Dự án  

TT Nguyên/nhiên liệu Đơn vị tính Số lượng 

1 Thuốc nổ AH1 kg/năm 42.500 

2 Kíp điện vi sai cái/năm 42.500 

3 Dầu nhũ hóa kg/năm 16.550 

4 Gỗ trụ mỏ tấn/năm 31.360 

5 Lưới thép chống lò kg/năm 92.500 

6 Dầu điêzen lít/năm 94.000 

7 Điện năng KWh 9.856.603 

8 Nước sạch m3/năm 115.500 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

1.3.2.1. Nguồn cung cấp nước 

 a. Nhu cầu dùng nước 

       Toàn bộ nhu cầu dùng nước của mỏ với công suất 500.000 T/năm xem bảng 1.10. 
Bảng 1.10. Tổng hợp nhu cầu dùng nước 

TT  Tên hộ dùng nước  

Nhu cầu dùng 

nước (m3/ng.đ) 
Tổng 

(m3) 

Ghi 

chú  
SH SX 

1 Nước sinh hoạt, ăn uống giữa ca 60       

2 Nước tắm rửa 90       

3 Nước giặt quần áo, ủng 80       

4 Nước sản xuất trên MB 
 

 15     

5 Nước tưới bụi trong lò    45     

6 Nước cho khoan khí nén   25     

7 Nước cấp cho trạm nhũ tương   5     

8 Nước cấp cho Kombai đào lò   45     
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TT  Tên hộ dùng nước  

Nhu cầu dùng 

nước (m3/ng.đ) 
Tổng 

(m3) 

Ghi 

chú  
SH SX 

 
Cộng: 230 120 

 
  

 
Cộng toàn Mỏ (dự phòng 10%) 253 132 385   

9 
Nước dập cháy trong lò tính Q =15 

l/s (Dự trữ 3 giờ trong bể chứa) 
    162 

 

  

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, 2021 

 b. Nguồn cung cấp nước  

 * Hệ thống cung cấp nước mặt bằng SCN: 

Hệ thống cấp nước trên mặt bằng SCN +25 sẽ bao gồm hệ thống: cấp nước sinh 

hoặt ăn uống, tắm giặt; cấp nước sản xuất, cứu hỏa và dập bụi. 

Nguồn nước sạch cung cấp cho khu nhà tắm, nhà giặt sấy quần áo được dự trữ tại 

hai téc nước 5m3 và cấp cho nhà ăn 300 chỗ, xưởng cơ khí tổng hợp được dự trữ tại hai 

téc 12m3 và ba téc 8m3 được dẫn từ trạm bơm Cao Thắng trên MB +41 dẫn xuống theo 

chênh cao cốt địa hình.  

Đường ống dẫn nước chính hiện tại được giữ nguyên đường kính D110 nhựa dẫn 

xuống và ống nhánh đường kính D27 D90 dùng ống uPVC dẫn đến vị trí dữ trữ và 

phân phối nước. 

Nước cung cấp cho cứu hỏa, phun sương và sản xuất trên mặt bằng được lấy từ 

cụm bể xử lý môi trường, qua trạm bơm cung cấp đến các vị trí sản xuất, tưới bụi phun 

sương, cứu hỏa bằng ống đường kính D110. 

Tuyến ống trên mặt đều được đặt sâu trung bình H= 0,50,8 m tùy theo từng vị 

trí, những nơi tuyến ống giao cắt đường ôtô đều có ống lồng bảo vệ bằng thép. Tại 

những điểm rẽ nhánh lắp đặt van khóa để thuận tiện cho vận hành hệ thống và sửa chữa 

khi có sự cố. 

 * Hệ thống cấp nước cứu hoả, sản xuất và dập bụi trong lò 

Giải pháp kỹ thuật cung cấp nước cứu hỏa, sản xuất và dập bụi trong lò được thiết 

kế hai hệ thống riêng và xác định theo phương án khai thác. 

+ Hệ thống cấp nước cứu hỏa. 

Nước cung cấp cho cứu hỏa trong lò được đấu nối trực tiếp vào hệ thống đường 

ống đã lắp đặt sẵn trên đường lò giếng nghiêng chính từ vị trí -220 xuống -350 dọc theo 

đường lò băng tải, lò dọc vỉa, lò xuyên vỉa…đến lò chợ khai thác, nước được lấy từ bể 

chứa 200m3 và 150m3 cấp từ SCN +50 dẫn vào các đường lò đường kính 150  100 

dùng ống thép đen. 

Trên các tuyến đường lò bố trí các họng cứu hỏa 65 và đặt cách nhau 

L=50120m tùy theo từng vị trí. Hệ thống van giảm áp chung đặt tại các vị trí có áp lực 

dư đặt trên tuyến chính, các cụm giảm áp cục bộ 65 tại những điểm có áp lực dư được 

giảm xuống P=0,7MPa.  

Đường ống được bố trí dọc theo đường lò vận tải và bên phải người đi lại, đặt trên 

các giá đỡ bằng thép CBII-22 cách nền lò khoảng H=0,5  0,7m. 
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+ Hệ thống cấp nước sản xuất, dập bụi.  

 Nước sản xuất, dập bụi trong lò được dẫn từ hệ thống cấp nước trên mặt bằng 

hiện có, dẫn vào giếng nghiêng chính bằng ống thép 65. Đường ống được đấu nối trực 

tiếp từ mức -220 xuống mức -350 và đến các lò chợ khai thác bằng ống 65 ÷ 25. 

Đường ống được bố trí bên phải các đường lò và đặt trên các giá đỡ bằng thép CBII-22 

cách nền lò khoảng H=0,5  0,7m. 

Tại các vị trí tuyến nhánh đi vào lò chợ đều lắp đặt các cụm van giảm áp 

P=Pdư/1,0MPa tại mức -298 và các van khóa hai chiều. 

1.3.2.2. Nguồn cung cấp điện  

 a. Nguồn cung cấp điện 

 - Đường dây trên không 22kV: Nguồn cung cấp điện 22kV cho TBA 22/6kV được 

lấy từ 02 nguồn: Mạch I được rẽ nhánh từ ĐDK-22kV lộ 476-E52 (hiện có) đi mỏ Thành 

Công, Mạch II được rẽ nhánh từ ĐDK-22kV lộ 483-E52 (hiện có) đi khu vực Cái Đá, sử 

dụng dây dẫn 3AC-70. 

 - Nguồn điện dự phòng: Hiện có tổ hợp trạm phát điện điezen dự phòng điện áp 

6,3kV, công suất 3x2.500kVA cấp điện cho các hộ phụ tải loại I như trạm quạt gió 

chính, hệ thống bơm thoát nước trong lò, trạm trục giếng phụ. 

 - Trạm biến áp 22/6kV-2x5.000kVA được đặt gần mặt bằng sân công nghiệp +25. 

Trạm có kết cấu kiểu nửa ngoài trời với 02 phân đoạn thanh cái 22kV và phần trong nhà 

6kV. Các thiết bị điện áp 22kV lắp đặt ngoài trời bao gồm: Các máy cắt, dao cách ly, 

chống sét van, trạm biến áp tự dùng 22/0,4kV và 02 máy biến áp 22/6kV-2x5.000kVA. 

Trạm PP-6kV hợp bộ từ 20 tủ được đặt trong nhà mái bằng, bê tông cốt thép gồm: 02 tủ 

đầu vào, 01 tủ máy cắt phân đoạn, 01 tủ phân đoạn thanh cái, 02 tủ đo lường và chống 

sét, 04 tủ điện bù công suất cos, 14 tủ điện lộ ra. 

 - Trạm phân phối TPP ÷ 6kV và TBA 6/0,69kV MB+25, trạm được lắp đặt 13 tủ 

6kV kết cấu theo 02 phân đoạn nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho các TPP-

6kV trong lò và các TBA 6/0,69(0,4)kV trên mặt bằng, bao gồm: 02 tủ đầu vào, 01 tủ 

phân đoạn, 10 tủ lộ ra, 02 MBA 6/0,69kV công suất lần lượt là 1.000kVA và 560kVA. 

1.3.2.3. Cung cấp nhiệt 

Nguồn cấp nhiệt cho mỏ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tắm, giặt sấy quần áo và 

đun nấu. Tại mặt bằng sân công nghiệp +25 đã có nồi hơi, nhà tắm, nhà ăn, nhà giặt sấy 

quần áo đáp ứng yêu cầu sử dụng cho công nhân tắm sau ca đông nhất.  

Nhà nồi hơi bố trí 2 nồi hơi có công năng N=1000kg/h, áp lực P=8kg/cm2. Hơi 

quá nhiệt một phần được dẫn cấp đến cho khu sấy quần áo, một phần dẫn lên téc sục 

nước nóng, đảm bảo nhiệt độ đạt 800-900 và cung cấp cho bếp nấu cơm, canh.  

Nhà giặt sấy quần áo, ủng: lắp đặt 2 máy giặt vắt công suất 70kg/lần giặt vắt. Hai 

máy sấy quần áo bằng hơi vòi cùng công suất 70kg/lần sấy. Lắp đặt hệ thống giặt, sấy 

quần áo, giặt sấy đạt 1300 – 1500 bộ/ng.đ.  

Nhà ăn uống 300 chỗ và bếp đun nấu trong bếp lắp đặt các nồi nấu cơm, nấu canh 

và chảo xào bằng hơi.  

Nhà tắm bố trí 208 vòi hoa sen, trong đó bố trí 1 gian tắm nữ và 1 gian cho cán 

bộ. Cụm téc chứa nước nóng có bọc bảo ôn và téc chứa nước lạnh cùng có dung tích 
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W=12m3 được đặt trên giá cao H=6m so với nền nhà tắm. Tại nhà tắm bố trí đường ống 

nóng lạnh riêng để công nhân tắm tự hòa trộn theo từng vòi tắm hoa sen 15. Tuyến ống 

chính dẫn nước nóng bố trí ở độ cao 2m trở lên so với nền nhà và bọc bảo ôn bằng bông 

thủy tinh, ngoài bọc tấm INOX. Các ống nhánh, van khóa dẫn nước nóng đến vòi hoa 

sen được sơn đỏ, ống dẫn nước lạnh sơn màu xanh. 

1.3.3. Nguyên, nhiên liệu đầu ra của dự án 

1.3.3.1. Các chủng loại và sản phầm đầu ra 

Khối lượng sản phẩm sau chế biến hàng năm là tổng khối lượng than thương phẩm, 

đạt 86 ÷ 95% tổng khối lượng than nguyên khai - theo thu hồi tại Trung tâm chế biến 

tương ứng với từng giai đoạn. 
Bảng 1.11. Sản lượng than khai thác hàng năm 

(Đvt:  tấn/năm) 

Năm Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 
Năm thứ  

5-19 
Năm thứ 20 Năm thứ 21 

Sản lượng 30.000 110.000 280.000 500.000 278.000 222.000 

Toàn bộ sản lượng than khai thác dự án Khai thác hầm lò mức -220 ÷ -350 và 

tầng trên mỏ Bình Minh đều vận chuyển về Trung tâm chế biến và kho than tập trung 

vùng Hòn Gai. Đặc tính, chất lượng than nguyên khai của mỏ như sau: 

 + Tính chất vật lý: Than khu mỏ Bình Minh có tính chất vật lý: Than cứng, màu 

đen, ánh kim loại đôi khi ánh thủy tinh, vết vạch xám đen, vết vỡ chủ yếu dạng vỏ sò, 

đôi khi vết vỡ dạng mắt, dạng bậc không đặc trưng, cấu tạo dạng khối, ít khe nứt, đôi khi 

cấu tạo phân lớp không rõ ràng. 

 + Đặc tính kỹ thuật cơ bản của than 

Bảng 1.12. Tổng hợp các trị số về đặc tính chất lượng than nguyên khai  

 + Thành phần độ hạt than nguyên khai và độ tro than nguyên khai khai thác được 

trình bày tại bảng 1.13.  

TT Tên chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Trị số 

Min Max TB 

1 Độ ẩm, Wpt % 0,88 4,9 2,06 

2 Độ tro, AK  % 9,3 16,11 15,40 

3 Hàm lượng chất bốc, Vch % 4,31 12 7,89 

4 Hàm lượng lưu huỳnh, S % 0,08 2,54 0,51 

5 Nhiệt lượng, Qch Kcal/kg 6166 9663 8610 

6 TP các nguyên tố trong trong than     

 -Các bon, C % 67,69 93,99 89,71 

 -Hydro,  H % 2,79 6,42 4,08 

 -Nitơ,  N % 0,37 4,27 1,46 

 -Oxy, O % 0,62 23,16 3,85 

7 Thành phần hoá học tro than:     

 -Oxyt silic, SiO2 % 31,54 63 52,18 

 -Oxyt nhôm, Al2O3 % 13,55 32,14 23,01 

 -Oxyt sắt, Fe2O3 % 1,98 42,17 12,45 

 -Oxyt canxi, CaO % 0,07 11,41 1,79 

 -Oxyt magiê, MgO % 0,15 5,88 1,10 

8 Thể trọng T/m3   1,43 
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Bảng 1.13. Thành phần độ hạt than nguyên khai và độ tro than khai thác thực tế của mỏ 

Cấp hạt, mm Tỉ lệ, % Độ tro,% 

+250 0,14 70,75 

120-250 1,46 63,71 

80-120 1,78 54,56 

50-80 2,75 46,13 

35-50 6,65 39,48 

15-35 9,49 36,04 

0-15 77,73 32,36 

Cộng 100 34,47 

 Nhận xét và đánh giá 

 - Độ tro than nguyên khai trung bình không cao Ak= 34,47%.  

 - Hàm lượng than cục cấp hạt >100mm chiếm 3,38%, độ tro trung bình cao Ak= 

59,18%. Như vậy than cấp hạt lớn chiếm không nhiều trong than nguyên khai, đồng thời 

cấp hạt này đa phần là than kẹp, sau quá trình phân loại cấp hạt có thể nghiền pha trộn để 

tăng tỷ lệ thu hồi.  

- Than cấp hạt <15mm chiếm tỷ lệ  77,73% với độ tro Ak=33,6%. Như vậy than 

cám có chất lượng tương đương than cám 5b.1 theo TCVN 8910-2020, cho phép sử dụng 

cho nhiệt điện. 

- Tỷ trọng than (d) trung bình 1,43g/cm3.  

 Than nguyên khai sau sàng tuyển chế biến phù hợp với yêu cầu các hộ tiêu thụ 

trong khu vực. 

1.3.3.2. Các loại chất thải phát sinh 

 - Nước thải sản xuất: nước thải phát sinh do khai thác hầm lò được thu gom theo 

các rãnh thoát nước về hầm bơm mức -85, -220, -350 (lắng đọng bùn đất), sau đó được 

bơm lên mặt bằng về xử lý tại  trạm XLNT hầm lò mỏ Bình Minh (do Công ty TNHH 

một thành viên Môi trường - Vinacomin quản lý và vận hành) đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

 - Nước thải sinh hoạt chủ yếu là nước thải sinh hoạt ăn uống từ các nhà ăn ca, tắm 

giặt, xí tiểu. Nước thải từ các nhà xí tiểu, Công ty đã thiết kế hệ thống bể phốt chôn 

ngầm dưới nền nhà vệ sinh ngay từ giai đoạn xây dựng cơ bản theo đúng quy chuẩn xây 

dựng. Nước thải từ nhà ăn ca, nước thải tắm giặt của công nhân đều được dẫn qua hệ 

thống xử lý trước khi thải ra môi trường.   

 - Chất thải rắn sinh hoạt: chủ yếu là rác sinh hoạt của CBCNV làm việc tại mỏ, 

được thu gom vào các thùng đựng rác di động tại các khu vực phát sinh chủ yếu của văn 

phòng, khu nhà ăn; định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Chất thải nguy hại được thu gom lưu giữ tại kho chứa CTNH theo quy định với 

diện tích 27m2 của Công ty; định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

- Chất thải rắn thông thường: đất đá thải do khai thác hầm lò được vận chuyển đổ 

thải tại bãi thải trong V13 của Công ty.  
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Bảng 1.14. Cân bằng sản phẩm dự kiến dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình 

TT Chủng loại 

Sản lượng hàng năm, 1000 tấn/năm 

Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5 
Năm thứ  

6-19 
Năm thứ 20 Năm thứ 21 

A  Than nguyên khai 30.000 110.000 280.000 500.000 500.000 278.000 222.000 

 B Than thương phẩm 28.560 104.720 266.560 429.000 429.000 238.524 190.476 

1 TCVN 28.560 104.720 266.560 429.000 429.000 238.524 190.476 

1.1 Cục 0 0 0 12.050 12.050 6.700 5.350 

  Cục 5a.1 0 0 0 12.050 12.050 6.700 5.350 

1.2 Than cám 28.560 104.720 266.560 402.750 402.750 223.929 178.821 

  Cám 1 0 0 0 12.000 12.000 6.672 5.328 

  Cám 2 0 0 0 14.550 14.550 8.090 6.460 

  Cám 3a.1 0 0 0 0 0 0 0 

  Cám 3b.1 0 0 0 0 0 0 0 

  Cám 3c.1 0 0 0 38.500 38.500 21.406 17.094 

  Cám 4a.1 0 0 0 0 0 0 0 

  Cám 4b.1 0 0 0 0 0 0 0 

  Cám 5a.1 5.910 21.670 55.160 255.200 255.200 141.891 113.309 

  Cám 5b.1 22.650 83.050 211.400 82.500 82.500 45.870 36.630 

  Cám 6a.1 0 0 0 0 0 0 0 

  Cám 6b.1 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Than bùn tuyển 0 0 0 14.200 14.200 7.895 6.305 

  Bùn tuyển 1a.2 0 0 0 0 0 0 0 

  Bùn tuyển 1b.2 0 0 0 14.200 14.200 7.895 6.305 

C Đá thải 1.440 5.280 13.440 71.000 71.000 39.476 31.524 

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh , năm 2022  
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1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Công nghệ sản xuất vận hành của dự án 

* Sơ đồ công nghệ sản xuất của mỏ Bình Minh: 

 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất kèm dòng thải 

1.4.2. Công nghệ khai thác than 

 * Công nghệ khai thác than lò chợ 

 - Đối với lò chợ giá xích  

 Công tác khấu than được thực hiện bằng khoan nổ mìn. Để khoan lỗ mìn trong lò 

chợ dùng máy khoan khí nén ZQST-35/2.0 của Trung Quốc hoặc loại máy khác có đặc 

tính kỹ thuật tương đương. Nổ mìn bằng thuốc nổ an toàn trong hầm lò và kíp điện an 

toàn, máy nổ mìn phòng nổ loại MFB-200 của Trung Quốc hoặc các loại có đặc tính phù 

hợp. Chống giữ lò chợ bằng giá xích ZH1800/16/24/ZL (mã hiệu tương đương), kết hợp 

với cột thuỷ lực đơn và xà hộp chống ở đầu và chân lò chợ. Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật của lò chợ giá xích xem tại bảng 3.16. 

 - Đối với lò chợ cơ giới hóa  

Công tác khấu than được thực hiện bằng máy khấu than MG160/380-WD, chống 

giữ lò chợ bằng dàn chống cơ giới hóa: dàn trung gian ZF3000/15/24 và dàn quá độ 

ZFG3200/19/31, vận tải than trong lò chợ bằng máng cào: máng cào gương SGZ630/220 

và máng cào thu hồi SGZ630/220. Thiết bị vận tải than ở chân lò chợ gồm máy chuyền 

tải SZZ630/110, máy nghiền PLM500 hoặc loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương. 

Vận chuyển than  

nguyên khai đến kho 

than tập trung 

 

 

Bốc xúc, vận 

chuyển, đổ thải  

đất đá 

 

MỎ THAN 

Khoan, nổ mìn  

khấu than trong lò 

- Bụi, ồn, khí thải 

từ các hoạt động 

khoan, nổ mìn, 

khấu than và hơi 

khí độc thoát ra từ 

trong lòng đất; 

- Nước thải sinh 

hoạt; 

- Chất thải nguy 

hại. 

 

Bãi thải 

 

Bụi cuốn 

theo gió 

 

Bụi, ồn, 

rung, khí 

độc hại… 

 

Đất đá trôi lấp 

 

Bụi, khí 

độc hại..ồn  

 

Tạo ra các 

đường lò nằm 

trong lòng đất, 

nước ngầm thoát 

ra có tính axit, 

Fe, Mn cao 
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 - Đối với lò chợ dọc vỉa phân tầng (phá nổ phân tầng) 

 Công tác khấu than được thực hiện bằng khoan nổ mìn. Khoan lỗ mìn dùng máy 

khoan khí nén ZQS-30/1.6 hoặc loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương. Thuốc nổ 

dùng loại thuốc nổ an toàn, kíp nổ dùng kíp điện an toàn và máy nổ mìn phòng nổ loại 

MFB-200 hoặc tương đương, luồng khai thác được chống giữ bằng giá thủy lực di động 

XDY-1T2/LY hoặc loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật chủ yếu của lò chợ xem trong bảng 3.17. 

 Đối với lò chợ xiên chéo chống bằng giàn mềm 

 Công tác khấu than được thực hiện bằng khoan nổ mìn. Khoan lỗ mìn dùng máy 

khoan khí nén ZQST-35/2.0 hoặc loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương. Thuốc nổ 

dùng loại thuốc nổ an toàn, kíp nổ dùng kíp điện an toàn và máy nổ mìn phòng nổ loại 

MFB-200 hoặc tương đương, luồng khai thác được chống giữ bằng giàn mềm GM 16/34 

hoặc loại khác có đặc tính kỹ thuật tương đương. 

 * Công nghệ chống đào lò 

Để nâng cao tiến độ đào lò đáp ứng kế hoạch khai thác, giảm các công việc nặng 

nhọc cho công nhân. Đào các đường lò chuẩn bị được cơ giới bằng các tổ hợp thiết bị 

đào lò như sau: 

- Đối với gương lò bằng trong đá dùng tổ hợp thiết bị đào lò gồm: 02  04 máy 

khoan khí nén có đặc tính kỹ thuật tương đương loại có mã hiệu RD245, 01 búa chèn 

tương đương loại G-10, 01 máy xúc gầu cào, 01  02 quạt gió cục bộ tương đương loại 

YBT-62-2, 01 máy nổ mìn phòng nổ tương đương loại MFB-100 của Trung Quốc. 

- Đối với gương lò nghiêng trong đá dùng tổ hợp thiết bị đào lò tương tự gương lò 

bằng trong đá. 

- Đối với gương lò bằng trong than dùng tổ hợp thiết bị đào lò gồm: 01  02 máy 

khoan khí nén có đặc tính kỹ thuật tương đương loại có mã hiệu ZQS-35/2.0, 01 ÷ 02 

máng cào tương đương loại SGB-620/80T, 01  02 quạt gió cục bộ tương đương loại 

YBT-62-2, 01 máy nổ mìn phòng nổ tương đương loại MFB-100 của Trung Quốc.  

- Đối với gương lò nghiêng trong than dùng tổ hợp thiết bị đào lò tương tự gương 

lò bằng trong than. 
Bảng 1.15. Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ  

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Khối lượng 

1 Chiều dày trung bình vỉa m 6,0 

2 Chiều cao khấu gương  m 2,2 

3 Chiều cao lớp than thu hồi  m 3,8 

4 Trọng lượng thể tích của than T/ m3 1,59 

5 Góc dốc trung bình lò chợ  độ 12 

6 Chiều dài trung bình lò chợ m 110 

7 Tiến độ lò chợ một chu kỳ m 0,63 

8 Sản lượng than khai thác một chu kỳ Tấn 1088 

9 - Than khấu gương Tấn 230 

10 - Than thu hồi Tấn 628 

11 Sản lượng than khai thác một ngày đêm Tấn 1630 

12 Vật liệu chống giữ gương lò chợ Dàn cơ giới hóa hạng nhẹ 

13 Vận tải than trong lò chợ - Máng  cào 
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TT Các chỉ tiêu Đơn vị Khối lượng 

14 Số ca làm việc trong một ngày đêm Ca 3 

15 Số công nhân lò chợ một ngày đêm Người 72 

16 Năng suất lao động một công nhân lò chợ T/công 22,6 

17 Hệ số hoàn thành chu kỳ - 0,7 

18 Sản lượng trung bình hàng năm của lò chợ T/năm 300 000  

19 
Chi phí dầu nhũ tương cho 1000 tấn than khai 

thác  
kg 11,8 

20 Chi phí nước sạch cho 1000 tấn than khai thác  kg 27,8 

21 
Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000 tấn than khai 

thác 

m 
3  4 

22 Chi phí gỗ cho 1000 tấn than khai thác m3 1,0 

23 Chi phí răng khấu cho 1000 tấn than khai thác cái 5,0 

24 Tổn thất than theo công nghệ % 15  20 

25 Điều khiển đá vách Phá hỏa toàn phần 

Bảng 1.16. Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ giá xích 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Khối lượng 

1 Chiều dày vỉa than m 7,0 

2 Chiều cao khấu gương  m 2,2 

3 Chiều cao lớp than thu hồi  m 4,8 

4 Trọng lượng thể tích của than T/ m3 1,59 

5 Góc dốc trung bình lò chợ  độ 21 

6 Chiều dài trung bình lò chợ m 120 

7 Tiến độ lò chợ một chu kỳ m 0,8 

8 Sản lượng than khai thác một chu kỳ Tấn 869 

9 - Than khấu gương Tấn 319 

10 - Than thu hồi Tấn 550 

11 Sản lượng than khai thác một ngày đêm Tấn 869  

12 Số ca làm việc trong một ngày đêm Ca 3 

13  Vật liệu chống giữ gương lò chợ  - Giá xích 

14 Số công nhân lò chợ một ngày đêm Người 111 

15 Năng suất lao động một công nhân lò chợ T/công 7,8 

16 Hệ số hoàn thành chu kỳ - 0,85 

17 Sản lượng trung bình hàng năm của lò chợ T/năm 200 000 

18 Chi phí thuốc nổ cho 1000 tấn than khai thác kg 85 

19 Chi phí kíp nổ cho 1000 tấn than khai thác cái 276 

20 Chi phí dầu nhũ tương cho 1000 tấn than khai thác  kg 33,1 

21 Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000 tấn than khai thác m 3  5 

22 Tổn thất than theo công nghệ % 20  25 

23 Điều khiển đá vách Phá hỏa toàn phần 

Bảng 1.17. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lò chợ dọc vỉa phân tầng 

TT Các chỉ tiêu Đơn vị Khối lượng 

1 Chiều dày trung bình vỉa m 3,5 

2 Góc dốc trung bình vỉa độ 50 

3 Chiều cao nghiêng lớp than hạ trần  m 7,7 

4 Trọng lượng thể tích của than T/ m3 1,57 

5 Tiến độ lò chợ sau 1 chu kỳ m 1,6 

6 Sản lượng than khai thác 1 chu kỳ Tấn 51 

7 Sản lượng than 1 ngày đêm/ 1 phân tầng Tấn 175,5 
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8 -Than khai thác Tấn 138,1 

9 -Than đào lò Tấn 37,4 

10 Sản lượng than 1 ngày đêm/ 2 phân tầng Tấn 351 

11 Sản lượng của 1 lò chợ/ 1 phân tầng T/năm 50.000 

12 Sản lượng của 2 lò chợ/ 2 phân tầng T/năm 100.000 

13 Thời gian hoàn thành 1 chu kỳ ca 1 

14 Số ca làm việc trong 1 ngày đêm ca 3 

15 Vật liệu chống giữ gương lò chợ - Giá thủy lực di động 

16 Vận tải than trong lò chợ - Máng cào 

17 Số công nhân lò chợ 1 ngày đêm/ 2 phân tầng Người 54 

18 Hệ số hoàn thành chu kỳ - 0,85 

19 Năng suất lao động 1 công nhân lò chợ T/công 6,5 

20 Chi phí thuốc nổ cho 1000 tấn than kg 130 

21 Chi phí kíp nổ cho 1000 tấn than cái 148 

22 Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000 tấn than m 23 

23 Chi phí dầu nhũ tương cho 1000T than  kg 94 

24 Chi phí  lưới thép cho 1000 tấn than  kg 185 

25 Tổn thất than theo công nghệ % 15  20 

26 Điều khiển đá vách Phá hỏa toàn phần 

1.4.3. Công tác vận tải  

1.4.3.1. Khối lượng vận tải 

 Khối lượng vận tải của dự án xem bảng 1.18 dưới đây: 
Bảng 1.18. Khối lượng vận tải 

TT Tên gọi Đơn vị Số liệu 

A Vận tải than   

1 Lò chợ BM 5-1 tấn/năm 300.000 

2 Lò chợ BM 5-3 tấn/năm 200.000 

B Vận tải người, đất đá, vật liệu   

1 Đất đá đào lò m3/ca 48,9 

2 Sắt thép chống lò tấn/ca 4,45 

3 Gỗ m3/ca 5,74 

4 Rãnh nước, tấm chèn tà vẹt tấn/ca 7,573 

5 Than khai thác + đá lẫn Tr tấn/năm 0,45 

6 Thiết bị nặng nhất  tấn 9,0 

1.4.3.2. Lựa chọn hình thức vận tải  

 a. Vận tải người 

 Đối với mức -220: Công nhân được đưa xuống mức -220 bằng hệ thống tời tời 

dây chở người hiện có từ mặt bằng +25 xuống mức -220, từ đây người lên  các toa xe 

chuyên dụng loại 18 chỗ ngồi và được tàu điện ắc quy khối lượng bám dính 8 tấn kéo 

đến vị trí làm việc. 

 Đối với mức -350: Công nhân được đưa xuống mức -350 bằng hệ thống tời tời 

dây chở người hiện có từ mặt bằng +25 xuống mức -220 và tời dây chở người đầu tư mới 

từ mức -220 xuống mức -350, tại mức -350 người lên  các toa xe chuyên dụng loại 18 

chỗ ngồi và được tàu điện ắc quy khối lượng bám dính 8 tấn kéo đến vị trí làm việc. 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                              66 

 b. Vận tải thiết bị, vật liệu 

 Thiết bị, vật liệu sử dụng tại các lò chợ được vận chuyển qua giếng xuống  ga 

chân trục mức -220 và  được tầu điện ắc quy khối lượng bám dính 8 tấn kết hợp monoray 

đưa vào đầu các lò chợ. 

 Thiết bị, vật liệu phục vụ sản xuất tại mức -350 được đưa xuống sân ga chân trục 

mức -350 bằng hệ thống trục tải giếng phụ và được tàu điện ắc quy khối lượng bám dính 

8 tấn, xe goòng chuyên dụng, cỡ đường 900mm vận chuyển đến nơi sử dụng. 

 c. Vận tải đất đá 

 Đất đá thải trong quá trình đào lò được xúc vào các goòng 3,3 m3, đường 900mm 

và được tầu điện ăc quy khối lượng bám dính 8 tấn kéo về ga chân trục mức -350 sau đó 

được hệ thống trục tải giếng phụ đưa lên mặt bằng +25. 

 d. Vận tải than 

 - Vận tải than trong lò chợ được xác định tuỳ thuộc vào góc dốc của lò chợ: Đối 

với các lò chợ có góc dốc < 25o than trong lò chợ được vận chuyển bằng băng tải, đối 

với các lò chợ có góc dốc > 25o than trong lò chợ được vận chuyển bằng máng trượt. 

 - Vận tải than ở các lò song song bằng máng cào. 

 - Vận tải than ở các thượng vận tải, lò nghiêng vận tải bằng băng tải và máng 

trượt rót than xuống lò bằng mức -100. 

 - Vận tải than ở các lò vận tải lò chợ, thượng vận tải về ngầm băng tải mức -220÷ 

-367 bằng băng tải và máng trượt. 

1.4.4. Công nghệ chế biến khoáng sản 

Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển 

vọng đến năm 2030 (điều chỉnh) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 

số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016; Quy hoạch sàng tuyển vận tải vùng Hạ Long đến năm 

2020 có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản 

Việt Nam phê duyệt tại quyết định số 872/QĐ-TKV ngày 25/5/2018; Quyết định số 

626/QĐ-TKV ngày 18/4/2018 của Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam về 

việc phê duyệt Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai. Xác định, toàn 

bộ than nguyên khai khai thác mỏ Bình Minh sau khi tách đá quá cỡ +200mm tại cửa lò, 

than nguyên khai cấp hạt -200mm đều vận chuyển về Trung tâm chế biến than Hòn Gai 

để sàng tuyển và chế biến thông qua tuyến băng tải than nguyên khai thuộc dự án Trung 

tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai. Chất lượng sản phẩm sau chế biến chủ 

yếu là than cám 6a, một phần nhỏ than cục (cục xô 1b, cục 5a.1), than cám chất lượng 

cao (than cám 2) và than bùn nên thích hợp cấp cho hộ tiêu thụ làm nhiên liệu đốt (Nhà 

máy nhiệt điện Quảng Ninh (than cám 5b.1); các hộ phân bón, hóa chát và các hộ nhỏ lẻ 

khác thông qua Công ty tuyển than Hòn Gai – Vinacomin. 

Dự án Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (Thuộc dự án độc 

lập Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai). Công suất Trung tâm chế 

biến (TTCB) 5,0 triệu tấn/năm. Công nghệ sàng tuyển và chế biến than bao gồm các 

công đoạn chủ yếu như sau: 

Tại mặt bằng TTCB +30: 

+ Sàng phân loại và tách tối đa than cám khô -15mm và nhặt tay than cục cấp hạt 
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+80mm tại mặt bằng Trung tâm chế biến +30. 

+  Toàn bộ than cục don 15 ÷ 80mm được vận chuyển lên mặt bằng TTCB +55 để 

tuyển nâng cao thông qua tuyến băng tải B1000m đấu nối tại 02 mặt bằng +30 và +55. 

Tại mặt bằng TTCB +55: 

+ Tuyển than 15 ÷ 80 mm bằng máy lắng lưới chuyển động; 

+ Tuyển nâng cao chất lượng than sạch máy lắng bằng hệ thống xoáy lốc huyền 

phù 2 sản phẩm. 

+ Sản phẩm trung gian máy lắng và trung gian xoáy lốc đều được đưa đi nghiền 

thành cám trung gian. 

+ Xử lý bùn nước bằng bể cô đặc và máy lọc ép tăng áp. 

+ Than thương phẩm sau chế biến vận chuyển mặt bằng Kho than tập trung thực 

hiện công tác tiêu thụ, lưu trữ hoặc pha trộn. 

Sử dụng toàn bộ dây chuyền trang thiết bị của Trung tâm chế biến và kho than tập 

trung vùng Hòn Gai. 

 Hiện Trung tâm chế biến - giai đoạn 1 (TTCB +30) đã đi vào hoạt động từ tháng 

6/2019 với công suất 2,5 triệu tấn/năm. Năm 2025 dự kiến Trung tâm chế biến giai đoạn 

2 sẽ đi vào vận hành sản xuất. Quy mô, công suất và công nghệ được thực hiện theo dự 

án đã được phê duyệt. 

1.4.5. Giải pháp đổ thải 

 Đá thải Trung tâm chế biến được đổ lên bunke đá, sau đó dùng ô tô vận chuyển ra 

bãi thải trong V13 của Công ty than Hòn Gai - TKV. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công  

1.5.1. Mở vỉa khai trường 

Mở vỉa khai trường được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau: 

- Ưu tiên đưa vào khai thác trước những khu vực trữ lượng đã được thăm dò chắc 

chắn, trữ lượng than tập trung, chất lượng than tốt, điều kiện khai thác thuận lợi; 

- Thời gian ra than sớm và đầu tư ban đầu nhỏ nhất; 

- Sử dụng tối đa hệ thống các đường lò đã đào, các công trình thuộc mạng kỹ 

thuật đã xây dựng trên mặt bằng như hệ thống đường xá, hệ thống cung cấp điện, 

nước,… và các cơ sở hạ tầng hiện có của mỏ nhằm giảm vốn đầu tư; 

- Mở vỉa theo các tầng sao cho khi chuẩn bị, lò chợ tầng hay phân tầng có các 

thông số của hệ thống khai thác là tối ưu trên cơ sở có tính đến khả năng áp dụng các 

công nghệ mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là các hệ thống khai thác cơ giới hóa 

cho năng suất cao; 

- Phù hợp với Quy hoạch khai thác của mỏ, của vùng và của ngành; 

- Có điều kiện để phát huy cao nhất năng lực sản xuất của Công ty than Hòn Gai-TKV; 

 - Các đường lò được bố trí sao cho khối lượng thi công và cung độ vận tải là nhỏ 

nhất. 

 Căn cứ công nghệ khai thác trong lò chợ: Với mức khai thác -220 ÷ -350 tương 
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ứng chiều cao tầng 130m, góc dốc trung bình các vỉa than 200 phù hợp cho việc khai thác 

tầng chia thành 2 ÷ 3 phân tầng, đảm bảo chiều dài lò chợ từ 100 ÷ 140m. Sau khi xem 

xét các yếu tố đề án lựa chọn mức khai thông của mỏ là khai thông bằng đào mới các 

ngầm băng tải từ mức -220 đến mức -350 kết hợp với đào mới giếng nghiêng phụ trục tải 

từ mức +25/-350. Trình tự mở vỉa khai trường được thực hiện như sau: 

- Giếng nghiêng phụ trục tải mức +25 ÷ -350 với chiều dài L = 968m, góc dốc 

23o, tiết diện Sđ = 13,1m2, Sc = 10,4 m2 phục vụ phục vụ công tác cung cấp vật liệu, thông 

gió và vận tải đá đào lò cho các đường lò mức -350. Công tác đào giếng tiến hành theo 

02 mũi thi công, một mũi từ mặt bằng + 25 đào xuống mức -220, một mũi từ sân ga mức 

-220 đào lò nối thi công mức -220 đến điểm tiếp giáp giếng, sao đó tiến hành đào giếng 

đoạn từ mức -220 đến mức -350.  

- Ngầm băng tải mức -220 ÷ -367 với chiều dài L = 521m, góc dốc 16o, tiết diện 

Sđ = 16,0 m2, Sc = 13,7 m2 được trang bị băng tải cao su B=800mm vận tải than và tời 

MDK chở người. Ngoài thiết bị vận tải than, trong giếng còn đặt rãnh nước, bậc đi lại và 

một đường goòng kiểm tu cỡ đường 900 mm.  

- Tại mức vận tải -350 mở hệ thống sân ga với tổng chiều dài L=897m, tiến hành 

thi công lò đường lò khai thông mức -350.  

- Mức thông gió -220: Sử dung lại các đường lò khai thông mức -220. 

Bảng khối lượng các đường lò khai thông giai đoạn XDCB xem bảng 1.19. 
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Bảng 1.19. Khối lượng các đường lò khai thông giai đoạn XDCB 

TT TÊN ĐƯỜNG LÒ 

Chiều dài (m) Thể tích đào (m3) 

Tổng số Trong đá 
Trong 

than 
Trong đá 

Trong 

than 

A NGẦM VÀ CÁC ĐƯỜNG LÒ SÂN GA MỨC -350 2798 2798 0 37559 0 

A1 Hệ thống ngầm  băng tải mức -220 -:- -367 782 782 0 11057.6 0.0 

1 Lò nối vào ngầm băng tải mức -220 143 143 0 1344.2 0.0 

2 Ngã ba số 1 mức -220(xén) 15 15 0 100.0 0.0 

3 Ngã ba số 2 mức -220(xén) 15 15 0 100.0 0.0 

4 Ngã ba số 3 mức -220 18 18 0 350.0 0.0 

5 Lò đặt băng tải  mức -220 32 32 0 300.8 0.0 

6 Khám đầu băng tải  mức -220 12 12 0 274.8 0.0 

7 Ngầm  băng tải mức -220 -:- -367 521 521 0 7956 
 

  
Đoạn chống thép 321 321 0 5136.0 0.0 

Đoạn chống neo 200 200 0 2820.0 0.0 

8 Ngã ba xuống lò nối mức -350 15 15 0 250.0 0.0 

9 Lò nối lên ngầm băng tải mức -350 23 23 0 216.2 0.0 

10 Lò nghiêng rót than -350-:- 363 18 18.0 0 165.6 0.0 

A2 Giếng phụ mức +25 -:- -350 1119 1119 0 13149.2 0.0 

1 Lò nối thi công mức -220 101 101 0 848.4 0.0 

2 Giếng phụ mức +25 -:- -350 968 
    

  
Đoạn chống thép 568 568 0 7440.8 0.0 

Đoạn chống neo 400 400 0 444 0.0 

3 Lò nối 2 giếng,  =11° 50 50 0 420.0 0.0 

A3 Hệ thống sân ga -350 897 897 0 13352 0 

1 Lò nối ga chân trục  mức -350 36 36 0 396 0.0 

2 Ga chân trục  mức -350 60 60 0 966.0 0.0 

3 Ngã ba số 1 mức -350 15 15 0 250.0 0.0 

4 Đề pô cứu hỏa mức -350 50 50 0 805 0.0 

5 Ngã ba số 3 mức -350 15 15 0 250.0 0.0 

6 Ngã ba số 4 mức -350 15 15 0 250.0 0.0 

7 Ngã ba số 5 mức -350 15 15 0 250.0 0.0 
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TT TÊN ĐƯỜNG LÒ 

Chiều dài (m) Thể tích đào (m3) 

Tổng số Trong đá 
Trong 

than 
Trong đá 

Trong 

than 

8 Ngã ba số 6 mức -350 15 15 0 250 0.0 

9 Lò một đường xe trong sân ga mức -350 166.0 166.0 0 1826.0 0.0 

10 Đề pô nạp ắc quy và sửa chữa đầu tàu mức -350 40 40.0 0 744.0 0.0 

11 Ngã ba số 2 mức -350 15 15 0 250 0.0 

12 Trạm điện  mức -350 24 24.0 0 501.6 0.0 

13 Lò nối hầm bơm  mức -350 21 21.0 0 193.2 0.0 

14 Hầm bơm  mức -350 24 24.0 0 1024.8 0.0 

15 Giếng hút và lò nối -350 30 30.0 0 276.0 0.0 
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1.5.2. Chuẩn bị khai trường 

1.5.2.1. Chuẩn bị các lò chợ XDCB 

Tổng số lò chợ giai đoạn XDCB được huy động 02 lò chợ hoạt động đồng thời, cụ thể: 

- Lò chợ BM-5-1 áp dụng hệ thống khai thác cột dài theo phương chống giữ lò 

chợ bằng dàn tự hành khầu than bằng Combai (hạng nhẹ), công suất 250.000 ÷ 300.000 

tấn/năm; 

- Lò chợ BM-5-3 áp dụng hệ thống khai thác cột dài theo phương chống giữ lò 

chợ bằng giá thủy lực liên kết bằng xích, công suất 200.000 tấn/năm; 

Trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản tại vỉa 5 có 2 lò chợ bao gồm: lò chợ 

BM-5-1 và BM-5-3 . Công tác chuẩn bị được tiến hành như sau: 

- Lò chợ BM-5-1 được chuẩn bị như sau:  

+ Mức thông gió: Sử dụng lò dọc vỉa thông gió mức -220 và  đào mới mới một 

đoạn với chiều dài L = 200m để thông gió cho lò chợ. Tiếp tục đào thượng thông gió 

mức -298 ÷ -220 V.5 với L=300m, =150 và thượng vận tải mức -298 ÷ -220 V.5 với 

L=295m, =150 

+ Mức vận tải: từ lò xuyên vỉa mức -350 tiến hành thi công lò nghiêng vận tải -

298÷ -350 với L=95m, =330 và lò nghiêng thông gió, đi lại, tháo đá quá cỡ -298 ÷ -350  

với L=100 m, =360. Tiếp tục đào lò dọc vỉa than mức -298 với L = 61m và lò dọc vỉa 

vận tải LC BM-5-1 với L = 540m. Từ đây tiến hành thi công thượng mở lò chợ BM-5-1 

với L=125m, =140. 

- Lò chợ BM-5-3 được chuẩn bị như sau:  

+ Mức thông gió: Sử dụng lò dọc vỉa thông gió mức -220 để thông gió cho lò chợ.  

+ Mức vận tải: Từ lò dọc vỉa than mức -298 đào thượng thông gió mức -298 ÷      

-220 V.5 với L=307m, =150 và thượng vận tải mức -298 ÷ -230 V.5 với L=287m, 

=140. Tiếp tục đào lò thông gió LC BM -5-6 với chiều dài L= 210m. Sau đó tiếp tục thi 

công thượng thông gió mức -232 ÷ -220 V.5 với L=159m, =50 và thượng vận tải mức -

232 ÷ -230 V.5 với L=95m, =30. Tiếp tục thi công lò dọc vỉa vận tải LC BM -5-3, 

phỗng rót than LC BM -5-3 và lò song song máng cào LC BM - 5-3. Từ đây tiến hành 

thi công thượng mở lò chợ BM-5-3 với L=140m, =120. 

* Chuẩn bị các lò chợ giai đoạn mỏ duy trì sản xuất 

Trên cơ sở phương án khai thông, việc chuẩn bị khai trường theo hướng khấu giật 

từ biên giới mỏ, khu về các thượng khu khai thác. Các vỉa than thiết kế giai đoạn duy trì 

sản xuất, gồm các vỉa: 5, 3, 2 và vỉa 1; Chuẩn bị các lò chợ duy trì sản xuất được sắp xếp 

theo trình tự lịch khai thác. 

1.5.3. Trình tự khai thác 

1.5.3.1. Trình tự khai thác 

Trình tự khai thác của mỏ được thực hiện trên nguyên tắc sau: 

- Huy động vào khai thác các vỉa, các khu vực vỉa có điều kiện thuận lợi (về chiều 

dầy, góc dốc, chất lượng than của vỉa) vào khai thác trước còn các vỉa có các điều kiện 

khó khăn hơn huy động vào sau.  
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- Trong một cụm vỉa đối với cùng một mức: Vỉa nằm bên trên khai thác trước, vỉa 

nằm bên dưới khai thác sau. Tuỳ thuộc vào cấu trúc địa chất của cụm vỉa mà có thể khai 

thác vỉa dưới trước khi: Các vỉa dốc, chiều dày của vỉa không lớn và yếu tố quan trọng 

nhất là khoảng cách giữa các vỉa đủ để đảm bảo không phá vỡ vỉa trên khi khai thác vỉa 

dưới (khoảng cách này được tính toán cụ thể đối với từng chiều dày và góc dốc của vỉa). 

Trong trường hợp khai thác nhiều vỉa đồng thời hoặc các lớp trên cùng một vỉa thì các lò 

chợ của vỉa trên, lớp trên được bố trí khai thác vượt trước các lò chợ của vỉa dưới, lớp 

dưới một khoảng thời gian từ 3  4 tháng, sao cho đất đá vách của lò chợ nằm phía dưới 

tương đối ổn định. 

- Trong một vỉa: Tầng trên khai thác trước, tầng dưới khai thác sau (đối với các 

vỉa có góc dốc > 12o). 

Chi tiết khối lượng đường lò chuẩn bị của các lò chợ các vỉa giai đoạn đầu tư xây 

dựng cơ bản xem bảng 1.19. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện khai thác 

1.6.1.1. Tiến độ giai đoạn xây dựng cơ bản  

- Tiến độ xây lắp: Do khối lượng các công trình trên mặt bằng không nhiều và 

tương đối đơn giản nên công tác xây dựng các công trình trên mặt bằng do mỏ tự đảm 

nhận.  

- Tiến độ xây dựng: Phù hợp với tiến độ xây dựng trong hầm lò và thời gian đưa 

mỏ vào sản xuất, thời gian xây dựng các công trình trên mặt bằng là 1 năm. Lịch xây 

dựng xem bảng 1.20. 
Bảng 1.20. Tiến độ thi công các công trình trên mặt bằng 

TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Khối 

lượng 

Thời gian 

 thi công 

I Mặt bằng sân công nghiệp mức +25    (Năm 1) 

1 Sân ga đường goòng 900 mm m 178,90  

2 Ghi 1/2 bộ 4  

3 Nhà tời trục m2 216  

4 Trạm quang lật cao Trạm 1  

5 Nhà che miệng giếng cửa lò ngầm m2 48,6  

- Tiến độ đào lò được xác định trên cơ sở công nghệ tổ chức đào lò bằng khoan nổ 

mìn, xúc bốc bằng máy có xét đến điều kiện thực tế, năng lực sản xuất và tay nghề công 

nhân mỏ. Tiến độ đào lò được xác định ở bảng 1.21. 
Bảng 1.21. Tiến độ đào lò 

TT Tên đường lò Đơn vị Tiến độ đào lò 

1 Giếng, ngầm m/tháng 50 ÷ 70 

2 Lò dọc vỉa vận tải, thông gió m/tháng 80 ÷ 100 

3 Thượng đào trong than m/tháng 100 

4 Lò đá 1 đường xe m/tháng 80 

5 Lò đá 2 đường xe m/tháng 60 ÷ 70 
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1.6.1.2. Tiến độ khai thác 
Bảng 1.22. Lịch khai thác than toàn mỏ 

 2 022  2 023  2 024  2 025  2 026  2 027  2 028  2 029  2 030  2 031  2 032  2 033  2 034  2 035  2 036  2 037  2 038  2 039  2 040  2 041  2 042 

A+B Toàn mỏ  11 851  1 000   950   930   980   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   278   222

A Tầng -75 ÷ -220  3 440  1 000   920   820   700

B Tầng -220 ÷ -350  8 411     30   110   280   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   500   278   222

B.1 Than đào, xén lò   752 30 30 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40   40   40   38

B.2 Than Khai thác  7 659       80   255   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   460   238   184

I Vỉa 5  5 481       80   255   460   460   460   460   460   460   280   280   280   223   280   280   280   280   203     

2 BM-5-1 25 8.35      741 COMB 80 255   280 126

3 BM-5-2 20 7.70     1 434 COMB 154 280   280 280   347   93

4 BM-5-3 12 7.37      514 GX   180   180   154

6 BM-5-4 10 7.37      499 GX   26 180   180   113

8 BM-5-5 12 6.91     1 323 COMB   280   280 280   280   203

9 BM-5-6 22 7.70      970 COMB   187 280   280   223

II Vỉa 3  1 266       180   180   180   237   180   28       185   95   

1 BM-3-3 31 9.79      617 GX   180 180   180   77

2 BM-3-4 28 9.79      368 GX 160   180   28

3 BM-3-5 47 5.60      65 DVPT   65   

4 BM-3-6 46 5.60      215 DVPT 120   95

III Vỉa 2   585       152   180   180   72     

1 BM-2-2 31 6.12      316 GX   152   164

2 BM-2-3 25 6.12      268 GX   16   180   72

III Vỉa 1   327       143   184

1 BM-1-1 40 4.42      93 GX   93

2 BM-1-2 32 4.42      234 GX   50   184

HTKT dự 

kiến áp 

dụng

Năm khai thác / Sản lượng khai thác (1000 tấn)
TT Khu vỉa, số hiệu lò chợ

Góc dốc 

trung bình 

(Độ) 

Chiều 

dày 

trung 

TLCN NK 

 

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, 2021 
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1.6.2. Giá trị tổng mức đầu tư sơ bộ  

Tổng vốn đầu tư dự án 977.700.728 đồng. Chi tiết như sau: 
Bảng 1.23. Tổng vốn đầu tư dự án 

TT Khoản mục chi phí 
Giá trị (1000đ) 

Trước thuế Thuế GTGT Sau thuế 

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư  40 451 271    40 451 271 

2 Chi phí xây dựng  491 924 250  49 192 425  541 116 675 

   - Trong lò  488 138 823  48 813 882  536 952 705 

   - Mặt bằng  3 785 427   378 543  4 163 970 

3 Chi phí thiết bị  208 829 392  20 882 939  229 712 331 

   - Trong lò  204 895 587 20 489 558 225 385 145 

   - Mặt bằng 3 933 805   393 381 4 327 187 

4 Chi phí quản lý dự án  9 860 893 986 089  10 846 982 

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dưng   36 096 601  3 609 660  39 706 261 

6 Chi phí khác 51 919 686   416 713  53 568 939 

   - Các chi phí khác  5 845 847   408 586  6 254 433 

   - Lãi vay thời gian xây dựng cơ bản 46 073 780   46 073 780 

7 Chi phí dự phòng  57 770 980  5 768 014   63 538 995  

  
 - Dự phòng cho các khối lượng phát 

sinh 
 41 954 102  4 195 410  46 149 512 

   - Dự phòng theo yếu tố trượt giá 15 816 879 1 572 604  17 389 483 

  Tổng cộng  896 853 014  80 847 714 977 700 728 

Nguồn: Báo cáo NCKT dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, 2022 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 

Bộ máy quản lý của mỏ hiện tại của Công ty than Hòn Gai - TKV tương đối hoàn 

chỉnh gồm ban Giám đốc, các phòng ban và các phân xưởng sản xuất. Do vậy, đề án giữ 

nguyên bộ máy quản lý sản xuất của mỏ như hiện nay để vận hành, trên cơ sở đó biên chế 

lại nhân lực phù hợp với dây chuyền công nghệ. 

1.6.3.2. Biên chế lao động 

Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh do Công ty than Hòn 

Gai - TKV quản lý nhằm duy trì ổn định sản xuất cho mỏ, do đó bộ máy quản lý được 

giữ nguyên như hiện có của Công ty đang vận hành. 

Biên chế lao động được xác định trên cơ sở khối lượng công việc của từng khâu: 

khai thác than, đào lò chuẩn bị, vận tải than, chế biến than và các công tác phụ trợ khác 

tại thời điểm đạt công suất thiết kế theo định mức lao động hiện hành. Biên chế lao 

động cụ thể của dự án điều chỉnh xem bảng 1.24. 
Bảng 1.24. Bảng biên chế lao động của dự án 

TT Loại thợ 
Bậc thợ 

Bình quân 

Số người 

có mặt 

Số người 

theo danh sách 

A Tổng lao động trực tiếp  488 503 

I Công nhân hầm lò  407 418 

1 Công nhân đào lò 5 102 117 
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TT Loại thợ 
Bậc thợ 

Bình quân 

Số người 

có mặt 

Số người 

theo danh sách 

2 
Công nhân chống xén, duy tu, củng 

cố lò đào lò 
5 36 41 

3 Công nhân khai thác 4 183 210 

 3.1 Lò chợ CGH  72   

 3.2 Lò chợ Giá xích 4 111   

4 
Công nhân cơ điện, thông gió, 

thoát nước,.. 
 86 90 

II Công nhân mặt bằng  81 85 

B Tổng lao động gián tiếp  130 130 

1 Quản lý gián tiếp  120 120 

2 Chuyên trách Đảng, đoàn thể  10 10 

A+B   618 633 
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa hình, địa mạo 

 Địa hình khu mỏ Bình Minh là địa hình dạng đồi, núi. Độ cao trung bình từ 

50m÷70m, đỉnh cao nhất không quá 200m, bị chia cắt bởi các hệ thống khe, suối, các 

dòng chảy tạm thời. Xen giữa các dãy đồi, núi là những thung lũng khá bằng phẳng có 

độ cao từ  0 ÷ +25m. 

 Địa hình khu mỏ đến nay đã có nhiều thay đổi, các công trình xây dựng nhà cửa 

đã phủ kín nhiều sườn đồi, các công trình giao thông được cải tạo, phát triển. Dân cư 

ngày càng đông đúc, hoạt động kinh tế, xã hội trở lên sôi động là trung tâm kinh tế - 

chính trị của tỉnh Quảng Ninh, diện tích khu mỏ nằm trong diện tích của thành phố Hạ 

Long nên có những khó khăn, thuận lợi nhất định trong quá trình thăm dò, khai thác 

than khu mỏ. 

2.1.1.2. Điều kiện về địa lý, địa chất   

Theo các tài liệu tìm kiếm, thăm dò địa chất tại khu vực qua các giai đoạn khác 

nhau cho thấy đặc điểm địa chất khoáng sản khu mỏ như sau: 

a. Địa tầng 

 Về địa tầng, các phân vị địa tầng khu mỏ Bình Minh có các trầm tích của giới 

Mezozoi và Cenozoi, mô tả lại các phân vị địa tầng như sau: 

  GIỚI MEZOZOI (MZ) 

Hệ Trias (T);  

Thống thượng (T3);  

Bậc Nori - reti (T3n -r);  

Hệ tầng Hòn Gai (T3n-r hg ) 

Địa tầng khu mỏ Bình Minh bao gồm chủ yếu các trầm tích điển hình của tầng 

than (T3n-r hg), với đặc thù cơ bản là tính chu kỳ rõ ràng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Các 

đá trầm tích của hệ tầng phân bố phổ biến toàn khu mỏ. 

Đặc điểm các đá trầm tích và các vỉa than, thuộc phụ Hệ tầng Hòn Gai giữa (T3n-

r hg2): 

+ Cuội kết: Màu trắng đục đến xám sáng, cấu tạo dạng khối gồm chủ yếu là các 

hạt thạch anh có độ mài tròn tốt, cỡ hạt 5-12mm, xi măng gắn kết là silic.  

+ Sạn kết: Màu xám sáng đến xám tối, cấu tạo khối rắn chắc, độ hạt từ 3-6mm, 

chiếm tỷ lệ khoảng 12 đến 14% trong địa tầng, chiều dày các lớp đá thay đổi từ vài mét 

đến một vài chục mét, chỉ duy trì trong diện nhỏ hẹp, đá bị nứt nẻ tương đối mạnh, 

thường nằm ở giữa địa tầng các vỉa than. Thành phần chủ yếu là các hạt thạch anh, 

được gắn kết bằng xi măng silic rất bền vững. 
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+ Cát kết: Có màu xám sáng đến xám tro, cấu tạo phân lớp từ vừa đến mỏng, 

thành phần chủ yếu là cát thạch anh từ thô đến mịn, xi măng gắn kết là sét và silic. 

Chiều dày biến đổi từ 5m đến 10m. Trong các mặt cắt loại đá này chiếm tỷ lệ trung bình 

34% cột  địa tầng, các lớp cát kết thường phân bố gần vách, trụ các vỉa than.  

+ Bột kết: Chủ yếu có màu xám tro đến xám đen, hạt mịn phân lớp mỏng, xen 

kẽ có các lớp sét kết, sét than và các chỉ than. Trong bột kết thường chứa nhiều hoá đá 

thực vật, dạng lá cây phân bố chủ yếu ở phần vách, trụ vỉa than. Chiều dày các lớp bột 

kết biến đổi từ 5m đến 20m, nhiều nơi gặp bột kết dày 50m - 60m, là loại đá chiếm tỷ lệ 

cao trong địa tầng chứa than, trung bình 47%.   

+ Sét kết: Hạt mịn, màu xám tối, thường nằm trực tiếp ở vách, trụ các vỉa than, 

chiều dày lớp sét thay đổi từ  0,2m  đến vài mét, đá chiếm tỷ lệ trung bình 5% trong địa 

tầng, cấu tạo phân lớp mỏng. Các lớp sét kết gặp nước dễ trương nở. 

+ Sét than: Màu xám đen, nằm xen kẹp trong các vỉa than, ở vách trụ vỉa và lớp 

đất đá hạt mịn, thường mềm, bở, dễ vụn nát. 

+ Các vỉa than: Khu Bình Minh tồn tại 16 vỉa than, từ vỉa 13 đến vỉa 1c. Bao 

gồm chủ yếu là than cám, xen kẽ các lớp than cứng, mỏng có màu đen, ánh kim, rắn 

chắc, hầu hết các vỉa than đều có cấu tạo phức tạp, chiều dày không ổn định. 

GIỚI CENOZOIC (KZ) 

Hệ Neogen (N) 

Tầng Neogen (N) phân bố nhỏ hẹp trong các thung lũng Cái Đá, bãi ngập mặn 

Tây Nam Giáp Khẩu, được các lỗ khoan LK.208, 210 T.VII, LK616 T.V khống chế. 

Chiều dày của tầng Neogen từ 50m đến 70m, thành phần gồm sét kết, cát kết hạt mịn 

màu vàng, tương đối mềm bở, có chứa nhiều hoá thạch động vật dạng sò, ốc, chúng 

thường phủ trực tiếp lên đầu lộ vỉa V.7, 8 phía Bắc Khối Đông Bình Minh. 

Hệ Đệ tứ (Q) 

Đất đá Đệ tứ (Q) có màu vàng, vàng nhạt, gồm các lớp đất trồng, mùn thực vật, 

các tảng lăn, cuội kết, sạn - cát kết hỗn độn, ở trạng thái bão hoà nước bị nhão, trạng 

thái khô dễ bở rời, mức độ liên kết yếu, chúng chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt 

động xâm thực, bào mòn do dòng mặt, dòng chảy tạm. Chiều dày thay đổi từ vài mét tới 

22,5m, trung bình 9.5m (tại LK 29 mức cao miệng lỗ khoan +25.16m lớp phủ dày 

11.35m, LK206 ở mức cao miệng lỗ khoan 8.4m có lớp phủ dày 22.5m). 

b. Đặc điểm kiến tạo 

Khu mỏ Bình Minh có cấu trúc địa chất phức tạp, bao gồm các hệ thống nếp uốn và đứt 

gãy. Hệ thống các đứt gãy phát triển theo phương á kinh tuyến, gồm: F6, F2, các đứt 

gãy phát triển theo phương á vĩ tuyến gồm: F.14, F.Hòn Gai. Các đứt gãy này thường là 

ranh giới phân chia các đơn vị cấu trúc chính của khu mỏ. Các nếp uốn chủ yếu có 

phương trục phát triển theo phương gần Bắc - Nam, song song với trục nếp lồi Hà Lầm, 

hai cánh dốc, biên độ hẹp. Khu mỏ Bình Minh được chia thành 3 khối cấu trúc chính 

sau: 

- Khối Đông Bình Minh: Từ đứt gãy F2 về ranh giới phía Đông, giáp khu mỏ 

Hà Lầm và Bắc Hà Lầm, Suối Lại, tồn tại 12 vỉa từ V.10 đến V.1b, trong đó,  các trục 

nếp uốn và đứt gãy đều có phương á kinh tuyến, thiên về Tây Bắc - Đông Nam. Trong 

khối phát triển nhiều đứt gãy nhỏ sinh kèm với các đứt gãy lớn. 
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- Khối Tây Bình Minh: Từ đứt gãy F.6 về giới hạn phía Tây khu mỏ, tồn tại đầy 

đủ 16 vỉa than từ V.13 đến V.1c. Trong đó, các hệ thống đứt gãy ít phát triển, các nếp 

uốn phát triển theo phương á kinh tuyến.  

- Khối Trung tâm: Được giới hạn bởi các đứt gãy F.2, F.6, trong khối tồn tại 13 

vỉa than từ V.11 đến V.1b, phát triển các đứt gãy thứ cấp như: F.B4, F.TB2, F.TB5 và 

F.TB6, trong đó các đứt gãy F.B4 và F.TB2 đã chia khối trung tâm thành 3 khối nhỏ là 

khối Bắc, khối Nam và khối giữa. Theo địa tầng, khối giữa đã dịch chuyển các vỉa 

V.10, 9, 8, 7, 6, 5 về phía Đông Nam khoảng 180190m. Trong khối Trung tâm, hệ 

thống các nếp uốn khá phát triển theo phương á kinh tuyến. 

Trong đó khối Đông Bình Minh là đối tượng nghiên cứu chính trong Dự án lần này. 

* Nếp uốn 

 - Nếp lõm Hà Lầm: Tồn tại khu vực khối Đông Bình Minh, trục nếp uốn có dạng 

hình chữ S, phương trục nếp uốn gần trùng phương kinh tuyến. Nếp uốn phát triển theo 

phương gần Nam - Bắc, góc nghiêng mặt trục từ 800  850. Nếp lõm có hai cánh gần đối 

xứng nhau, cánh Tây có góc dốc thay đổi từ 220350, cánh Đông có góc dốc lớn hơn, 

thường thay đổi 400 450. 

 - Nếp lồi trung tâm: Tồn tại về phía Nam khối Trung tâm, giữa nếp lõm Hà Lầm 

và nếp lõm Giáp Khẩu, trục nếp uốn phát triển theo phương Bắc - Nam, kéo dài khoảng 

1250m trong phạm vi giữa F.HG và F.2, mặt trục cắm Đông, dốc 750  800. Nếp uốn 

không cân đối, hai cánh thoải, cánh Tây góc dốc biến đổi từ 250  300, cánh Đông góc 

dốc biến đổi từ 150 200. 

* Đứt gãy 

 Trong phạm vi khu mỏ Bình Minh tồn tại nhiều đứt gẫy lớn nhỏ khác nhau, và 

phát triển theo phương á kinh tuyến và á vĩ tuyến. Các đứt gẫy chính trong khu mỏ Bình 

Minh là: F.Hòn Gai; F.2; F.6; F.14; F.B4; F.TB2 và có vai trò phân chia các khối địa 

chất. Trong phương án này chỉ mô tả đứt gẫy chính thuộc khu vực nghiên cứu: 

 - Đứt gãy thuận F.2: Phát triển theo phương gần Bắc - Nam, cắt đứt gãy thuận 

Hòn Gai ở phía Nam và bị F.14 ở phía Bắc chặn lại, F.2 cắm về Đông, Đông Bắc với 

góc dốc từ 70 -750, chiều dài đứt gẫy khoảng 37500m. Chiều rộng đới huỷ hoại trên mặt 

từ 30m - 80m, biên độ đứt gẫy F.2 khoảng 90m.  

 Ngoài đứt gẫy chính còn gặp đứt gẫy nhỏ trong quá trình khai thác lò như F.A; 

F.B2; FB1; F.E; F.T. 

c. Đặc điểm địa chất công trình 

 - Trầm tích Đệ tứ: Phân bố trên toàn bộ diện tích khu mỏ, chiều dày thay đổi từ 

vài mét tới 22,5m, thành phần hỗn độn màu vàng nâu đến vàng nhạt, gồm sỏi, cát, sét 

và mùn thực vật, trạng thái bão hoà nước bị nhão, trạng thái khô dễ bở rời, mức độ gắn 

kết yếu chịu tác động mạnh mẽ của quá trình phong hoá xâm thực, bào mòn tạo thành 

mương rãnh của dòng chảy mặt tạm thời. Những nơi ẩm ướt hoặc có nước ngầm cung 

cấp phát triển thảm thực vật màu xanh. Những đoạn đường giao thông tạm thời vào 

mùa mưa đất bị nhão, đường sình lầy đi lại khó khăn. Các ta luy sườn dốc có loại đất đá 

này dễ bị sập lở với quy mô từ vài chục đến vài trăm mét khối. Các công trình khai thác 

như lò giếng đi qua cần gia cố tránh sập đổ. 
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Địa hình, địa mạo khu mỏ hiện nay đã có nhiều biến đổi so với địa hình nguyên 

thủy, thảm thực vật thưa hơn làm cho hiện tượng xói mòn mạnh vào mùa mưa. Vào 

mùa mưa khi bị sũng nước đất Đệ tứ dễ bị nhão, dính. Lớp Đệ tứ nằm ở địa hình dốc 

hay gần ta luy đường thường bị sập lở, gây cản trở giao thông. 

- Đá trong địa tầng chứa than: sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết và các vỉa than. 

Cuội - Sạn kết: Thường có màu xám, xám trắng, xi măng gắn kết là silíc. Thành 

phần hạt chủ yếu là thạch anh. Cuội, Sạn kết phân bố rải rác trong khu mỏ theo diện, 

theo địa tầng thường cách xa vỉa than, rất ít có sự chuyển tiếp từ sạn kết sang than. Đã 

gặp các trường hợp chuyển tiếp từ sạn kết sang than. Theo 2.265 đoạn địa tầng Cuội, 

Sạn kết thấy rằng bề dày trung bình lớp Cuội, sạn kết là 5,91m, nhiều vị trí dày trên 

trăm m, cá biệt dày nhất là tại lỗ khoan LK.601 với 204,2m. Theo báo cáo thăm dò sơ 

bộ, sạn kết nứt nẻ tương đối mạnh, độ mở của khe nứt từ 1 ÷ 3mm. Sạn kết chiếm 5.3% 

chiều dày địa tầng.  

 Cát kết: Phân bố rộng rãi trong toàn khu mỏ, chiếm 35,22% toàn địa tầng. Cát 

kết trong khu mỏ bao gồm các loại từ hạt mịn đến hạt thô, thành phần chính là thạch 

anh (>75%), xi măng gắn kết là si líc, sét, xerixit đôi khi là hydroxit sắt kiểu lấp đầy. 

Cấu tạo khối, thuộc loại cứng rắn, bền chắc. Trong các lớp cát kết đới nứt nẻ phát triển 

chủ yếu từ mức -150 trở lên còn từ -150 trở xuống mức độ nứt nẻ giảm dần. Các khe 

nứt thường phát triển theo nhiều phương, độ hở của khe nứt nhỏ, trong các khe nứt 

thường có oxit sắt hoặc thạch cao bám.  

 Bột kết: Bột kết chiếm 34,35% chiều dày địa tầng, gồm hạt mịn và hạt thô, thành 

phần chính là thạch anh, silic, sét, ximăng gắn kết là sét, xerixit hoặc cacbonat dạng lấp 

đầy. Bề dày trung bình 6,41 m, các lớp bột kết thường không quá 30m. Nhiều chỗ bột 

kết cũng là vách trụ trực tiếp của các vỉa than. Đá bột kết thuộc loại chứa nước kém, 

mức độ nứt nẻ kém phát triển, mức độ bền chặt thuộc loại yếu.  

 Sét kết: Màu xám đen phân lớp mỏng. Chiếm 6,45% chiều dày địa tầng. Sét kết 

thường là vách trụ trực tiếp của các vỉa than nằm xen kẽ với các lớp bột kết, cát kết hạt 

nhỏ. Chiều dày biến đổi khá mạnh thành phần chính chủ yếu là sét, silic, và ít thạch 

anh. Đá thuộc loại mềm yếu rất dễ vỡ theo mặt lớp chúng thường bị sập lở ngay khi 

khai thác than. Các lớp đá sét ít có khả năng chứa nước hoặc thấm nước.  

Kết quả phân tích của mẫu cơ lý đá cho các chỉ tiêu như sau: 
Bảng 2.1. Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đá khu mỏ  

Giá trị 

Cường độ 

kháng nén 

(kG/cm2) 

Cường độ 

kháng 

kéo 

(kG/cm2) 

Khối 

lượng thể 

tích 

(g/cm3) 

Khối 

lượng 

riêng 

(g/cm3) 

Lực 

Dính kết 

(kG/cm2) 

Góc nội 

ma sát 

(độ) 

Sạn kết 

Nhỏ nhất 180.96 37.50 2.46 2.55 58 25000 

Lớn nhất 2 367.07 211.06 2.82 2.92 777 36000 

Trung bình 899.23 109.32 2.62 2.69 375 33011 

Cát kết 

Nhỏ nhất 402.96 8.63 2.51 2.61 119 29053 

Lớn nhất  2 589.88 215.18 3.12 3.19 840 35005 

Trung bình 1 038.31 91.73 2.67 2.71 327 34017 

Bột kết 

Nhỏ nhất 111,55 24,21 2,00 2,43 42 25000 
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Giá trị 

Cường độ 

kháng nén 

(kG/cm2) 

Cường độ 

kháng 

kéo 

(kG/cm2) 

Khối 

lượng thể 

tích 

(g/cm3) 

Khối 

lượng 

riêng 

(g/cm3) 

Lực 

Dính kết 

(kG/cm2) 

Góc nội 

ma sát 

(độ) 

Lớn nhất 1 023,61 125,00 3,46 3,72 365 36000 

Trung bình 399,46 47,39 2,66 2,74 122 32026 

Sét kết 

Nhỏ nhất 39,11 12,00 2,13 2,35 31 23027 

Lớn nhất 879,44 143,75 2,93 2,99 268 35000 

Trung bình 247,79 34,41 2,61 2,71 85 32005 

d. Đặc điểm cấu tạo các vỉa than 

Kết quả nghiên cứu địa tầng chứa than và các công trình thăm dò đã xác định 

khu mỏ Bình Minh tồn tại 17 vỉa than: V.1c, 1b, 1a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a,  9, 10, 11, 

12, 13. Trong ranh giới nghiên cứu lập dự án có 5 vỉa đạt giá trị công nghiệp là: 1, 2, 3, 

4, 5 đặc điểm các vỉa than từ dưới lên như sau: 

- Vỉa 1: Chiều dày toàn vỉa biến đổi từ 0,09m  16,38m, trung bình 3,56m, góc 

dốc thay đổi từ 10  70o, trung bình 300, theo hướng dốc vỉa mỏng dần đến vát hẳn. 

Vỉa có cấu tạo tương đối phức tạp, thường chứa từ 0 đến 4 lớp đá kẹp, chiều dày đá 

kẹp biến đổi từ  0,00m đến 1,64m, trung bình 0,31m. Chiều dày riêng than thay đổi từ 

0,09m đến 14,74m, trung bình 3,21 m.  

- Vỉa 2: Chiều dày toàn vỉa biến đổi từ 0,18m  17,63m, trung bình 4,28m. Góc 

dốc thay đổi từ 10 đến 75o, trung bình 320, từ Đông sang Tây vỉa có xu hướng mỏng 

dần đến vát vỉa ở khối trung tâm, sang khối Tây Bình Minh V.2 lại xuất hiện trở lại. Vỉa 

có cấu tạo rất phức tạp, thường chứa từ 0 đến 5 lớp đá kẹp, chiều dày đá kẹp biến đổi từ 

0,00m đến 3,89m, trung bình 0,36m. Chiều dày riêng than thay đổi từ 0,18m   13,74m, 

trung bình 3,9m.  

- Vỉa 3: Chiều dày toàn vỉa biến đổi từ 0,08m  45,82m, trung bình 6,51m. Vỉa 

có góc dốc thay đổi từ 5 đến 75o, về phía Đông vỉa mỏng dần. Vỉa có cấu tạo phức tạp, 

thường chứa từ 0 đến 6 lớp đá kẹp, chiều dày đá kẹp biến đổi từ 0,00m đến 4,59m, 

trung bình 0,5m. Chiều dày riêng than thay đổi từ 0,08m đến 44,60m, trung bình 5,96 

m. Vách, trụ vỉa thường là bột kết, đôi khi trụ vỉa là đá cát kết hạt nhỏ. 

- Vỉa 4: Chiều dày biến đổi từ 0,32m đến 31,20m, trung bình 2,79m. Vỉa có góc 

dốc thay đổi từ 10 đến 65o. Vỉa có cấu tạo tương đối phức tạp, thường chứa từ 1 đến 5 

lớp đá kẹp, chiều dày đá kẹp biến đổi từ 0,00m đến 3,39m, trung bình 0,28m. Chiều dày 

riêng than thay đổi từ 0,32m đến 31,2m, trung bình 2,79 m. Vách, trụ vỉa thường là cát 

kết, bột kết hạt thô đến hạt nhỏ. 

- Vỉa 5: Chiều dày toàn vỉa biến đổi từ 0,31m đến 33,2m, trung bình 6,12m. Góc 

dốc vỉa thay đổi từ 5 đến 70o. Vỉa có cấu tạo rất phức tạp, thường chứa từ  0 đến 10 lớp 

đá kẹp, chiều dày đá kẹp biến đổi từ 0,00m đến 13,56m, trung bình 0,77m. Chiều dày 

riêng than thay đổi từ 0,31m đến 23,78m, trung bình 5,3m. Vách, trụ vỉa thường là cát 

kết, bột kết. 
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Bảng 2.2. Đặc điểm các vỉa than 

Tên 
CD tổng 

quát 
Chiều dày riêng than (m) Chiều dày 

TS lớp 

kẹp 

Độ dốc 

vỉa 

vỉa than của vỉa ( m) Tổng 
Than 

T1(TTL) 
đá kẹp (m) (số lớp) (độ) 

5 0.31-33.2 0.31-23.78 0.31-23.78 0-13.56 0-10 5-70 

 6.12(236) 5.30 5.30 0.77 1.00 30 

4 0.32-34.59 0.32-31.2 0.32-31.2 0-3.39 0-5 10-65 

 3.12(83) 2.79 2.79 0.28 1.00 34 

3 0.08-45.82 0.08-44.6 0.08-44.6 0-4.59 0-6 5-75 

 6.51(126) 5.96 5.96 0.50 1.00 33 

2 0.18-17.63 0.18-13.74 0.18-13.74 0-3.89 0-5 10-75 

 4.28(89) 3.90 3.90 0.36 1.00 32 

1 0.09-16.38 0.09-14.74 0.09-14.74 0-1.64 0-4 10-70 

 3.56(69) 3.21 3.21 0.31 1.00 30 

Qui ước cách đọc:    Nhỏ nhất - Lớn nhất 

                               Trung bình (số lượng mẫu) 

e. Đặc điểm chất lượng than 

Than khu mỏ Bình Minh có tính chất vật lý: Than cứng, màu đen, ánh kim loại 

đôi khi ánh thủy tinh, vết vạch xám đen, vết vỡ chủ yếu dạng vỏ sò, đôi khi vết vỡ dạng 

mắt, dạng bậc không đặc trưng, cấu tạo dạng khối, ít khe nứt, đôi khi cấu tạo phân lớp 

không rõ ràng. 

Sơ lược đặc tính kỹ thuật cơ bản của than mỏ Bình Minh như sau: 
Bảng 2.3. Tổng hợp các chỉ tiêu chất lượng than 

Tên 

vỉa 
Ak

tbc(%) AK
HH Qk

tbc(Kcal/kg) dk
tbc(g/cm3) Vchtb Wpt

tb Sch
tb 

1A 
5.47-36 9.39-38.45 4923-8034 1.42-1.87 6.15-10.88 0.92-2.91 0.25-0.63 

21.98(12) 23.82(12) 6464.09(11) 1.58(12) 8.35(12) 1.74(11) 0.41(11) 

1 
4.17-33.98 4.17-35.62 4975-8124 1.41-1.87 4.79-11.19 0.69-2.74 0.21-0.69 

20.33(42) 21.63(42) 6490.21(38) 1.57(40) 8.36(38) 1.8(38) 0.43(36) 

2 
3.25-35.11 3.25-37.04 5196-8405 1.35-1.76 5.63-11.26 0.67-2.81 0.23-0.67 

19.69(55) 21.22(55) 6665.75(52) 1.55(54) 8.15(50) 1.82(52) 0.42(43) 

3 
5-36.59 8.28-38.11 5103-8545 1.38-1.86 4.1-11.27 0.75-3.07 0.23-0.71 

22.45(74) 23.77(74) 6354.51(70) 1.58(71) 8.37(71) 1.69(72) 0.44(62) 

4 
4.17-36.42 4.17-37.25 5182-8135 1.4-1.72 5.3-10.89 0.71-2.7 0.26-0.6 

23.35(30) 24.9(30) 6334.96(28) 1.59(29) 8.68(27) 1.63(29) 0.4(21) 

5 
2.33-39.44 2.85-39.74 4809-8402 1.32-1.87 4.86-11.01 0.7-2.64 0.22-0.77 

20.02(87) 21.66(87) 6677.91(82) 1.54(84) 8.29(81) 1.69(82) 0.43(64) 

6 
4.58-37.76 4.61-42.97 5045-8170 1.32-1.86 4.48-11.12 0.64-2.68 0.23-0.77 

21.84(89) 24.32(89) 6465.36(84) 1.57(87) 8.66(83) 1.73(83) 0.42(70) 

                                                                            Ghi chú :     Nhỏ nhất - Lớn nhất                                                

                 Trung bình (số lượng mẫu) 

2.1.1.3. Điều kiện về khí hậu, khí tượng  

Vùng dự án có trạm khí tượng Bãi Cháy, có số liệu quan trắc từ những năm 1960 

đến nay. Số liệu quan trắc đáp ứng yêu cầu cho tính toán thủy văn của giai đoạn nghiên 

cứu phương án. 
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Theo số liệu quan trắc đặc trưng khí tượng tại trạm Bãi Cháy và số liệu trong 

Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh và kết quả báo cáo của thành phố Hạ Long cho 

thấy điều kiện khí hậu khu vực nghiên cứu như sau:  

  a. Nhiệt độ 

 Kết quả theo dõi diễn biến nhiệt độ không khí trong nhiều năm cho thấy nhiệt độ 

trung bình giữa các năm không có sự dao động lớn, tạo cho khu vực Dự án có một chế 

độ nhiệt ôn hòa. Nhiệt độ cao nhất tập trung vào các tháng 6, tháng 7, tháng 8. Nhiệt độ 

thấp nhất tập trung vào các tháng 1, tháng 2. Nhiệt độ không khí trong khu vực bình 

quân từ năm 2016 ÷ 2020 năm như sau: 

 - Nhiệt độ trung bình hàng năm: 23,9oC; 

 - Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: 29,4oC (tháng 6/2019); 

 - Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: 15,3oC (tháng 1/2017); 
Bảng 2.4. Tổng hợp nhiệt độ trung bình  

Tháng 

Năm 

 Nhiệt độ (oC) 
TB tháng 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 17,1 15,3 19,2 17,2 16,4 17,1 

2 19,1 21,8 18,8 16,5 17,3 18,7 

3 22,1 21,1 20,8 21,2 19,6 20,9 

4 25,2 23,9 23,9 23,3 23,5 23,9 

5 27,2 26,6 26,8 28,7 16,8 25,2 

6 28,9 29,2 29,1 29,4 28,6 29,1 

7 28,8 29,2 28,2 28,6 28,7 28,7 

8 27,9 29,2 28,4 28,2 28,1 28,4 

9 27,1 28,2 28,3 27,5 27,2 27,7 

10 24,6 26,0 25,1 25,5 25,1 25,2 

11 20,8 21,0 21,5 23,5 21,6 21,7 

12 19,0 19,2 17,6 19 18,0 18,6 

TB Năm 24,0 24,2 23,9 24,0 23,4 23,9 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh  

  b. Lượng mưa 

Mùa mưa thường xảy ra trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 10. Tháng có lượng 

mưa lớn nhất thường là tháng 7 hoặc tháng 8 gắn liền với mùa mưa bão ở Bắc Bộ. 

Tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng 1 hoặc tháng 7. Tổng lượng mưa nhiều năm là 

1838,8 ÷ 2604,2mm, thuộc loại thấp so với lượng mưa trung bình của cả nước;  

Lượng mưa trung bình tháng, năm tại trạm khí tượng Bãi Cháy (giai đoạn 2016 ÷ 

2020) được thể hiện tại bảng dưới đây: 
Bảng 2.5. Lượng mưa trung bình các tháng tại trạm khí tượng Bãi Cháy (2016 ÷ 2020) 

Đơn vị : mm 

                     Năm 

Tháng 
2016 2017 2018 2019 2020 TB tháng 

1 36,1 181 26,4 18 38,8 60,06 

2 35,6 3,4 53,3 5,2 27,3 24,96 

3 23,1 18,8 45,1 39,4 40,3 33,34 

4 26,8 204,5 38,9 44,2 76,6 78,2 

5 187,2 205,9 171,1 102,5 198,6 173,06 
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                     Năm 

Tháng 
2016 2017 2018 2019 2020 TB tháng 

6 255,9 211,5 351,7 309,4 290,5 283,8 

7 900,5 567,5 623,1 844,7 394,8 666,12 

8 399,6 497,4 646 422 396,2 472,24 

9 277,7 213,8 264,1 415,5 287,6 291,74 

10 120 43,6 384,4 22,7 59,2 125,98 

11 41,2 18,1 14,5 44,9 34,5 30,64 

12 63,9 1,3 21,6 37,6 27,1 30,3 

Tổng lượng mưa 2367,6 2166,8 2640,2 2306,1 1838,8 2263,9 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 

c. Độ ẩm 

Độ ẩm không khí lớn tạo điệu kiện cho các vi sinh vật từ mặt đất phát tán vào 

không khí phát triển nhanh chóng, lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong 

không khí gây ô nhiễm môi trường và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe. Độ 

ẩm trung bình năm của khu vực Dự án là 82,2%. Các giá trị về độ ẩm trung bình tháng 

và độ ẩm trung bình các năm được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 2.6. Tổng hợp độ ẩm không khí trung bình  

Tháng 
Độ ẩm (%) 

TB 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 79 72 82 80 81 78,8 

2 85 86 76 75 85 81,4 

3 84 85 87 84 87 85,4 

4 86 85 82 84 86 84,6 

5 85 82 81 83 83 82,8 

6 86 82 84 82 84 83,6 

7 85 83 86 85 84 84,6 

8 86 83 87 88 86 86,0 

9 80 82 86 84 83 83,0 

10 83 79 81 77 79 79,8 

11 82 68 79 81 76 77,2 

12 84 76 73 85 76 78,8 

TB năm 84 80 82 82 82,5 82,2 

                                       Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 

d. Chế độ nắng 

Tổng số giờ nắng trung bình trong 10 năm đo được là 1.691,4 giờ/năm. Chế độ 

nắng liên quan chặt chẽ tới chế độ bức xạ và tình trạng mây.  

Các tháng có số giờ nắng trung bình cao nhất bao gồm: tháng 7 (370,7 giờ); 

tháng 8 (331,0 giờ). Các tháng có số giờ nắng trung bình thấp nhất bao gồm: tháng 12 

(19,6 giờ); tháng 2 (19,4 giờ).  
Bảng 2.7. Tổng giờ nắng trung bình các tháng trong năm (giờ) 

Năm  2016 2017 2018 2019 2020 TB 

Tháng 1 10,3 3,3 34,3 15,0 0,1 22,3 

Tháng 2 4,4 4,5 7,8 14,9 22,0 19,4 

Tháng 3 13,0 38,0 25,8 59,3 63,9 36,6 

Tháng 4 15,3 114,2 119,6 39,8 122,8 70,1 

Tháng 5 497,8 118,5 423,4 422,8 86,4 204,5 
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Năm  2016 2017 2018 2019 2020 TB 

Tháng 6 538,2 170,1 190,9 330,7 262,3 301,0 

Tháng 7 473,4 374,2 442,8 703,1 350,7 370,7 

Tháng 8 181,4 138,8 502,4 264,5 205,2 331,0 

Tháng 9 182,6 229,0 67,8 335,8 221,0 219,2 

Tháng 10 53,0 44,1 252,2 14,8 16,3 44,7 

Tháng 11 55,0 1,6 67,8 86,6 21,3 52,3 

Tháng 12 37,0 4,8 12,9 27,7 30,7 19,6 

Tổng năm  2.061,4 1.241,1 2.147,7 2.315,0 1.402,7 1.691,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 

 e. Chế độ gió 

Nằm ven biển, nhưng do địa hình phức tạp, cơ chế gió trên địa tỉnh Quảng Ninh 

không thuần nhất. Các đảo ngoài khơi và những nơi địa hình không ảnh hưởng nhiều 

đến gió thì cơ chế gió phản ánh tương đối rõ điều kiện hoàn lưu: từ tháng 10 đến tháng 

4 hướng gió có tần suất cao nhất là Bắc (Đông Bắc hoặc Tây Bắc), từ tháng 5 đến tháng 

9 hướng có tần suất cao nhất là Nam (Đông Nam hoặc Tây Nam). Các nơi khác, cơ chế 

gió mang nhiều tính địa phương. Tuy vậy, vẫn thấy được đặc điểm chung là: gió có 

thành phần Bắc (Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc) vào mùa đông nhiều hơn mùa hạ, gió có 

thành phần nam (Tây Nam, Nam, Đông Nam) thì mùa hạ nhiều hơn mùa đông. Tốc độ 

gió ở các nơi rất khác nhau. Các đảo ngoài khơi tốc độ gió rất lớn, trung bình hàng năm 

là 5 m/s, ít khi gió lặng (≤3%), nhiều thời điểm tốc độ gió lên tới trên 40m/s. Vùng 

đồng bằng ven biển tốc độ gió trung bình năm là 2 ÷ 4m/s. Tần suất gió lặng không đến 

30% và đã quan sát đƣợc gió trên 2m/s, tần suất gió lặng đến 45% và tốc độ gió lớn 

nhất chỉ 24m/s. Tốc độ gió lớn nhất của các tháng giữa mùa hạ vượt xa các tháng khác, 

các tháng mùa đông hãn hữu lắm mới có gió trên 15 ÷ 20m/s. Nguyên nhân do mùa hạ 

cũng là mùa bão, tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân duy nhất, gió lớn cũng có 

thể xảy ra trong các đợt gió mùa, các cơn dông mà nhiều khi là lốc hoặc tố. 

f. Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt  

- Mưa phùn: Mưa phùn trong vùng không lớn, nơi mưa phùn nhiều nhất chỉ có 

38 ngày/năm kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4, tháng nhiều mưa phùn nhất là tháng 3, 

hầu hết các nơi trung bình đều có trên 8 ngày mưa phùn trong năm.  

- Sương mù: Ở Quảng Ninh chỉ tập trung vào mùa đông và mùa xuân, số ngày có 

mưa phùn trong năm trung bình 15 ngày, có năm đến 19 ÷ 20 ngày.  

- Dông: Phần lớn là dông xảy ra trong mùa hè, thường xuất hiện vào gấn sáng và 

sáng sớm chủ yếu là dông do nguyên nhân động lực tại Quảng Ninh không có dông 

nhiệt như ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ.  

- Gió mùa: Thông thường mùa gió mùa bắt đầu từ tháng 9, 10 kết thúc vào tháng 

5, 6. Trung bình mỗi năm ở Quảng Ninh có 20 ÷ 25 đợt gió mùa, trung bình mỗi tháng 

có gần 3 đợt. Khoảng cách giữa các đợt rất thất thường, thông thường chỉ 5 ÷10 ngày, 

có khi chỉ 3 ÷ 4 nhưng nhiều khi lại là 10 ÷ 15 ngày hoặc hơn nữa. Gió mùa làm tăng 

tốc độ gió, giảm nhiệt độ và nhiều khi gây mưa. Khi có gió mùa, hướng gió thường 

chuyển sang Bắc, Đông Bắc hay Tây Bắc, tốc độ gió lớn nhất có thể trên 15m/s. Ở các 

đảo khơi, tốc độ gió lớn nhất thường là 10 ÷ 15m/s. Trên đất liền, tốc độ gió nhỏ hơn.  

- Bão: Tháng có nhiều bão đổ bộ vào khu vực nghiên cứu là tháng 7, 8. Trung 
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bình mỗi năm Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của 3 ÷ 4 cơn bão, bão đổ bộ vào Quảng 

Ninh phần lớn là bão nhỏ và vừa. Tốc độ gió trong bão ở nhiều nơi trên 20m/s; cá biệt 

một số cơn bão có tốc độ gió trên 40m/s. Các cơn bão đổ bộ trực tiếp thường cho mưa 

rất lớn, ít nhất cũng một vài nơi có lƣợng mưa trên 100mm. Mưa bão thường kéo dài 3, 

4 ngày, có khi đến 6, 7 ngày, có ngày mưa trên 200mm.  

- Lũ lụt: Đối với khu vực Quảng Ninh, lũ lụt thường xảy ra vào mùa mưa bão kết 

hợp với triều cường. Lũ lụt sẽ gây hư hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn hoặc một phần hệ 

thống nhà cửa, đường xá, các công trình giao thông như cầu, cống, đường tàu…Không 

những làm thiệt hại về của cải vật chất, lũ lụt còn gây thương vong về người và động 

vật do tai nạn chết đuối hoặc bị thương do ngập nước. Trong những năm gần đây, tần 

suất lũ lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng nhiều và gây thiệt hại về kinh 

tế, không chỉ gây ra những hậu quả trước mà sau khi đi qua lũ lụt còn để lại hậu quả 

khác như: 

+ Gây ô nhiễm và khan hiếm nguồn nước vì khi xảy ra lũ lụt sẽ mang theo các 

chất bẩn, chất thải tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước sinh hoạt và các nguồn nước khác. 

+ Do không có nước nên việc vệ sinh kém sẽ dễ gây các bệnh truyền nhiễm phát 

tán từ nước như tiêu chảy, ghẻ lở… 

+ Những giống cây trồng nông nghiệp không có khả năng chịu hạn sẽ chết gây ra 

mất mùa và khan hiếm lương thực. 

- Trong đợt mưa lịch sử diễn ra vào tháng 7/2015 đã để xảy ra hiện tượng ngập, 

lụt tại một số khu vực phường Hà Khánh. Theo báo cáo của UBND thành phố Hạ Long, 

mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản, 

diện tích lúa, hoa màu.... 

 -  Sạt lở đất: Mưa kéo dài trong những ngày qua đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng 

ở Quảng Ninh. Nguyên nhân của sạt lở đất là do hoạt động nâng lên tạo núi của vỏ trái 

đất. Sự nâng lên tạo núi này đã tạo ra các vết nứt kiến tạo và hoạt động phun trào núi 

lửa. Các vết nứt này tạo ra các mặt trượt, dập vỡ đất cát nên khi mưa lớn, đất đá sạt 

lở. Địa chất kiến tạo khu vực tỉnh Quảng Ninh có 2 dải khác thường liên quan tới khối 

xâm nhập núi lửa trẻ. Các khối macma của núi lửa gây biến chất than, than ở đây chứa 

nhiều pyrit đồng thời cũng làm phát sinh các đứt gãy kiến tạo, tạo ra vùng vật liệu núi 

lửa. Sạt lở đất gây ra thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Thiên tai là không thể 

tránh được nhưng chúng ta vẫn có cách để khắc phục những thiệt hại mà nó gây ra. 

 - Sương muối: Hầu hết các đợt gió mùa thường gây ra sự giảm nhiệt độ đột ngột. 

Trong 24 giờ, chênh lệch nhiệt độ trước và sau lúc gió mùa về thường vào khoảng 4 ÷ 5 
oC, có khi trên 10oC. Đây là cơ hội để hình thành sương muối. Sương muối thường chỉ 

xảy ra trong tháng 12, 1, 2 thời gian mà nhiệt độ thấp nhất của mặt đất có khả năng thấp 

hơn nhiệt độ đông kết (0oC). Sương muối là thiên tai gây nhiều tác hại nghiêm trọng đối 

với sản xuất nông nghiệp. 

 g. Biến đổi khí hậu 

 Quảng Ninh là một trong các tỉnh ven biển thuộc khu vực nhạy cảm về biến 

đổi khí hậu (BĐKH). Trong thời kỳ từ năm 1961 đến năm 2018, nhiệt độ không 

khí trung bình năm ở Quảng Ninh tăng xấp xỉ 0,2oC/thập kỷ, mực nước biển 

trung bình cũng tăng khoảng 0,25 cm/năm theo số liệu từ các trạm hải văn và 

0,33 cm/năm theo số liệu từ vệ tinh. Quảng Ninh cũng đang đóng góp không nhỏ 
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tới BĐKH với lượng phát thải khí nhà kính đáng kể từ các hoạt động khai thác 

than và nhiệt điện than. BĐKH và nước biển dâng đã và đang ảnh hưởng đến các 

vùng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các xã ven biển. Các ngành, lĩnh vực dễ bị tổn 

thương nhất là nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp và nông nghiệp và cả tính bền 

vững của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. Môi trường sinh thái cũng chịu ảnh 

hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đặc biệt là đối với hệ sinh 

thái, đa dạng sinh học, tài nguyên nước, tài nguyên đất và môi trường không khí. 

2.1.1.4. Điều kiện thủy văn 

a. Thuỷ văn nước mặt 

Nước mặt tồn tại trong khu mỏ Bình Minh chủ yếu ở các hệ thống suối gồm:  

- Sông Diễn Vọng là sông lớn nhất trong lưu vực vịnh, bắt nguồn từ đỉnh Am 

Váp (1090m), lưu lượng trung bình Qtb = 2,29m3/s, lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,04m3/s 

với modul dòng chảy trung bình 431 l/s.km2, lưu lượng cho phép khai thác Qkt = 

2,58m/s với khoảng 8,2 triệu m3/năm. Mùa lũ thường xuất hiện vào tháng 4-9, chiếm 

79,95% tổng lượng dòng chảy cả năm. Modul đỉnh lũ của sông Diễn Vọng thuộc loại 

lớn ở Việt Nam, khoảng 10241 l/s.km2 với Qmax = 5,32m3/s. Độ sâu trung bình 7m (mùa 

cạn) và 10m (mùa lũ) với tốc độ dòng trung bình 0,5m/s (mùa cạn) và 0,7m/s (mùa lũ) 

với mực nước thấp nhất nhiều năm H = 1,98m. Sông Diễn Vọng có độ đục nhỏ nhất 

(trung bình 26,4 g/m3) nhưng hiện nay do ảnh hưởng của khai thác than và các hoạt 

động chặt phá rừng xảy ra thường xuyên khiến cho có nguy cơ vẩn đục, khả năng cung 

cấp nước hạn chế chỉ còn 7.000 m3/ngày/đêm. Theo số liệu đo tại điểm hội lưu của ba 

21 nhánh sông Thác Bạc, Khe Giữa và Thác Hợp tại Tây Dương Huy thì sông Diễn 

Vọng có mức nước trung bình là 5,73m, tháng cao nhất trung bình là 6,19m, lưu lượng 

trung bình là 2,93m3/s, tổng lượng nước trung bình năm là 350 ÷ 400 triệu m3. Ngoài ra, 

sông Man và sông Trới cũng đóng góp cho vịnh một lượng nước đáng kể. Sông Diễn 

Vọng có 3 nhánh chính: 

+ Suối Thác Cát: diện tích lưu vực 261km2, dài 27km, lưu lượng 2,91m3/s (cực 

đại đã đo được 523 m3/s:10/8/1964; cực tiểu : 0,04 m3/s: 14/1/1969).  

+ Suối Khe Hố: 78km2, 13km, dốc tb: 0,008%, lưu lượng trung bình: 0,7m3/s.  

+ Suối Vũ Oai: 45km2, 11km, độ dốc tb 0,008%, lưu lượng trung bình: 0,7m3/s.  

Từ một vài năm trở lại đây, do việc khai thác than trong lưu vực, công trình Diễn 

Vọng đã bị bồi lấp và không sử dụng cấp nước được, nguồn nước cấp cho thành phố Hạ 

Long được lấy từ hồ Cao Vân ở thượng nguồn. Việc khai thác than phát triển mạnh trên 

lưu vực sông Diễn Vọng là nguyên nhân chính để hàng năm dòng sông vận chuyển 

lượng lớn vật liệu xuống hạ lưu, gây bồi lấp và làm ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường 

nước khu vực Vịnh Cửa Lục và vùng nước biển ven bờ Vịnh Hạ Long.  

- Sông Man chảy vào Vịnh Cửa Lục theo hướng Bắc - Nam, có lưu lượng nhỏ và 

mang theo ít vật chất gây bồi lắng Vịnh Cửa Lục. Sông Man có 02 nhánh:  

+ Suối Lưỡng Kỳ: 81 km2, 17 km, độ dốc: 0,008%, 3 ÷ 4 m3/s (3/12/1974). 

+ Suối Đồng Quặng: 34 km2, 11km, 0,0075%, 1 ÷ 1,5 m3/s (2/12/1974).  

- Sông Trới nằm ở phía Tây Vịnh Cửa Lục, là sông lớn thứ 2 sau sông Diễn 

Vọng. Nước sông khá trong, được sử dụng cho Nhà máy nước Đồng Ho, cấp cho khu 

vực Bãi Cháy thuộc thành phố Hạ Long. Sông Trới có 2 nhánh:  
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+ Suối Váo: 28km2; 7,5km, độ dốc 0.005%, lưu lượng trung bình 5m3/s 

(2/12/1974).  

+ Suối Đồng Giang: 170km2 ; 25 km; 0,004%; 0,776m3/s mùa cạn, 1270 m3/s (p 

= 1%) và 893 m3/s (p = 5%) vào mùa lũ.  

- Suối Lộ Phong bắt nguồn từ Nam Bàng Danh chảy theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam đổ vào vịnh Hạ Long, lưu lượng cực đại đạt 15,64l/s (mùa mưa), cực tiểu 0,690l/s 

(mùa khô).  

- Suối Hà Tu nằm giữa mỏ Hà Tu và Núi Béo sau đó đổ vào hồ Khe Cá.  

- Suối Khe Hùm nằm trong thung lũng khe Hùm bắt nguồn từ phía bắc chảy theo 

hướng Đông - Tây rồi đổ ra biển, mực nước vào mùa mưa vào mùa khô chênh lệch rất lớn. 

 - Suối Lại và suối Bắc Bàng Danh nằm trong ranh giới mỏ Cao Thắng chảy theo 

hướng Đông ÷ Tây, diện tích lưu vực nhỏ, lưu lượng nước ít và thường chỉ chảy trong 

mùa mưa.  

Ngoài ra vùng Hạ Long còn một số sông, suối nhỏ khác với mật độ 0,5km/km2, 

dốc 13‰ đến 126‰ và ngắn. Các sông, suối này ít khi có lũ và lũ thường chỉ xảy ra 

trong thời gian ngắn vào đầu mùa mưa. Ảnh hưởng của thủy triều đối với dòng chảy chỉ 

có giới hạn trong khoảng 10km từ bờ biển. Trong vùng có một số hồ chứa lớn có giá trị 

cấp nước sinh hoạt:  

- Hồ Cao Vân: được xây dựng với dung tích hữu ích 9,8 triệu m3 chủ yếu cấp 

nước cho nhà máy nước Diễn Vọng với công suất khai thác 60.000 m3/ngày. Hồ này có 

thể được tính toán mở rộng đến công suất khai thác 120.000 m3/ngày.  

Ngoài ra trong vùng còn có một số hồ chứa và các công trình thủy lợi có giá trị 

như hồ Khe Chính, hồ Dân Chủ, hồ Quảng La, hồ Sau Làng, hồ Khe Lợi, kênh N1 Yên 

Lập, hồ An Biên, hồ Rộc Cùng, hồ Rộc Cả, đập Đồng Vải, đập Vũ Oai (Hoành Bồ); 

đập Dương Huy, đập Đồng Câu, hồ Ba Ra (Cẩm Phả). Tuy nhiên, phần lớn các hồ này 

chỉ cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp chưa cung cấp nước cho sinh hoạt.  

Sự biến đổi rất lớn lưu lượng theo mùa của các con sông trong vùng gây ra sự 

thiếu hụt nguồn nước vào mùa khô không chỉ đối với nhu cầu nước sinh hoạt và sản 

xuất của các đô thị mà cả nhu cầu về nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các hồ 

nhân tạo xuất hiện cạnh các hồ tự nhiên đã góp phần tạo ra mạng lưới hồ phong phú, có 

dung tích lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoà và dự trữ nước ngọt cho mục 

đích sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt. Tuy có rất nhiều hồ trong khu vực 

song các hồ chủ yếu cung cấp nước tưới cho nông nghiệp.  

b. Thuỷ văn nước dưới đất  

- Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ Tứ:  

Nước tàng trữ và vận động trong tầng chứa theo nguyên lý thế năng, trên  cao 

chảy dồn về thấp. Địa hình thay đổi nhiều, lớp trầm tích Đệ tứ ít được cây xanh che 

phủ, nơi địa hình dạng bị bóc mòn làm cho mực nước của tầng chứa hạ xuống thấp vài 

mét so với môi trường nguyên sinh, thậm trí có giếng nước ăn của dân trong mỏ đã khô 

kiệt. Nước trong trầm tích Đệ tứ chủ yếu là do nước mưa cung cấp. Vì vậy sự tăng, 

giảm lưu lượng phụ thuộc vào lượng mưa một cách chặt chẽ. Lưu lượng ở điểm lộ 

không vượt quá 0,01l/s và giảm dần vào mùa khô. Nước trong tầng này không ảnh 

hưởng nhiều đối với khai thác hầm lò vì trữ lượng ít và tàng trữ ngay lớp đất trên mặt. 
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Hiện nay do khai thác ngầm ở sâu làm cho nước của trầm tích này hầu như không còn 

trong mùa khô.Trong các giai đoạn thăm dò địa chất, công tác địa chất thủy văn chưa 

được chú trọng nghiên cứu chi tiết về ranh giới tàng trữ của tầng chứa và các thông số 

địa chất thủy văn của tầng này. Đây là hạn chế để đánh giá về tầng chứa này.Tuy nhiên 

vì trữ lượng không nhiều, diện phân bố nhỏ hẹp, mức độ ảnh hưởng với khai thác than 

dễ dàng khắc phục được. 

 - Phức hệ chứa nước khe nứt trong trầm tích Hệ Triat - thống thượng bậc Nori - 

Reti phụ hệ tầng Hòn Gai trên t3(n-r)hg. 

- Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích phụ hệ tầng Hòn Gai trên t3(n-r)hg3. 

Chiều dày của tầng chứa nước này tương đối mỏng, nằm tiếp xúc với tầng T3n-r 

hg2. Các nhịp trầm tích thuộc tướng lòng sông, chiền sông, bao gồm các lớp đá hạt thô, 

có các lớp mịn nằm xen kẽ. Nước trong tầng T3n-r hg3 có tính chất áp lực cục bộ.  

Nguồn cung cấp cho tầng nước này chủ yếu là nước mưa, ngấm qua lộ vỉa, các lớp đá 

nứt nẻ, miền thoát chính là mạng sông suối nhỏ trong khu mỏ. 

- Tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích phụ hệ tầng Hòn Gai giữa  T3n-r hg2. 

Đây là một tầng chứa nước áp lực nằm trong hệ tầng Hòn Gai, đặc điểm trầm 

tích nhịp là sự xen kẽ trầm tích hạt thô hạt mịn theo từng chu kỳ. Có mặt trong phức hệ 

này bao gồm: cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết và các vỉa than. Nước tồn tại 

trong các loại đá là nước khe nứt, lỗ hổng. Đá có khả năng chứa nước là cuội kết, sạn 

kết. Đá ít khả năng chứa nước nhưng có khả năng cách nước là bột kết, sét kết do bởi 

các kẽ nứt trong đá bột kết, sét kết luôn được tái sét hóa làm cho tính cách nước của loại 

đá này duy trì, nước vận động trong phức hệ luôn mang tính có áp. Dựa theo tính toán 

của 318 lỗ khoan trong khu mỏ, tỷ lệ các loại đá được tính toán cụ thể, Đặc điểm các 

loại đá chi tiết như sau:  

+ Cuội và Sạn kết: Thành phần hạt chủ yếu là thạch anh, xi măng silic gắn kết 

rắn chắc. Loại đá này chiếm khoảng 13,8% chiều dày địa tầng, thường lớp này trước 

khi chuyển tiếp sang cát kết, đôi chỗ ở dạng thấu kính hoặc bị mút, chiều dày trung bình 

lớp này là 5,91m, dày nhất là tại lỗ khoan LK.601 với 204,2m.  

+ Cát kết: Chiếm khoảng 35,22% chiều dày địa tầng là loại đá có mặt trên toàn 

bộ diện tích khu mỏ. Thành phần hạt chủ yếu là thạch anh có đường kính từ 0.01 đến 

0.05cm, được gắn kết với nhau bởi xi măng silic hoặc sét rắn chắc. Trong cát kết 

thường có nhiều khe nứt, càng xuống sâu độ hạt càng nhỏ dần. Đây là đá có khả năng 

chứa nước sau lớp cuội, sạn kết. Trong khu mỏ tính toán được lớp cát kết dày trung 

bình là 7,22m. 

+ Bột kết: Chiếm khoảng 34,35% chiều dày địa tầng, gặp phổ biến trong khu mỏ, 

nhất là sát vách, trụ vỉa than. Trong lớp ít khe nứt, thành phần chủ yếu là các hạt sét, 

đây là một trong những loại đá cách nước. Chiều dày trung bình bột kết trong khu mỏ 

tính được là 6,58m, nhiều vị trí có bề dày rất lớn, đồng nhất.  

+ Sét kết: Chiếm khoảng 6,45% chiều dày địa tầng, thường chỉ xuất hiện ở sát 

vách, trụ và xen kẹp trong các vỉa than. Đây là loại đá hầu như không chứa nước. Chiều 

dày trung bình toàn mỏ là 2,38m, vị trí dày nhất tại lỗ khoan LK201 với chiều dày 

68,75m. Lớp sét phân lớp mỏng, mềm, bở khi gặp nước dễ bị trương nở, ở vách trực 

tiếp vỉa than thường hay bị khai thác kéo theo làm giảm phẩm chất than.  
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Nguồn cung cấp nước cho phức hệ này chủ yếu là nước mưa. Vì vậy động thái 

nước ngầm phụ thuộc chủ yếu vào khí tượng thủy văn. Do đất đá chứa nước và không 

chứa nước nằm xen kẽ nhau tạo lên nhiều lớp chứa nước có khi riêng biệt, có khi hòa 

nhập làm cho nước vận động có tính áp lực cục bộ. 

Miền tàng trữ tại chỗ. Miền cung cấp trải rộng khắp khu vực. Ngay tại mỏ có thể 

miền cung cấp tại chỗ khi cấu trúc địa chất thuận lợi cho nước mưa hoặc nước của tầng 

Đệ tứ bổ sung xuống theo nguyên lý thế năng. 

Kết quả bơm nước thí nghiệm ở các lỗ khoan trong địa tầng cho thấy tỷ lưu 

lượng lỗ khoan (q) biến đổi 0,002  2,5 l/ms, trung bình 0,344 l/ms. Hệ số thấm (K) dao 

động từ 0,0002  0,017m/ng, trung bình 0,07 m/ng. 

Nước dưới đất có quan hệ thủy lực với nước mặt, nhưng ở mức độ không lớn vì 

địa tầng chứa than có các lớp chứa nước nằm xen kẽ giữa các lớp bột kết và sét kết cách 

nước. Địa tầng chứa nước này đồng thời cũng là địa tầng chứa than nên khi khai thác sẽ 

bị ảnh hưởng.  

 Nhìn chung tầng chứa nước t3(n-r)hg2 thuộc loại nghèo nước. Nước trong địa tầng 

chủ yếu chứa trong khe nứt của các loại đá cát kết, sạn kết, cuội kết. Miền cung cấp chủ 

yếu là nước mưa, miền thoát là các điểm lộ suối 

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội  

2.1.2.1. Điều kiện về kinh tế 

 Khu mỏ thuộc nằm trên địa bàn phường Hà Khánh - thành phố Hạ Long - trung 

tâm văn hoá, kinh tế, chính trị của tỉnh Quảng Ninh, một trong những tỉnh thành phố 

thuộc vùng kinh tế trọng điểm tại Bắc Bộ.  

 Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh năm 2020, tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước tăng 11,1%, 

GRDP bình quân đầu người đạt 5.110 USD/người/năm, tăng 11,2% so với cùng kỳ. 

Năng suất lao động bình quân đạt 199,5 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị thực hiện 

ước đạt 44.723 tỷ đồng trong, trong đó ngành than đóng vai trò trọng điểm trong nền 

kinh tế tỉnh Quảng Ninh với tổng giá trị thực hiện ước tính 16.581 tỷ đồng đóng góp 

37,08 % tổng giá trị thực hiện toàn tỉnh.  

 Theo niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh năm 2020 đặc điểm kinh tế tỉnh 

Quảng Ninh như sau: 

 - Nông nghiệp: Tổng diện tích trồng trọt trên toàn tỉnh ước đạt 67.365 ha, sản 

lượng đạt 232.271 tấn. Tỉnh đã chuyển đổi 397 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang 

trồng các loại cây năng suất cao hơn. Tiến hành dồn diền, đổi thửa, hình thành vùng sản 

xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trong đó: vùng vải: 970 ha; vùng trồng hoa: 115 

ha; vùng trồng rau an toàn: 613 ha; vùng trồng lúa: 4.600 ha... 

 - Lâm nghiệp: Trong năm 2017, toàn tỉnh trồng được 12.310 ha rừng tập trung, 

trồng thay thế 154,83 ha, trồng trên 530,5 nghìn cây phân tán các loại, tỷ lệ che phủ 

rừng đạt 54,3%.  

 - Thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ước 

tính 20.082 ha trong đó: diện tích nuôi tôm chiếm 6.633,9 ha; diện tích nuôi cá chiếm 

8.223,7 ha; diện tích nuôi các loại thủy sản khác đạt 5.224,6 ha. Tổng sản lượng thủy 

sản trên toàn tỉnh ước đạt 117.115 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 62.870 tấn, nuôi 
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trồng: 54.245 tấn. 

 - Công nghiệp: Sản xuất công nghiệp trong năm 2019 phát triển ổn định, tổng giá 

trị thực hiện ước đạt 44.723 tỷ đồng trong đó ngành công nghiệp khai khoáng, than đạt 

16.581 tỷ đồng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 10.582 tỷ đồng, sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt 12.022 tỷ đồng, quản lý và xử lý rác thải 

đạt 464 tỷ đồng, ngành công nghiệp xây dựng đạt 5.907 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đang 

hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 12/2019 là 5.907 doanh 

nghiệp, tạo việc làm cho 249.732 lao động trên địa bàn. 

 - Dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 72.691 tỷ 

đồng. Doanh thu từ ngành du lịch ước đạt 17.885 tỷ đồng. Tổng khách du lịch đến địa 

bàn tỉnh ước đạt 9,872 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 4,28 triệu lượt.  

 - Giao thông: Tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng khởi công ngày 13/9/2014 với 

tổng chiều dài 25,2 với tổng mức đầu tư 13.693 tỷ đồng tốc độ tối đa cho phép của các 

phương tiện đạt 100 km/h. Hiện nay, tuyến cao tốc Hạ Long- Hải Phòng đã đi vào hoạt 

động, rút ngắn quãng đường tư TP Hạ Long đi Hà Nội từ 180km xuống còn 130km. 

Thời gian di chuyển giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ.  

 Tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được khởi công từ tháng 9/2015 với chiều dài 

54 km với tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng nối từ TP Hạ Long tới sân bay Vân Đồn với 

4 làn xe cho phép các phương tiện di chuyển với vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Hiện nay, 

tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đã đi vào hoạt động rút ngắn quãng đường từ TP Hạ 

Long – Sân bay Vân đồn từ 83km xuống còn 54km. Thời gian di chuyển trung bình 

giảm từ 1,5 giờ xuống còn 45 phút. 

 Đặc điểm kinh tế tại thành phố Hạ Long như sau: 

 - Nông nghiệp: Tổng diện tích cây lương thực, hoa màu trên địa bàn ước tính 

1.721 ha gồm, 700 ha trồng các loại cây có hạt như lúa, ngô cho sản lượng 2.300 

tấn/năm, 320,9 ha trồng các loại rau xanh cho sản lượng 5.695,1 tấn/năm; 700 ha trồng 

các loại cây khác như khoai, sắn, hoa các loại ... 

 - Lâm nghiệp: Trong năm 2019, toàn thành phố trồng được 173 ha rừng tập trung 

đạt 110,19% so với năm 2018. 

 - Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 14.761 con, trong đó: đàn trâu: 72 con; đàn bò: 

403 con; đàn lơn: 14.133 con; đàn dê: 153 con; tồng đàn gia cầm: 58.900 con. 

 - Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 

2019 ước đạt 639,3 ha với sản lượng thủy sản ước đạt 3,08 nghìn tấn/năm đạt 106,87% 

so với năm 2018. 

 - Công nghiệp: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 5.907 doanh nghiệp đang hoạt 

động trong đó có 2.704 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long tạo 

việc làm làm cho 86 nghìn lao động cho địa bàn thành phố Hạ Long với thu nhập 7,437 

triệu/người. 

 - Dịch vụ: Trong năm 2019, tổng giá trị dịch vụ tại khu vực ước đạt 27.609 tỷ 

đồng. Doanh thu từ ngành du lịch ước đạt 10.783 tỷ đồng. Tổng khách du lịch đến địa 

bàn thành phố ước đạt 6,93 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2,94 triệu lượt. 
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2.1.2.2. Điều kiện xã hội 

 - Dân số: Số dân khu vực thành phố Hạ Long là 240,8 nghìn người (trong đó có 

86.572 lao động) nam giới có 123,4 nghìn người chiếm 51,25%, nữ giới có 117,4 nghìn 

người chiếm 48,75%, mật độ dân số đạt 874 người/km2. 

 - Đất đai: Thành phố Hạ Long có tổng diện tích 275,58 nghìn ha, trong đó đất 

sản xuất nông nghiệp chiếm1.860 nghìn ha; đất lâm nghiệp chiếm 6.907 nghìn ha; đất 

chuyên dụng chiếm 11.099 nghìn ha; đất ở chiếm 1.049 nghìn ha; đất chưa sử dụng 

chiếm 20.915 nghìn ha. 

 - Mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Năm 2019, trên địa bàn thành phố 

Hạ Long có tổng số 30 cơ sở y tế, 2.959 giường bệnh. Số nhân lực trong ngành y trên 

địa bàn thành phố là 2.728 người gồm: 785 bác sĩ; 24 y tế; 81 y sỹ và 1.838 người  phụ 

trách công tác khác như điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên... 

 - Về giáo dục đào tạo: Hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hạ 

Long gồm: 

 + Mầm non gồm 31 trường, 719 lớp, 1.241 giáo viên, 15.693 học sinh; 

 + Tiểu học gồm 17 trường, 683 lớp, 899 giáo viên và 25.888 học sinh; 

 + Trung học cơ sở gồm 15 trường, 358 lớp, 617 giáo viên và 14.788 học sinh; 

 + Trung học phổ thông gồm 7 trường. 238 lớp, 520 giáo viên và 8.592 học sinh. 

- Văn hóa xã hội: Vịnh Hạ Long một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới, di 

sản thiên nhiên thế giới, có diện tích 1.553 km² với 1969 đảo. Trong đó khu di sản thế 

giới được UNESCO công nhận có diện tích trên 434 km² với 788 đảo, có giá trị đặc biệt 

về văn hoá, thẩm mĩ, địa chất, sinh học và kinh tế. 

Từ đặc điểm kinh tế xã hội khu vực Dự án cho thấy một số đối tượng sẽ chịu tác 

động bởi Dự án, cụ thể: 

- Công nghiệp: Có tác động khá tích cực đến công nghiệp khai thác, chế biến 

than trong khu vực (góp phần gia tăng sản lượng than khai thác, chế biến trong khu 

vực), hỗ trợ và thúc đảy các cơ sở sản xuất công nghiệp khác trong khu vực cùng phát 

triển (sản xuất vật liệu xây dựng, điện, ximăng...). 

- Cơ sở hạ tầng: Được cải tạo, nâng cấp một phần đường giao thông, điện, hệ 

thống cung cấp nước, thông tin liên lạc khu vực phường Hà Khánh, tuy nhiên, các hoạt 

động của Dự án lại làm gia tăng mật độ phương tiện giao thông lưu thông trên QL18A. 

- Nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản: Sẽ chịu tác động tiêu cực trong thời 

gian hoạt động của Dự án (giảm diện tích đất rừng sản xuất, ảnh hưởng tới sản xuất 

nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản) do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, san lấp 

một số hồ chứa nước... 

- Thương mại, dịch vụ: Cũng hỗ trợ phần nào cho thương mại, dịch vụ khu vực 

phát triển do việc mua sắm vật tư, thiết bị; mua sắm, sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

làm việc trong Dự án...  

- An ninh trật tự: Tiềm ẩn tình nguy cơ mất an ninh trật tự, phát sinh các tệ nạn 

xã hội do việc tập trung đông cán bộ, công nhân làm việc cho Dự án; nạn khai thác và 

kinh doanh thải trái phép có nguy cơ bùng phát trở lại... 
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- Việc làm và thu nhập và sức khỏe của người dân: Ảnh hưởng bước đầu tới đời 

sống, sinh hoạt của các hộ dân thuộc diện di dời phục vụ Dự án; các hộ dân phường Hà 

Khánh sát khu vực Dự án. Giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một số 

lao động địa phương được tuyển dụng vào làm việc trong Dự án. Tuy nhiên, cũng gây 

ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của người dân sinh sống tiếp giáp Dự án do thường 

xuyên tiếp xúc với bụi, tiếng ồn và nước thải... 

- Quyền lợi của nhà nước và địa phương: Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà 

nước và địa phương thông qua các khoản thuế, phí; có nguồn hỗ trợ cho các quỹ, các 

hoạt động tình nghĩa của phường khu vực Dự án. 

2.2. Hiện trạng môi trường và đa dạng sinh học khu vực dự án  

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu hiện trạng môi trường 

Khu vực dự án dự kiến thực hiện nằm trên địa bàn phường Hà Khánh, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Căn cứ vào các báo báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện trong 

phạm vi khu vực Công ty than Hòn Gai – TKV quản lý (quý IV năm 2020) sơ bộ đánh 

giá hiện trạng môi trường của khu vực dự án như sau:  
Bảng 2.8. Vị trí quan trắc môi trường  

Ký hiệu Vị trí 

K1 Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +25 

K2 Khu vực đường nội bộ 

K3 Khu vực văn phòng 

K4 Khu mặt bằng cửa lò +15 

K5 Khu đường vận chuyển nội bộ (cạnh NM XLCT Hạ Long) 

K6 Khu vực giữa TL 337 và tuyến đường giao thông vận chuyển của mỏ 

K7 Lò khai thác 

K8 Lò vận tải 

K9 Lò thông gió 

 b. Kết quả phân tích môi trường  

b1. Đánh giá kết quả quan trắc không khí  

1. Điều kiện vi khí hậu  

Điều kiện vi khí hậu tại các khu vực quan trắc thuộc Công ty than Hòn Gai- 

TKV quí IV/2020 như sau:  
Bảng 2.9. Điều kiện vi khí hậu 

Ký hiệu Vị trí quan trắc 
Nhiệt độ 

(oC) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

K1 Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +25 22,1 63,5 0,5 

K2 Khu vực đường nội bộ 22,9 65,7 0,8 

K3 Khu vực văn phòng 21,3 66,5 0,4 

K4 Khu mặt bằng cửa lò +15 22,6 64,9 0,8 

K5 
Khu đường vận chuyển nội bộ (cạnh NM 

XLCT Hạ Long) 
23,3 65,1 0,6 

K6 
Khu vực giữa TL 337 và tuyến đường giao 

thông vận chuyển của mỏ 
22,4 67,3 0,6 
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K7 Lò khai thác 29,3 81,3 0,5 

K8 Lò vận tải 28,8 82,1 0,4 

K9 Lò thông gió 29,1 81,2 0,5 

Tại thời điểm quan trắc môi trường quí IV/2020 tại Công ty than Hòn Gai- TKV 

nhiệt độ dao động trong khoảng 21,3  29,3 0C, độ ẩm không khí dao động từ 63,5  

82,1%, tốc độ gió đo được tại các vị trí dao động từ 0,4  0,8 m/s.  

2. Bụi lơ lửng 

Bụi lơ lửng là những phần tử có kích thước nhỏ (<100µm), tồn tại trong không 

trung trong một thời gian dài và dễ bị khuếch tán đi xa nhờ gió. Bụi lơ lửng có khả năng 

hấp thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển, do đó 

làm giảm tầm nhìn.  

Khi khai thác than thì bụi lơ lửng có nguồn gốc vô cơ là chủ yếu nên công nhân 

lao động trực tiếp trong lò có khả năng bị dị ứng viêm mũi, hen suyễn, một số bệnh 

trong phổi như viêm cuống phổi, xơ hóa phổi hoặc ung thư...làm yếu cơ quan hô hấp và 

thị giác. 

 Kết quả đo hàm lượng bụi trong khai thác của Công ty tại thời điểm quan trắc 

quí IV/2020 thể hiện trên biểu đồ sau: 

 

 
Hình 2.1. Biểu đồ hàm lượng bụi khu vực dự án 

Giá trị đo được dao động trong khoảng 217 ÷ 1134 µg/m3, cao nhất tại vị trí K9 

(Lò thông gió) và thấp nhất tại vị trí K3 (Khu vực văn phòng). 

3. Tiếng ồn 

Tiếng ồn được đánh giá theo QCVN 24:2016/BYT (tiếng ồn tại nơi làm việc) và 

QCVN 26:2010/BTNMT. 

 Tiếng ồn trong Công ty được phát ra từ các hoạt động khai thác, bốc xúc, vận 

chuyển và các hoạt động phụ trợ khác.  
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 Hình 2.2. Biểu đồ độ ồn khu vực dự án 

Độ ồn tại khu vực sản xuất được đánh giá theo với QCVN 24:2016/BYT (tiếng ồn 

tại nơi làm việc) và QCVN 26:2010/BTNMT (tiềng ồn xung quanh). Kết quả đo độ ồn 

trong quí IV/2020 dao động từ 60,868,5 dBA thấp hơn giới hạn cho phép của tiêu chuẩn.  

4. Các chất khí khác 

Các chất khí như SO2, NO2, CO, CH4, H2S tồn tại trong môi trường không khí là 

những chất thường tác động trực tiếp, gây hậu quả nhanh và trầm trọng có thể dẫn đến 

tử vong. Sự có mặt của chúng trong môi trường không khí ở hàm lượng lớn thường là 

kết quả của những sự cố môi trường. Tuy nhiên, kết quả quan trắc nồng độ các chất khí 

này trong khu vực cho thấy tại thời điểm quan trắc quí IV/2020 nồng độ các chất khí 

đều thấp hơn mức giới hạn tương ứng theo quy định của quy chuẩn Việt Nam. Do vậy, 

chất lượng môi trường không khí của khu vực mỏ Bình Minh chưa bị ô nhiễm bởi các 

chất khí phân tích. 

b2. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước thải 

 NT1: Nước thải sau xử lý của trạm XLNT hầm lò, được đánh giá theo QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) và giá trị tối đa cho phép của từng loại chất ô nhiễm (Cmax). 

Nồng độ tối đa cho phép của từng chất thải phụ thuộc vào lưu lượng nguồn thải 

và lưu lượng nguồn tiếp nhận: 

Cmax  = kq . kf . C 

 Trong đó: 

       C: nồng độ tối đa của chất ô nhiễm trong nước thải theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) 

       kq : Hệ số theo lưu lượng/dung tích nguồn tiếp nhận nước thải 

       kf : Hệ số theo lưu lượng nguồn thải 

Từ thực tế quan trắc, nước thải trước xử lý trạm XLNT hầm lò và nước thải sau 

xử lý trạm XLNT hầm lò của Công ty đổ ra mương khu 4 Hà Khánh có nguồn tiếp nhận 

dòng thải Q ≤ 50 m3/s nên có hệ số kq= 0,9 và lưu lượng nguồn nước thải khoảng F > 

5.000 (m3/ngày đêm) nên kf = 0,9.  

1. Độ pH 

Độ pH của mẫu nước thải lấy tại cửa xả trạm XLNT hầm lò của Công ty than 

Hòn Gai - TKV quý IV/2020 có độ pH nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 
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40:2011/BTNMT (Cột B). Giá trị đo được là 8,71. 

2. Hàm lượng cặn lơ lửng 

Tại vị trí quan trắc nước thải cửa xả trạm XLNT hầm lò vào mương khu 4 Hà 

Khánh của Công ty than Hòn Gai- TKV quý IV/2020 có hàm lượng cặn lơ lửng thấp 

hơn giới hạn Cmax theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). Hàm lượng cặn lơ lửng phân 

tích được là 23,9 mg/L. 

3. Hàm lượng sắt 

Kết quả phân tích hàm lượng sắt tại cửa xả trạm XLNT hầm lò vào mương khu 4 

Hà Khánh của Công ty than Hòn Gai- TKV quý IV/2020 cho thấy: hàm lượng sắt thấp 

hơn giới hạn Cmax theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). 

4. Hàm lượng BOD5 

Hàm lượng BOD5 đặc trưng cho nhu cầu oxi cần thiết để oxi hoá các chất hữu cơ 

có khả năng phân huỷ sinh học trong nước.  

Hàm lượng BOD5 tại cửa xả trạm XLNT hầm lò vào mương khu 4 Hà Khánh 

của Công ty than Hòn Gai- TKV quý IV/2020, thấp hơn giới hạn Cmax theo QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột B). 

5. Hàm lượng COD 

Hàm lượng COD tại cửa xả hệ thống xử lý nước thải hầm lò mỏ Bình Minh quí 

IV năm 2020, thấp hơn giới hạn Cmax theo QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B). 

6. Hàm lượng Coliform 

Tại thời điểm quan trắc quý IV/2020, kết quả phân tích hàm lượng Coliform tại 

vị trí quan trắc có hàm lượng coliform thấp hơn giới hạn Cmax theo QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột B). Giá trị phân tích được là  70 MPN/100ml. 

7. Hàm lượng các kim loại 
Bảng 2.10.  Kết quả phân tích các kim loại trong nước thải 

Công ty than Hòn Gai quý IV/2020 

STT Mẫu As (mg/l) Pb (mg/l) Cd (mg/l) Hg (mg/l) Fe (mg/l) 

1 NT1 <0,0003 <0,0007 <0,0006 <0,0003 0,046 

 Cmax QCVN 

40:2011/BTNMT (Cột B) 
0,081 0,405 0,081 0,0041 0,81 

 Hàm lượng các kim loại trong nước thải tại vị trí quan trắc thấp hơn giới hạn cho 

phép theo Cmax QCVN 40:2011/BTNMT (cột B).  

8. Các thông số khác 

Hàm lượng các thông số khác như độ mầu, S2-, dầu mỡ khoáng đều thấp hơn giới 

hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). 

b3. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước mặt 

 Nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án khai thác xuống sâu -75 mỏ Bình Minh - 

Thành Công là sông Diễn Vọng.  
Bảng 2.11. Kết quả quan trắc nước mặt của Dự án khai thác xuống sâu dưới -75 mỏ Bình 

Minh - Thành Công 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT Kết quả 

A1 A2 B1 B2 NM1 

1 pH(*) - 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 7,64 

2 Độ đục NTU - - - - 16,81 

3 Chất rắn lơ lửng(*) mg/l 20 30 50 100 33,2 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 08-MT:2015/BTNMT Kết quả 

A1 A2 B1 B2 NM1 

4 COD(*) mg/l 10 15 30 50 13,6 

5 BOD5 mg/l 4 6 15 25 5,8 

6 Tổng dầu, mỡ mg/l 0,3 0,5 1 1 <0,3 

7 Asen(*) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 0,0004 

8 Thủy ngân(*) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 <0,0003 

9 Chì(*) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 <0,0007 

10 Cadimi(*) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 <0,0006 

11 Sắt(*) mg/l 0,5 1 1,5 2 0,0725 

12 Magiê mg/l - - - - 17,5939 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

- A1: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông 

thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2. 

- A2: Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử 

lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2. 

- B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2. 

- B2: Giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu chất lượng nước thấp. 

- (-): Không quy định. 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

 - NM1: Hạ lưu sông Diễn Vọng. 

 Nhận xét kết quả quan trắc 

Nguồn nước tiếp nhận của Dự án là hạ lưu sông Diễn Vọng không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt do đó các thông số được so sánh với cột B2, QCVN 

08:2015/BTNMT. Kết quả quan trắc cho thấy nồng độ các thông số ô nhiễm như TSS, 

COD, BOD5, dầu mỡ, kim loại nặng.... đều nằm trong GHCP của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT (cột B2). 

  b4. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt sẽ được đánh giá theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT 

giới hạn B. 

Cmax = C x K 

Trong đó: 

Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng mg/l nước thải; 

C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm; 

K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư; 

Đối với nước thải sinh hoạt của Công ty than Hòn Gai áp dụng K= 1; 
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Bảng 2.12. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt  

TT 

0 
Thông số Đơn vị 

QCVN 14:2008/BTNMT 

Kết quả 
Giá trị C 

Giá trị Cmax  

(K = 1) 

A B A B NTSH1 NTSH2 

1 pH(*) - 5 ÷ 9 5 ÷ 9 5 ÷9 5 ÷9 7,48 7,61 

2 
Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 
mg/l 500 1000 500 1000 238,5 416,7 

3 
Chất rắn lơ 

lửng(*) 
mg/l 50 100 50 100 45,8 226 

4 BOD5 mg/l 30 50 30 50 27,5 38,1 

5 Sunfua mg/l 1 4 1 4 0,124 0,73 

6 Nitrat(*) mg/l 30 50 30 50 0,806 1,305 

7 Amoni(*) mg/l 5 10 5 10 0,628 1,739 

8 
Tổng chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 5 10 5 10 <0,05 0,508 

9 
Tổng dầu, mỡ 

động thực vật 
mg/l 10 20 10 20 <0,3 0,335 

10 Coliform MPN/100ml 3000 5000 3000 5000 450 7500 

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

- Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- (-): Không quy định. 

NTSH1: Nước thải sinh hoạt sau xử lý; NTSH2: Nước thải sinh hoạt trước xử lý. 

 Nhận xét kết quả quan trắc 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải sinh hoạt của khu Thành Công không dùng cho 

mục đích cấp nước sinh hoạt, do đó các thông số quan trắc được so sánh với cột B, 

QCVN 14:2008/BTNMT. 

- Nước thải sinh hoạt trước xử lý của Dự án -75 mỏ Bình Minh - Thành Công 

vượt 2,26 lần, chỉ số Coliform vượt 1,5 lần so với GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT 

(cột B, K = 1). 

- Nước thải sau xử lý: Các kết quả quan trắc nước thải sau xử lý đều ở mức trung 

bình và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K =1). 

b5. Đánh giá kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm 

*Quy chuẩn so sánh: QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 
Bảng 2.13. Kết quả quan trắc nước ngầm Nước giếng khoan dân cư phường Hà Khánh 

  

TT 

0 
Thông số Đơn vị 

QCVN             

09-MT:2015/BTNMT 
Kết quả 

1 pH(*) - 5,5 - 8,5 6,12 

2 DO(*) mg/l - 5,71 
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TT 

0 
Thông số Đơn vị 

QCVN             

09-MT:2015/BTNMT 
Kết quả 

3 Độ đục NTU - 9,36 

4 Chất rắn lơ lửng(*) mg/l - 3,1 

5 COD(*) mg/l - 3,4 

6 BOD5 mg/l - <1,2 

7 Sunfat mg/l 400 18,22 

8 Nitrat(*) mg/l 15 1,033 

9 Nitrit(*) mg/l 1 0,013 

10 Amoni(*) mg/l 1 <0,01 

11 Độ cứng(*) mg/l 500 84 

12 Coliform MPN/100ml 3 <3 

13 E.Coli MPN/100ml Không phát hiện thấy <3 

14 Asen(*) mg/l 0,05 <0,0003 

15 Chì(*) mg/l 0,01 <0,0007 

16 Cadimi(*) mg/l 0,005 <0,0006 

17 Sắt(*) mg/l 5 0,2425 

18 Mangan(*) mg/l 0,5 0,0372 

19 Đồng(*) mg/l 1 <0,004 

20 Kẽm(*) mg/l 3 0,0143 

Bảng 2.14. Kết quả quan trắc nước ngầm Dự án khai thác xuống sâu dưới -75 mỏ Bình Minh - 

Thành Công, phường Hà Khánh, TP Hạ Long 

  

TT 

0 
Thông số Đơn vị 

QCVN             

09-MT:2015/BTNMT 

Kết quả 

NN2 NN3 

1 pH(*) - 5,5 - 8,5 5,55 5,68 

2 
Tổng chất rắn 

hòa tan (TDS) 
mg/l 1500 247,5 222,6 

3 Độ đục NTU - 11,33 10,64 

4 Mùi - - Không mùi Không mùi 

5 Độ màu Pt/Co - <1,5 <1,5 

6 Nitrat(*) mg/l 15 0,838 1,106 

7 Độ cứng(*) mg/l 500 116 98 

8 E.Coli MPN/100ml Không phát hiện thấy <3 <3 

9 Asen(*) mg/l 0,05 0,0004 0,0004 

10 Thủy ngân(*) mg/l 0,001 <0,0003 <0,0003 

11 Chì(*) mg/l 0,01 <0,0007 <0,0007 

12 Cadimi(*) mg/l 0,005 <0,0006 <0,0006 

13 Sắt(*) mg/l 5 0,2191 0,1473 

14 Magiê mg/l - 6,3178 5,0546 

 Ghi chú:   

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất. 

- (*): Phép thử đã được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 

- (-): Không quy định. 

- NN1: Nước giếng khoan dân cư phường Hà Khánh. 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                            99 

- NN2: Nước giếng khu dân cư phía Bắc khu Bình Minh. 

- NN3: Nước giếng khu dân cư phía Đông khu Bình Minh. 

 Nhận xét kết quả quan trắc 

Kết quả quan trắc nước mặt khu vực dự án có các thông số quan trắc đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT.  

b6. Hiện trạng môi trường đất 
Bảng 2.15. Kết quả quan trắc môi trường đất 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 

1 pH(H2O) - 5,16 5,38 5,13 5,44 

2 Độ ẩm % 11,64 13,09 16,58 15,27 

3 Độ mùn % 1,28 1,91 2,14 1,82 

4 Tổng kiềm meq/100g 3,62 4,35 4,7 5,06 

5 Tổng Nitơ mg/g 0,27 0,24 0,32 0,36 

6 Tổng Phôtpho % 0,021 0,019 0,022 0,023 

7 T-K % 0,48 0,45 0,51 0,43 

8 As mg/kg 11,14 5,03 7,74 5,57 

10 Pb(*) mg/kg 17,65 10,54 15,2 12,39 

11 Cd(*) mg/kg <0,67 <0,67 <0,67 <0,67 

12 Zn(*) mg/kg 265,37 137,63 195,98 140,02 

13 Cu(*) mg/kg 44,49 21,49 28,32 22,76 

Ghi chú: 

 - (*): phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 

 - “-”: Không quy định. 

 - Đ1: Bãi thải Chính Bắc thuộc Dự án cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên Suối 

Lại - Khu vực 917, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. 

 - Đ2: Mặt bằng sân công nghiệp +32 và +18 thuộc Dự án khai thác hầm lò dưới 

+20 Công trường Giáp Khẩu, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. 

 - Đ3: Đường vận chuyển đất đá từ khai trường ra bãi thải thuộc Dự án kho chế 

biến MB+26, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. 

- Đ4: Khu vực MB +15 và MB +9. 

 Nhận xét 

Kết quả quan trắc môi trường đất cho kết quả ở mức trung bình và phản ánh 

đúng hiện trạng môi trường đất trong khu vực. 

2.2.1.2. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí khu vực dự án 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên làm cơ sở đánh giá 

mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường của Dự án khai thác xuống sâu dưới 

mức -220 mỏ Bình Minh, đoàn khảo sát đã tiến hành lấy mẫu, phân tích, đo nhanh các 

chỉ tiêu hiện trường, để lấy số liệu thực tế cung cấp cho việc đánh giá hiện trạng môi 

trường không khí, nước khu vực Dự án và lân cận Dự án.  

Quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án, nhóm tác giả tiến hành lấy mẫu, đo đạc 

và phân tích chất lượng môi trường trong phạm vi Dự án vào 03 đợt, cụ thể: 
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- Đợt 1 từ 8 ÷ 11h và 13 ÷ 16h ngày 01/3//2022; Thời điểm quan trắc môi trường 

đợt 1 tại Công ty than Hòn Gai-TKV; Trời nhiều mây, không mưa, hoạt động của Công 

ty vẫn đảm bảo tiến hành theo kế hoạch. 

- Đợt 2 từ 8 ÷ 11h và 13 ÷ 16h ngày 06/3/2022; Thời điểm quan trắc môi trường 

đợt 2 tại Công ty than Hòn Gai-TKV; Trời không mưa, hoạt động của Công ty vẫn đảm 

bảo tiến hành theo kế hoạch. 

- Đợt 3 từ 8 ÷ 11h và 13 ÷ 16h ngày 15/3/2022; Thời điểm quan trắc môi trường 

đợt 3 tại Công ty than Hòn Gai-TKV; Trời không mưa, nắng nóng, hoạt động của Công 

ty vẫn đảm bảo tiến hành theo kế hoạch. 

Kết quả phân tích môi trường khu vực Dự án được thực hiện bởi Công ty Cổ 

phần Liên minh Môi trường và Xây dựng.  

Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 02432036988;   Fax: 0243.2036366 

Công ty Cổ phần Liên minh Môi trường và Xây dựng đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

(số hiệu VIMCERTS 185) năm 2016 và tiếp tục được gia hạn chứng nhận theo Quyết 

định số 1217/QĐ-BTNMT ngày 01/6/2020 và được Văn phòng Công nhận Chất lượng - 

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm phù hợp với các 

yêu cầu của ISO/IEC 17025:20017 (mã số VILAS 968) ngày 15/10/2019. 

 
Hình 2.3. Một số hình ảnh lấy mẫu tại khu vực dự án 

A. Chất lượng không khí   

a. Vị trí lấy mẫu/đo đạc: 

Trong quá trình khảo sát, đơn vị quan trắc đã tiến hành lấy mẫu môi trường 

không khí khu vực Dự án tại 08 vị trí cụ thể tại bảng 2.18 sau: 
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Bảng 2.18. Vị trí lấy mẫu/đo đạc môi trường không khí 

Kí hiệu Vị trí quan trắc 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

KK1 Mặt bằng sân công nghiệp +25 719375.69 2322121.89 

KK2 Khu vực đường nội bộ 719178.49 2322070.48 

KK3 Khu mặt bằng +30 719530.04 2322046.52 

KK4 Lò khai thác 719364.43 2322194.73 

KK5 Lò vận tải 719387.46 2322135.11 

KK6 Lò thông gió 719317.41 2322136.90 

KK7 Khu vực kho than 719407.04 2321869.34 

KK8 Khu dân cư phường Hà Khánh 719026.58 2321869.34 

Chất lượng môi trường không khí tại Công ty than Hòn Gai-TKV được lấy 08 

mẫu, vị trí lấy mẫu xem trong Bản đồ H68 - ĐTM - 08. 

b. Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích 

Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường không khí bao gồm: Vi khí hậu, độ ồn, độ 

rung, TSP, CO, NO2, SO2. 

Kết quả đo đạc môi trường không khí được trình bày trong bảng 2.19 như sau: 
Bảng 2.19. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCĐP 

4:2020/QN KK2 KK8 

I Đợt 1     

1 Nhiệt độ oC 23,0 23,8 - 

2 Độ ẩm % 69,1 68,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,2 1,0 - 

4 Tiếng ồn dBA 64,5 62,1 70(1) 

5 Độ rung dB 49,5 45,7 70(2) 

6 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 159 125 300 

7 CO µg/m3 <4.060 <4.060 30.000 

8 NO2
 µg/m3 37 29 200 

9 SO2
 µg/m3 51 40 350 

II Đợt 2     

1 Nhiệt độ oC 24,9 25,2 - 

2 Độ ẩm % 67,1 66,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,0 0,8 - 

4 Tiếng ồn dBA 63,1 61,4 70(1) 

5 Độ rung dB 51,4 47,6 70(2) 

6 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 167 139 300 

7 CO µg/m3 <4.060 <4.060 30.000 

8 NO2
 µg/m3 29 36 200 

9 SO2
 µg/m3 40 25 350 

III Đợt 3     

1 Nhiệt độ oC 26,1 25,8 - 

2 Độ ẩm % 67,2 66,4 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,9 0,7 - 

4 Tiếng ồn dBA 65,6 61,3 70(1) 

5 Độ rung dB 50,2 46,1 70(2) 

6 Tổng bụi lơ lửng µg/m3 140 111 300 

7 CO µg/m3 <4.060 <4.060 30.000 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCĐP 

4:2020/QN KK2 KK8 

8 NO2
 µg/m3 29 38 200 

9 SO2
 µg/m3 48 55 350 

 - Tiêu chuẩn so sánh: 

 + QCĐP 4:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng không khí 

xung quanh tỉnh Quảng Ninh (TB 1h); 

 + (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

 + (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

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

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

 + (1)QCVN 26:2016/BYT: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

 + (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp 

xúc cho phép tiềng ồn tại nơi làm việc; 

 + (3) QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – giá trị cho 

phép tại nơi làm việc; 

 + (4) QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc. 

 + (-): Không quy định. 
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Bảng 2.19. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực dự án 

STT Điểm quan trắc 

Chỉ tiêu quan trắc 

Nhiệt độ 
oC 

Độ ẩm % 
Tốc độ gió 

m/s 

Độ ồn 

dBA  

Độ rung 

m/s2 

TSP 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

NO2 

mg/m3 

SO2 

mg/m3 

 Đợt I          

1 KK1 24,9 69,7 0,5 71,3 0,007 0,19 4,6 0,037 0,061 

3 KK3 25,6 68,5 0,3 69,5 0,009 0,12 4,9 0,045 0,022 

4 KK4 25,3 68,9 0,4 70,8 0,008 0,11 4,2 0,055 0,040 

5 KK5 25,2 69,1 0,5 72,5 0,007 0,13 4,5 0,068 0,035 

6 KK6 24,4 69,5 0,4 68,8 0,006 0,15 4,4 0,029 0,041 

7 KK7 25,7 68,2 0,3 70,5 0,008 0,41 5,4 0,33 0,29 

 Đợt II          

1 KK1 25,6 67,5 0,3 73,4 0,006 0,13 4,1 0,029 0,046 

3 KK3 26,3 66,2 0,2 70,2 0,008 0,11 4,3 0,038 0,055 

4 KK4 25,8 67,4 0,4 72,5 0,007 0,15 4,2 0,030 0,061 

5 KK5 25,7 66,8 0,3 74,4 0,005 0,18 4,4 0,042 0,057 

6 KK6 26,3 67,3 0,3 71,1 0,008 0,17 4,6 0,055 0,067 

7 KK7 26,1 66,5 0,2 72,7 0,006 0,40 5,8 0,39 0,44 

 Đợt II          

1 KK1 25,6 65,2 0,3 70,5 0,006 0,17 4,2 0,049 0,075 

3 KK3 25,1 65,7 0,4 68,4 0,005 0,15 4,5 0,036 0,039 

4 KK4 24,7 66,4 0,2 73,1 0,007 0,21 4,6 0,037 0,050 

5 KK5 25,5 66,7 0,4 74,8 0,008 0,14 4,4 0,041 0,028 

6 KK6 24,5 65,4 0,3 70,4 0,009 0,11 4,3 0,039 0,057 

7 KK7 24,9 66,8 0,5 72,9 0,006 0,45 5,8 0,11 0,48 

QCVN 26:2016/BYT 18- 32 40-80 0,2-1,5 - - - - - - 

QCVN 27:2016/BYT - - - - 1,4 - - - - 

QCVN 24:2016/BYT - - - 85 - - - - - 

QCVN 02:2019/BYT - - - - - 8 - - - 

QCVN 03:2019/BYT - - - - - - 20 5 5 
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Nhận xét: 

1. Tiếng ồn: Qua 03 đợt đo đạc cho thấy, tiếng ồn tại các vị trí dao động từ 

61,4÷74,4 dBA, đối với các vị trí sản xuất thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 

24:2016/BYT, đối với các khu vực dân cư độ ồn nằm trong QCVN 26:2010/BTNMT. 

 2. Độ rung: Qua 03 đợt đo đạc cho thấy, độ rung tại các vị trí khu vực dân cư đo 

được đều nhỏ hơn 51,4 dB, thấp hơn giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT. 

Độ rung tại các vị trí khu vực sản xuất đo được đều nhỏ hơn 0,009 m/s2 thấp hơn giới 

hạn cho phép theo QCVN27:2016/BYT;  

3. Bụi TSP: Hàm lượng bụi TSP tại các vị trí lấy mẫu dao động từ 110 ÷ 450 

µg/m3 thấp hơn giới hạn cho phép theo QCĐP 4:2020/QN (TB 1h); QCVN 

02:2019/BYT (Giá trị tiếp xúc tối đa bụi than tại nơi làm việc). 

4. Các chỉ tiêu khác: Các kết quả phân tích hàm lượng các chất khí CO, NO2, 

SO2, qua 3 đợt lấy mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép tuân theo QCVN quy định. 

B. Hiện trạng môi trường nước thải 

 a. Vị trí lấy mẫu 

Trong quá trình khảo sát, đơn vị quan trắc đã tiến hành lấy mẫu môi trường nước  

thải sản xuất, nước thải sinh hoạt dự án cụ thể tại bảng 2.20 như sau. 
Bảng 2.20. Vị trí lấy mẫu/đo đạc môi trường nước thải 

TT Kí hiệu Vị trí quan trắc Toạ độ 

I Nước thải sản xuất X (m) Y (m) 

1 NTSX1 Nước thải trước xử lý của trạm XLNT hầm lò  719234.38 2322078.45 

2 NTSX2 Nước thải sau xử lý của trạm XLNT hầm lò  719294.69 2322061.48 

II Nước thải sinh hoạt   

1 NTSH3 Nước thải sinh hoạt trước xử lý 719475.91 2321936.55 

2 NTSH4 Nước thải sinh hoạt sau xử lý 719416.98 2321989.56 

Do Dự án sẽ kế thừa lại toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình 

bảo vệ môi trường nên việc lấy mẫu nước thải hiện có trước và sau xử lý nhằm: 

- Đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải mỏ hiện có; 

- Dự báo chất lượng nước thải của hoạt động khai thác dựa trên kết quả chất 

lượng nước thải mỏ hiện tại của khu vực. 

- Nước thải tại Công ty than Hòn Gai-TKV được lấy 04 mẫu, vị trí lấy mẫu xem 

trong Bản đồ H68 - ĐTM - 08. 

b. Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích 

 Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường nước thải sản xuất bao gồm: pH, độ đục, 

TSS, BOD5, COD, DO, NO3-, NH4+, Hg, As, Pb, Fe, Mn, Cu, dầu mỡ khoáng, 

Colifrom. 

 Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường nước thải sinh hoạt bao gồm: pH, độ mầu, 

TSS, BOD5, COD, NO3
-, As, Pb, Fe, Mn, Hg, Cd, tổng dầu mỡ, Colifrom. 

Kết quả phân tích mẫu được thể hiện tại bảng 2.21 và 2.22 như sau:  
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Bảng 2.21. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án 

TT Thông số 
Đơn 

vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 
NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 NTSH1 NTSH2 

1 pH - 6,98 7,07 7,05 7,21 6,86 6,91 5,5  -  9 

2 TSS mg/l 161 30 185 25 183 27 100 

3 BOD5
 mg/l 58,7 12,1 62,4 13,6 65,1 14,2 50 

4 COD mg/l 169 34 178 42 187 41,1 - 

5 DO mg/l 2,9 4,0 2,6 3,9 2,6 4,3 - 

6 Độ đục NTU 56 18 47 21 59 11 - 

7 Hg mg/l <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 - 

8 Fe mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - 

9 As mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 - 

10 Pb mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 - 

11 Cd mg/l <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 - 

12 Mn mg/l 0,034 <0,021 0,047 <0,021 0,052 <0,021 - 

13 Cu mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

14 
Amonia  -

N ( NH4 )
 mg/l 14,5 1,01 18,6 1,75 19,4 1,76 10 

15 NO3
- mg/l 9,8 0,76 11,7 1,04 12,5 0,11 50 

16 

Dầu mỡ 

động thực 

vật 

mg/l 1,8 0,6 2,2 0,9 1,5 0,4 20 

17 Coliform MPN/ 

100ml 
5.300 3.000 6.000 3.500 6.400 3.500 5.000 

 

Bảng 2.22. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất tại khu vực dự án 

T

T 

Thông 

số 

Đơn 

vị 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCĐP 

3:2020/QN NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 NTSX1 NTSX2 

1 pH - 6,12 8,23 4,56 8,13 4,38 8,11 5,5-9 

2 TSS mg/l 175 24 162 31 155 31 100 

3 BOD5
 mg/l 65,2 14,1 61,2 12,9 70,2 12,6 50 

4 COD mg/l 126 39 135 35 124 35 150 

5 Hg mg/l <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,01 

6 Fe mg/l 4,41 0,044 4,2 0,031 4,01 0,025 5 

7 As mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,1 

8 Pb mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,5 

9 Cd mg/l <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,1 

10 Mn mg/l 2,35 0,036 2,43 0,025 2,76 0,022 1 

11 NO3
- mg/l 2,09 0,21 4,7 0,96 3,7 0,14 - 

12 

Tổng 

dầu mỡ 

khoáng 

mg/l 1,4 0,5 1,9 0,7 1,8 0,4 10 

13 Coliform MPN/ 

100ml 
350 70 370 75 380 85 5000 

Dấu (-): không quy định;  
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Căn cứ áp dụng QCĐP 3:2020/QN-Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (cột B) (Kq=0,9; Kf=0,9; KQN=1) đối với 

trạm XLNT hầm lò công suất 630 m3/h theo Giấy phép xả nước thải số 61/GP-BTNMT 

ngày 13/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Căn cứ áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) (Kq=0,9; Kf=1) đối với trạm 

XLNT sinh hoạt tại MB SCN +25 theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

190/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh. 

Nhận xét: 

- Độ pH (đợt 1÷3) tại vị trí NTSX1-Nước thải trước xử lý của trạm XLNT hầm 

lò công suất 630m3/h tại MB +25 đạt 4,38 ÷ 6,12 nằm ngoài giới hạn cho phép theo 

QCĐP 3:2020/QN (cột B). Tuy nhiên, giá trị sau xử lý tại vị trí NTSX2 đạt 8,11 ÷ 8,23 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN quy định.  

- Tại đợt 1÷3, giá trị TSS tại vị trí NTSX1-Nước thải trước xử lý của trạm XLNT 

hầm lò công suất 630 m3/h đạt 155÷175 mg/l, vượt giới hạn cho phép theo Cmax QCĐP 

3:2020/QN (cột B). Tuy nhiên, nước thải sau khi được xử lý tại vị trí NTSX2 có giá trị 

TSS nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.  

- Hàm lượng Mn, Fe đo được tại vị trí nước thải trước xử lý của trạm xử lý nước 

thải hầm lò vượt giới hạn cho phép theo QCĐP 3:2020/QN (cột B). Tuy nhiên, nước 

thải sau khi được xử lý có giá trị Mn đo được đều thấp hơn giá trị theo Cmax QCVN 

QCĐP 3:2020/QN (cột B).  

- Tại đợt 1÷3, giá trị TSS, BOD5, NH4+, Coliform đo được tại vị trí NTSH1-Vị 

trí nước thải trước xử lý của công trình XLNT sinh hoạt vượt giới hạn cho phép theo 

Cmax QCVN 14:2011/BTNMT (cột B). Tuy nhiên, nước thải sau khi được xử lý tại vị trí 

NTSH2 có giá trị TSS, BOD5, NH4+, Coliform nằm trong giới hạn cho phép theo quy 

định.  

- Các chỉ tiêu còn lại có giá trị đo được đều nằm trong giới hạn cho phép theo 

Cmax QCĐP 3:2020/QN (cột B) và Cmax QCVN 14:2011/BTNMT (cột B). 

- Nhìn chung, nước thải trước xử lý tại trạm XLNT bị ô nhiễm một số chỉ tiêu 

như TSS, Mn. Tuy nhiên, sau khi được xử lý qua các trạm XLNT, hàm lượng các chỉ 

tiêu đo được đều nằm trong giới hạn cho phép.  

Hiện nay, trạm XLNT hầm lò mỏ Bình Minh công suất 630m3/h do Công ty 

TNHH MTV Môi trường - TKV quản lý và vận hành (Công ty than Hòn Gai - TKV ký 

hợp đồng với Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV về việc thu gom xử lý 

triệt để lượng nước thải phát sinh), trạm được xử lý theo QCĐP 3:2020/QN (cột B) 

(theo Giấy phép xả nước thải số 61/GP-BTNMT ngày 13/01/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường cấp). Còn đối với công trình XLNT sinh hoạt sử dụng bể tự hoại cải tiến 

Bastaf do Công ty than Hòn Gai - TKV quản lý và vận hành thì được xử lý theo 

QCVN14:2008/BTNMT (cột B) (theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

190/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh cấp).  

C. Hiện trạng chất lượng nước mặt 

a. Vị trí quan trắc 

Nhằm đánh giá, nhận biết thành phần và hàm lượng các chất có trong nước mặt 
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của khu vực này. Nhóm tác giả đã tiến hành đo đạc và lấy mẫu 03 đợt tại 02 vị trí được 

trình bày tại bảng sau:  
Bảng 2.23. Vị trí lấy mẫu nước mặt 

STT Kí hiệu Vị trí quan trắc Toạ độ 

 Nước mặt Y(m) X(m) 

1 NM1 Nước mặt mặt bằng +25 719521.35 2322028.37 

2 NM2 Mương khu 4 719416.98 2321989.56 

Nước mặt tại Công ty than Hòn Gai-TKV được lấy 02 mẫu, vị trí lấy mẫu xem 

trong Bản đồ H68 - ĐTM - 08. 

b. Thông số quan trắc 

- Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường nước mặt bao gồm: pH, DO, TSS, COD, 

BOD5, DO, NH4
+, NO3

-, S2-, kim loại nặng (Zn, Cu, Fe, Mn), tổng dầu mỡ, Coliform, 

độ đục. 

Kết quả quan trắc, phân tích các mẫu nước mặt của mỏ than Bình Minh được 

trình bày tại bảng 2.24 như sau: 
Bảng 2.24. Kết quả phân tích mẫu nước mặt 

TT 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCĐP1:2020/QN 

(cột B1) NM1 NM2 NM1 NM2 NM1 NM2 

1 pH - 7,04 7,12 7,13 7,25 7,12 7,34 5,5-9 

2 TSS mg/l 31 40 38 42 27 34 30 

3 DO mg/l 5,4 4,9 5,2 4,7 5,3 4,7 ≥4 

4 Độ đục NTU 21 29 26 35 24 32 - 

5 COD mg/l 25 28 24 27 23 25 30 

6 BOD5 mg/l 9,9 10,7 10,5 11,4 8,9 9,1 15 

7 NH4
+ mg/l 0,56 0,75 0,47 0,68 0,39 0,52 0,9 

8 NO3
- mg/l 0,95 1,19 1,09 1,75 1,21 1,45 10 

9 Sunfua mg/l 0,34 0,56 0,28 0,49 0,25 0,44 - 

10 Cu mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5 

11 Fe mg/l 0,09 0,21 0,07 0,16 0,14 0,28 1,5 

12 As mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,05 

13 Mn mg/l 0,022 0,025 0,021 0,026 0,025 0,030 0,5 

14 
Tổng dầu 

mỡ 
mg/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,0 

15 Coliform 
MPN/ 

100ml 
4.000 4.400 3.500 4.000 3.900 4.300 7.500 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt gần khu vực dự án được thể hiện tại 

bảng 2.24 cho thấy: 

- Độ pH tại 02 vị trí nước mặt trong 3 đợt lấy mẫu có giá trị dao động từ 7,04 ÷ 

7,34 mg/l đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn QCĐP1:2020/QN (cột B1);  

- Hàm lượng TSS tại 02 vị trí nước mặt trong 3 đợt quan trắc có giá trị đo được 

dao động từ 27 ÷ 40 mg/l vượt giới 1,03 ÷1,33 lần giới hạn cho phép theo 

QCĐP1:2020/QN (cột B1). 

- Hàm lượng BOD5 tại 02 vị trí nước mặt trong 3 đợt quan trắc có giá trị đo 

được dao động từ 8,9 ÷ 11,4 mg/l đạt giới hạn cho phép theo QCĐP1:2020/QN (cột 

B1). 
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- Hàm lượng COD tại 02 vị trí nước mặt cả 3 đợt quan trắc có giá trị đo được 

dao động từ 23 ÷ 28 mg/l đạt giới hạn cho phép theo QCĐP1:2020/QN (cột B1). 

- Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép của theo quy chuẩn theo 

QCĐP1:2020/QN (cột B1). 

Qua kết quả phân tích các mẫu nước mặt tại khu vực lân cận dự án cho thấy hàm 

lượng các chất ô nhiễm trong nước mặt tại các khu vực hồ lân cận dự án đa số đều nằm 

trong ngưỡng cho phép của QCĐP1:2020/QN (cột B1). Như vậy, có thể sơ bộ kết luận 

rằng hoạt động khai thác của mỏ không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong 

khu vực lân cận dự án. 

D. Hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt 

a. Vị trí quan trắc 

Nhằm đánh giá, nhận biết thành phần và hàm lượng các chất có trong nước sinh 

hoạt của mỏ. Nhóm tác giả đã tiến hành đo đạc và lấy mẫu 03 đợt tại vị trí được trình 

bày tại bảng sau:  
Bảng 2.25. Vị trí lấy mẫu nước sinh hoạt 

STT Kí hiệu Vị trí quan trắc Toạ độ 

 Nước mặt Y(m) X(m) 

1 NM1 Bể nước sinh hoạt 719534.32 2322030.59 

Nước sinh hoạt tại Công ty than Hòn Gai-TKV được lấy 01 mẫu, vị trí lấy mẫu 

xem trong Bản đồ H68 - ĐTM - 08. 

b. Thông số quan trắc 

- Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường nước sinh hoạt bao gồm: pH, Cli dư, 

Clo, kim loại nặng (Fe, As), Coliform, E. Coli,  độ đục, độ cứng. 

Kết quả quan trắc, phân tích các mẫu nước mặt của mỏ than Bình Minh được 

trình bày tại bảng 2.26 như sau: 
Bảng 2.26. Kết quả phân tích mẫu nước sinh hoạt 

TT Thông số Đơn vị 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 QCVN 02:2009 

/BYT (II) NSH1 NSH1 NSH1 

1 pH - 6,81 6,74 6,75 6-8,5 

2 Độ đục NTU  0,83 0,85 0,69 5 

3 Độ cứng  mg/L 53,6 65,3 64,5 - 

4 Clorua mg/L 40,2 32,9 36,7 - 

5 Coliforms VK/100mL 15 11 11 150 

6 E.Coli VK/100mL 3 2 4 20 

7 NH4
+ mg/L 0,045 0,067 0,029 3 

8 Fe mg/L <0,02 <0,02 <0,02 0,5 

9 As mg/L <0,003 <0,003 <0,003 0,05 

 Từ kết quả quan trắc, phân tích môi trường khu vực dự án ta thấy: 

 Giá trị pH đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ 6,74 ÷ 6,81 đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (II). 

 Giá trị Clorua đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ 32,9 ÷ 40,2 mg/l đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (II). 
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 Giá trị Fe đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ <0,02 mg/l đều thấp hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 02:2019/BYT (II). 

- Các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong ngưỡng cho phép của theo quy chuẩn theo 

QCVN 02:2019/BYT (II). 

E. Hiện trạng chất lượng đất  

 a. Vị trí lấy mẫu 

Nhằm đánh giá, nhận biết thành phần và hàm lượng các chất có trong môi trường 

đất tại khu vực. Nhóm tác giả đã tiến hành đo đạc và lấy mẫu 03 đợt tại 02 vị trí được 

trình bày tại bảng sau:   
Bảng 2.27. Vị trí lấy mẫu đất 

TT Kí hiệu Vị trí quan trắc 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

1 Đ1 Mặt bằng +25 719514.11 2322100.27 

2 Đ2 Bãi thải  720099.38 2322621.54 

Đất tại Công ty than Hòn Gai-TKV được lấy 02 mẫu, vị trí lấy mẫu xem trong 

Bản đồ H68 - ĐTM - 08. 

b. Thông số quan trắc 

Chỉ tiêu lấy mẫu/phân tích môi trường đất bao gồm: As, Cd, Pb, Zn, pH, độ ẩm, 

hàm lượng mùn, hàm lượng N, hàm lượng P. 

Kết quả quan trắc, phân tích các mẫu đất của mỏ than Bình Minh được trình bày 

tại bảng 2.28 như sau: 
Bảng 2.28. Kết quả quan trắc, phân tích môi trường đất 

TT 
Thông số  

quan trắc 

Đơn 

vị 

Đợt I Đợt II Đợt IIII QCVN 03-

MT:2015/ 

BTNMT 
Đ1 Đ2 Đ1 Đ2 Đ1 Đ2 

1 pH - 5,23 11,12 5,12 12,05 5,35 11,26 - 

2 Độ ẩm % 19,4 15,6 17,1 12,4 21,4 18,1 - 

3 Hàm lượng mùn % 1,6 1,3 1,4 1,0 1,9 1,5 - 

4 Zn mg/kg 13,4 20,6 10,1 15,4 19,6 26,5 300 

5 As mg/kg <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 25 

6 Cd mg/kg <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 <0,16 10 

7 Pb mg/kg 21,5 32,1 16,5 25,4 27,4 38,9 300 

8 Tổng N % 0,19 0,16 0,16 0,12 0,23 0,18 - 

9 Tổng P % 0,09 0,07 0,06 0,04 0,07 0,05 - 

 Từ kết quả quan trắc, phân tích môi trường đất khu vực dự án ta thấy: 

 Độ pH đo được đạt 5,12 ÷ 12,05; độ ẩm đo được từ 12,4 ÷ 21,4 %. Hàm lượng 

phốt pho tổng số trong 3 đợt phân tích đạt 0,04 ÷ 0,09 %. Hàm lượng Nitơ đo được đạt 

0,12 ÷ 0,23 %. 

 Giá trị As đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ <0,8 mg/kg đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

 Giá trị Zn đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ 10,1 ÷ 26,5 mg/kg đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Giá trị Pb đo được trong 03 đợt quan trắc dao động từ 16,5 ÷ 38,9 mg/kg đều 
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nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Giá trị Cd đo được trong 03 đợt quan trắc đều <0,16 mg/kg nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT. 

Hàm lượng các chỉ tiêu còn lại đo được đều thấp hơn giới hạn cho phép theo 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT quy định. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của một số kim loại nặng trong đất - Đất công nghiệp. 

Qua kết quả phân tích các mẫu đất tại khu vực dự án trong 3 đợt cho thấy hàm 

lượng các kim loại nặng trong các mẫu đất tại các khu vực khai thác của mỏ đều nằm 

trong ngưỡng cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

Qua tham khảo thông tin dữ liệu trong Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 

Quảng Ninh năm 2020 và một số tài liệu khác có liên quan cho thấy tài nguyên sinh học 

trong khu vực mỏ không phong phú, cụ thể. 

2.2.2.1. Hệ sinh thái trên cạn 

Khu vực đặc trưng bởi địa hình địa mạo đồi núi thấp và đồng ruộng, đá ở tầng 

địa chất thuộc nhóm sa thạch, điệp thạch và xen lẫn phức hợp sa điệp thạch, những vỉa 

than, trên đó phát triển đất feranit vàng, vàng nâu, tầng mỏng và lớp phủ thực vật 

nghèo. Trong khu vực mỏ không còn rừng tự nhiên và thay vào đó là các diện tích rừng 

tái sinh, rừng trồng phòng hộ, rừng sản xuất, đất trồng cây ăn quả, khai trường khai thác 

cũ, bãi đổ thải và đất ở thổ cư, vì vậy, tài nguyên động thực vật nơi đây nhìn chung là 

nghèo nàn và không có giá trị lớn về mặt sinh học, bao gồm: 

- Sinh cảnh rừng phục hồi: Rừng phục hồi phân bố ở các khe suối, sườn đồi, ven 

hồ. Thực vật có lau, chẹo, sim, mua, chít, lạch... và một số loại có khả năng làm thức ăn 

cho động vật. Động vật chỉ còn tồn tại các loài thú nhỏ sống phân tán rất hiếm gặp (dũi, 

chuột, rắn, thằn lằn, tắc kè, kỳ nhông...). 

- Sinh cảnh rừng trồng: Là loại rừng thuần chủng một tầng, gồm chủ yếu là bạch 

đàn, keo các loại, cỏ tranh, cỏ mật, cỏ đắng làm chức năng tăng độ che phủ, giữ nước 

cho đất, bảo vệ môi trường và kết hợp khai thác lấy gỗ… 

- Cây nông nghiệp: Trong khu vực phường Hà Khánh có một số diện tích trồng 

lúa nước và cây hoa mầu như ngô, khoai, sắn, rau các loại (rau muống, rau dền, bầu bí, 

dưa chuột, mướp, su hào, cải các loại...), các xã xung quanh cây nông nghiệp chiếm 

diện tích nhiều hơn. 

- Cây ăn quả: Các loại cây ăn quả (nhãn, vải, cam, chanh, mít, bưởi, chuối, ổi, 

sấu...) cũng được trồng trong vườn nhà, đồi của các hộ dân sinh sống trong khu vực. 

- Nguồn lợi thực vật trên cạn: Một số cây làm thuốc (rau má chữa giải độc, 

thông tiểu, thổ huyết, tả, lỵ; cây cứt lợn chữa rong huyết, viêm xoang; cúc áo chữa viêm 

yết hầu, viêm ruột). 

- Cây cho rau quả và làm thực phẩm: Có khoảng 20 loài, đều là cây trồng trong 

vườn nhà ở khu dân cư. Sản lượng từng loại nói chung không nhiều, chỉ đáp ứng nhu 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           111 

cầu đời sống hàng ngày của các gia đình và một phần cung cấp cho các địa phương lân 

cận, cây trồng có lượng ít và không có loài đặc sản. 

- Cây làm thức ăn cho gia xúc: Có khoảng 15 loài, mọc tự nhiên ở trảng cỏ, ven 

đường, ven đồi núi. Sản lượng không lớn và rải rác với thành phần chủ yếu là các loại 

cỏ, cây thân thảo; được sử dụng để nuôi trâu bò, gia xúc cho dân cư trong vùng. 

- Cây lấy gỗ: Có khoảng 10 loài, chủ yếu là cây trồng và một số cây tự nhiên 

nhưng cũng chỉ có các cây trồng là đạt kích thước sử dụng còn cây tự nhiên thì hầu như 

không còn cây lớn và số lượng cũng rất ít. 

- Cây cho chất đốt: Có khoảng 14 loài, chủ yếu là những cây bụi, thân gỗ có khả 

năng làm củi đun, phục vụ đời sống hàng ngày cho các hộ dân trong vùng. 

Trong ranh giới khu vực thực hiện Dự án, phần lớn là diện tích rừng phòng hộ, 

rừng trồng, rừng sản xuất (trồng tre, nứa, keo, bạch đàn...) từ một đến hai tầng phủ; đất 

khai thác cũ, bãi đổ thải với cỏ, lau sậy phát triển và một số là khu vực đất ở thổ cư, 

đường giao thông. Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ chiếm dụng một số diện tích (bao 

gồm diện tích đất rừng trồng, rừng sản xuất, đất cỏ mọc, đất thổ cư, đường giao thông) 

hiện nay trong khu mỏ để làm các khai trường khai thác, mặt bằng và các bãi đổ thải. 

Về động vật, do bị săn bắt, chặt phá rừng và do các hoạt động dân sinh khác 

cộng với việc phát triển khai thác than, mở đường vận tải nên động vật mất dần môi 

trường sinh sống trở lên nghèo nàn, chủ yếu là các loài thú nhỏ sống phân bố thưa thớt. 

- Thành phần loài: Đã thống kê được ở trong vùng Dự án có 41 loài động vật 

(thú, chim, bò sát, ếch nhái, gia xúc, gia cầm thả nuôi của các hộ dân...). 

+ Chim: Trong vùng có nhiều loài chim cư trú, chủ yếu thuộc họ sẻ, cu gáy, chào 

mào, chích chòe... chim ăn các loài sinh vật dưới nước như: tả hồng, bói cá... 

+ Động vật có vú: Phổ biến nhất trong vùng là các loài chuột, dơi, sóc, cầy; 

không có loài nào trong sách đỏ Việt Nam. 

+ Động vật lưỡng cư và bò sát: Tại khu vực Dự án có một số loài bò sát và lưỡng 

cư sinh sống như thằn lằn, kỳ nhông, rắn cạn, rắn nước, cóc nhái, ếch, ngóe, chẫu, nhái 

bầu hoa, nhái bầu vân...  

2.2.2.2. Hệ sinh thái dưới nước  

Hệ sinh thái dưới nước khu vực mỏ thuộc hệ sinh thái vùng đồi núi thấp với đặc 

chưng bởi các suối (suối Suối Lại, suối Bắc Bàng Danh) và một số mương nước 

(mương khu 4...). Các hồ, suối có mực nước thay đổi theo mùa và không ổn định lên hệ 

sinh thái dưới nước ở đây thuộc loại không phong phú với đặc chưng chủ yếu là các 

loài cá, bò sát lưỡng cư. 

- Thực vật nổi: 

+ Thành phần loài: Kết quả điều tra khảo sát đã xác định được 26 loài thực vật 

nổi nằm trong 3 ngành tảo là tảo Lam (Cyanonphyta), tảo Silic (Bacillareophyta) và tảo 

Giáp (Pyrrophyta). Trong thành phần thực vật nổi, ngành tảo Silic có số lượng loài cao 

nhất chiếm 63,5% trên tổng số, tiếp đến là tảo Giáp chiếm 16,4%, còn lại là tảo Lam. 

+ Phân bố số lượng: Số lượng thực vật nổi thể hiện qua các điểm lấy mẫu cho 

thấy tảo Silic chiếm tỷ lệ cao nhất về thành phần loài và số lượng. 
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Bảng 2.16. Thành phần thực vật phù du vùng Dự án 

Stt Tên loài 

1 Melosiraceae 

2 Coscinodiscaceae 

3 Leptocylindraceae 

4 Chaetoceraceae 

5 Rhizosoleniaceae 

6 Bacteriastraceae 

7 Skeletonema 

8 Biddulphiaceae 

9 Fragilariaceae 

10 Tabellariaceae 

11 Achnanthaceae 

12 Naviculaceae 

- Động vật nổi: 

+ Thành phần loài: Kết quả phân tích các mẫu thu được trong các đợt khảo sát 

cho thấy có khoảng 32 loài động vật nổi thuộc nhóm trùng bánh xe, rau ngạnh và giáp 

xác chân chèo. Ngoài các nhóm trên còn xác định được 12 nhóm khác trong thành phần 

động vật nổi ở khu vực. 

+ Phân bố số lượng động vật nổi: Nhìn chung mật độ động vật nổi ở mức trung 

bình, mật độ biến đổi trong khoảng 155  1.840 con/m3. 

- Động vật đáy: 

+ Thành phần: Đã xác định được 33 loài động vật đáy, thuộc 3 nhóm chính: 

Nhóm nhiều tơ (polychacta) 04 loài; nhóm giáp xác (crustacea) 15 loài; nhóm thân mền 

(mollusca) 14 loài. 
Bảng 2.17. Danh mục một số loài cá nước ngọt vùng Dự án 

Stt Tên Việt Nam   Tên Latin 

1 Cá mè  Barbonymus gonionotus (Bleeker) 

2 Cá trôi Cirrhinus molitorella 

3 Cá trê Clarias batrachus 

4 Lươn Monopterus albus (Ziew) 

5 Cá rô  Anabas testudineus Bloch 

6 Cá quả Channa striata 

7 Cá bống  Butis butis 

8 Cá rô phi  Oreochromis mossambicus 

9 Cá chép Cyprinus carpio 

10 Cá chạch Cobitis taenia 

Nhìn chung hệ sinh thái trong khu vực đã bị suy giảm cả về chủng loại và số 

lượng do các tác động của hoạt động khai thác than, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 

khác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dân sinh... trong những năm qua. Hiện nay trong 

khu mỏ nói riêng và toàn vùng Hòn Gai nói chung còn ít các loài động vật và thực vật 

quý hiếm thuộc loại nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án  

 Khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường tuy nhiên 
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không thể tránh khỏi các tác động tiêu cực, nhất là trong giai đoạn vận hành. Các đối 

tượng bị tác động bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh thái 

khu vực. Cùng với đó là hạ tầng giao thông, hạ tầng cấp, thoát nước của khu vực cũng 

chịu một số áp lực nhất định do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển cũng như nhu cầu sử 

dụng điện, nước của dự án. 

 Khu vực dự án có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ sinh thái nhạy 

cảm, không có các động thực vật thuộc các loài quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Ngoài ra, 

còn có các loài động, thực vật hoang dại như chim, chuột, cây cỏ…  

 Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi 

trường nếu không có các biện pháp giảm thiểu. Do đó, Công ty cần phải xây dựng 

chương trình QLMT và có các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do các nguồn thải 

từ hoạt động của Dự án. Đồng thời Công ty phải thường xuyên tiến hành quan trắc, 

đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục các sự cố gây ô nhiễm môi trường. Biện 

pháp giảm thiểu tác động môi trường cũng như chương trình QLMT cho dự án được đề 

cập tại chương 3 báo cáo này. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án  

Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với các quy định pháp luật và các quy hoạch 

phát triển có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công ty than Hòn Gai đã 

được Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định 1520/QĐ- UBND 

ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 các hạng 

mục công trình phục vụ Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh tại 

phường Hà Khánh và phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. 

 Dự án Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh không chồng 

lấn trùng với các dự án khác trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành 

phố Hạ Long cũng như của tỉnh Quảng Ninh. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại 

Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Chính phủ, các mỏ than trực thuộc 

TKV thuộc đối tượng nằm trong Khoản III, Phụ lục - danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2013 ÷ 2030 là nhóm các dự án cần được quan 

tâm chú trọng, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường (hoạt động thu gom, 

xử lý nước thải, quan trắc môi trường, cải tạo phục hồi môi trường, kiểm soát bụi). 

Định hướng phát triển ngành than bền vững, đảm bảo hoạt động khai thác phù hợp với 

mục tiêu phát triển du lịch và chất lượng sống. Tập trung nghiên cứu công nghệ khai 

thác tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, tận thu tối đa nguồn tài 

nguyên, cải thiện điều kiện cho người lao động, chú trọng giải quyết môi trường.  
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN  

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,  

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

 Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là dự án đầu tư 

mới. Do đó, việc đánh giá tác động môi trường của Dự án cũng thực hiện đầy đủ bám 

sát theo từng giai đoạn của Dự án. 

- Xác định các tác động môi trường có thể xảy ra trong quá trình triển khai Dự án 

được xem xét theo 03 giai đoạn: 

- Đánh giá, dự báo tác động môi trường được xem xét đến tất cả các yếu tố môi 

trường vật lý, môi trường sinh thái, môi trường xã hội và cảnh quan khu vực. 

- Đánh giá các giải pháp BVMT mà Dự án đã lựa chọn nhằm điều chỉnh, hoàn 

thiện hoặc bổ sung các biện pháp, công trình BVMT giảm thiểu tác động của Dự án đến 

môi trường. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

Do đặc thù của Dự án là dự án khai thác xuống sâu sử dụng lại các công trình 

hiện có của Dự án đã có tầng trên, chỉ xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình 

nhằm phục vụ cho Dự án xuống sâu. Các hoạt động xây dựng cơ  bản có khối lượng 

nhỏ nên tác động môi trường trong giai đoạn này là không lớn. 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

 Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, việc tập kết nguyên vật liệu được Chủ 

Dự án hợp đồng cung cấp với nhà thầu. Do đó, các vấn đề phát sinh ô nhiễm trên tuyến 

đường vận chuyển nguyên vật liệu thuộc phạm vi của nhà cung cấp, nhà cung cấp phải 

đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường vận chuyển 

này. Như vậy, trong Báo cáo không trình bày các tác động do vận chuyển nguyên vật 

liệu phục vụ thi công xây dựng, nguồn gây tác động của Dự án đến môi trường là do 

các hoạt động thi công các hạng mục công trình trong công trường thuộc phạm vi của 

Dự án. 

 Các hạng mục công trình của Dự án đã được thi công xây dựng theo TKCS được 

phê duyệt tại Quyết định số 978/QĐ-XDM ngày 05/5/2010 của Tổng giám đốc Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được tận dụng tiếp tục sử dụng cho Dự 

án này. Các tác động phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng cho Dự án khai thác 

hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh được đánh giá theo bảng dưới đây. 

Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và các nguồn gây tác động 

không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng được trình bày tóm tắt 

trong Bảng 3.1 và Bảng 3.2. 
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Bảng 3.1. Tóm tắt nguồn gây tác động liên quan đến chất thải, đối tượng và quy mô tác động môi trường gây ra bởi dự án trong giai đoạn thi 

công xây dựng cơ bản dự án 

Nguồn gây tác động Các chất thải phát sinh 
Đối tượng                                                         

bị tác động 

Quy mô tác động 
Mức độ tác động 

Theo không gian Theo thời gian 

- Giải phóng mặt bằng 

chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 

- Bụi, khí thải do phương 

tiện, thiết bị hoạt động; 

- Chất thải rắn từ cây cối, 

thảm thực vật bị loại bỏ; 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Môi trường không khí; 

- Môi trường đất; 

- Địa hình, cảnh quan; 

- Sức khỏe của công 

nhân và dân cư khu vực 

lân cận. 

Khu vực giải 

phóng mặt bằng 

12 tháng 

 

Nhỏ-Trung bình 

 

 

- San gạt MB SCN +25 

và mặt bằng khu phụ trợ; 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình trên MB; 

- Đào đất đá trong lò; 

- Xây dựng các hạng 

mục trong lò; 

- Lắp đặt  hệ thống cung 

cấp điện nước, khí nén,  

các trang thiết bị, máy 

thi công, vật liệu chống 

lò; 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình xử lý 

môi trường bổ sung, 

quản lý các loại chất 

thải; 

- Hoạt động của các 

phương tiện thi công,  

vận chuyển nguyên vật 

liệu,... 

- Bụi đất đá; 

- Khí thải. - Môi trường không khí; 

- Môi trường đất; 

- Hệ sinh thái, cảnh 

quan. 

- Sức khỏe của công 

nhân và dân cư khu vực 

lân cận. 

Khu vực thi công 

xây dựng, bảo 

dưỡng. 

Nhỏ-Trung bình 

 

 

- Nước thải sinh hoạt công 

nhân xây dựng; 

- Nước thải từ các thiết bị 

thi công; 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Nước thải đào lò. 

- Môi trường nước. 

- Tài nguyên và môi 

trường đất, cảnh quan. 

 - Sức khỏe của công 

nhân và dân cư khu vực 

lân cận. 

Khu vực thi công 

xây dựng, bảo 

dưỡng. 

Nhỏ-Trung bình 

 

- Chất thải rắn: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt; 

+ Chất thải rắn thông 

thường; 

+ Chất thải nguy hại. 

- Môi trường xung 

quanh. 
Khu vực thi công 

xây dựng, bảo 

dưỡng. 

Nhỏ-Trung bình 
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Bảng 3.2. Tóm tắt nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải, đối tượng và quy mô tác động môi trường gây ra bởi dự án trong giai đoạn 

thi công xây dựng cơ bản dự án 

Hoạt động Đối tượng bị tác động 
Quy mô tác động Mức độ       

tác động Theo không gian Theo thời gian 

- Giải phóng mặt bằng 

- Kinh tế, an ninh xã hội; 

- Môi trường không khí; 

- Sức khỏe công nhân và dân cư lân cận; 

- Hệ động, thực vật, môi trường đất; 

- Địa hình, cảnh quan; 

khu vực giải phóng 

mặt bằng 

12 tháng 

Trung bình 

- San gạt, đào đắp mặt 

bằng; 

 - Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình của 

dự án; 

- Đào đất đá trong lò. 

- Tiếng ồn, độ rung. 

- Tài nguyên, cảnh quan, biến đổi địa hình, địa 

mạo. 

- Hỏng hóc các thiết bị thi công. 

- Giao thông trong mặt bằng dự án. 

- Sức khỏe công nhân thi công. 

Khu vực thi công xây 

dựng, bảo dưỡng. 

Trung bình 

- Vận chuyển nguyên nhiên 

vật liệu, đất đá thải. 

- Dân cư địa phương. 

- Tuyến đường vận chuyển. 

- Sức khỏe người lao động, dân cư địa 

phương. 

Khu vực thi công xây 

dựng, bảo dưỡng. Nhỏ-Trung 

bình 

- Sử dụng nhiên liệu (nước, 

dầu, xi măng, sắt, thép, 

đá,…). 
- Ảnh hưởng đến dân cư địa phương: nhu cầu 

sử dụng nước, nhiên liệu,... 

Khu vực thi công xây 

dựng, bảo dưỡng. 
Nhỏ 

- Tập trung công nhân. - An sinh xã hội; 

- Tác động tới KTXH. 

Khu vực thi công xây 

dựng, bảo dưỡng. 
Nhỏ 

  



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                          117 

3.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

 a. Hoạt động giải phóng mặt bằng 

Theo kết quả khảo sát dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình 

Minh, trong ranh giới khai trường của dự án có các công trình cần được di chuyển bao 

gồm: 1 Ngôi đền thờ (Đền đá 1); 9 ngôi mộ xây; 34 nhà dân (không cần tổ chức tái định 

cư mà chỉ đền bù chi phí cho các hộ dân này). 

Hoạt động giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh khí, bụi trong quá trình phá dỡ các 

công trình xây dựng và vận chuyển phế thải. Tuy nhiên do khối lượng công trình phá dỡ 

không nhiều nên tác động này không lớn. 

 b. Tác động do bụi, khí thải 

  Ô nhiễm do gia tăng bụi và khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng cơ bản do: 

Bụi do đào đắp đất đá các khu vực mặt bằng (nhà che miệng giếng; nhà trục; trạm 

quang lật, trạm xử lý nước thải, sân ga đường goòng 900mm…), bụi từ việc vận chuyển 

đất đá thải, vật liệu xây dựng: cát, xi măng…  

Đối tượng bị tác động trực tiếp: Chất lượng không khí trong khu vực tập kết đất 

đá thải, vật liệu xây dựng mặt bằng sân công nghiệp, sản xuất (khu vực xây dựng các 

hạng mục công trình phục vụ cho Dự án) và đoạn đường vận tải từ khu vực mặt bằng 

vào bãi thải. Công nhân xây dựng trực tiếp trên khai trường là những đối tượng bị ảnh 

hưởng nhiều nhất bởi các tác động nói trên. 

 b1. Bụi phát sinh trong quá trình đào đắp, san gạt nền trong giai đoạn xây dựng 

cơ bản 

Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng được tính toán dựa vào 

khối lượng đất đá đào đắp, tổng khối lượng đất đào đắp mặt bằng, các hạng mục công 

trình khoảng 8514m3 = 20348,46 tấn (1m3 lấy = 2,39 tấn). Thời gian hoàn tất tối đa là 

12 tháng. 

- Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bụi phát 

sinh chiếm 0,01%  khối lượng đất đá. Tỷ trọng đất đá trung bình là 2,39 tấn/m3.  

- Dựa vào hệ số phát thải bụi theo WHO, hoạt động đào đắp phát thải với hệ số 

0,01kg/tấn, áp dụng mô hình hình hộp, có thể ước tính nồng độ phát sinh bụi tại từng 

khu vực san gạt mặt bằng theo công thức (3.1) Theo Giáo trình cơ sở môi trường không 

khí, Phạm Ngọc Hồ-Đồng Kim Loan-Trịnh Thị Thanh, 2010 dưới đây: 

 

















L
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  (3.1) 

Trong đó: 

- C(t): Nồng độ chất ô nhiễm tại thời điểm t (mg/m3); 

- Ms: Công suất nguồn mặt (mg/m2.s); 

- L: Chiều dài hình hộp (m); 

- H: Độ cao của lớp xáo trộn của khí quyển (m); 

- U: Tốc độ gió (m/s); Umùa khô= 1,5 m/s; Umùa mưa= 2,5 m/s. 
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- e:  Cơ số e tự nhiên. 

- t = 60’. 

- Diện tích khai trường của dự án là 16,25ha. 

Áp dụng công thức (3.1), ước tính phát tán bụi trong quá trình san gạt của dự án 

được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.3. Kết quả tính toán phát tán bụi trong quá trình san gạt 

Khu vực H (m) 
Nồng độ (mg/m3) QCĐP 4:2020/QN 

(TB 1h) (mg/m3) v=1,5 (m/s) v=2,5 (m/s) 

Mặt bằng SCN +25 

1,5 0,256 0,244 

0,3 

3 0,128 0,122 

5 0,077 0,073 

10 0,038 0,037 

20 0,019 0,018 

 Theo kết quả tính toán cho thấy, bụi phát sinh từ quá trình san gạt mặt bằng nằm 

trong giới hạn cho phép của QCĐP 4:2020/QN, ảnh hưởng không đáng kể tới môi 

trường không khí trong phạm vi khu vực dự án từ độ cao (1,5-20m) tại khu vực mặt 

bằng SCN +25. Bụi phát sinh trong quá trình san gạt ảnh hưởng không đáng kể đến khu 

vực dân cư xung quanh do khoảng cách >3km. Do đó, Chủ dự án tiếp tục duy trì các 

biện pháp BVMT đã thực hiện trước đây. 

 b2. Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đá đào lò 

 Do quá trình thực hiện thi công các hạng mục công trình của dự án được tiến 

hành đồng thời với quá trình khai thác của mỏ, do đó công tác vận chuyển đất đá thải 

trong quá trình thi công các hạng mục nói trên sẽ được thực hiện chung với công tác 

vận tải đất đá thải phục vụ khai thác. Vì vậy, các tác động đến các tuyến đường trong 

việc vận chuyển đất đá thải từ quá trình thi công xây dựng cơ bản sẽ được đánh giá 

chung với tác động do vận chuyển đất đá thải trong quá trình khai thác. 

 b3. Tác động do bụi từ quá trình đào lò cơ bản, xây dựng trong lò 

 Các hoạt động xây dựng trong hầm lò bao gồm: nổ mìn, khoan cắt, đào lò, xây 

dựng hầm trạm, xây dựng đường lò cơ bản.  

 Chỉ tiêu thuốc nổ sử dụng trong quá trình đào lò cơ bản là 1,85 ÷ 2,00 kg/m3, vậy 

tổng lượng thuốc nổ cần sử dụng cho công đoạn đào lò khai thông là: (2,0 x khối lượng 

đào lò trong đá + 1,85 x khối lượng đào lò trong than) được thể hiện trong Bảng 3.4 

dưới đây: 
Bảng 3.4. Khối lượng thuốc nổ sử dụng trong quá trình đào lò xây dựng cơ bản 

Công trình 
Khối tích đào (m3) Khối lượng thuốc nổ sử dụng (kg) 

Lò than Lò đá Lò than Lò đá 

Tổng khối lượng  

đào lò cơ bản 
45463 50357 84106,55 100714 

Tổng 184820,55 

 Tổng khối lượng thuốc nổ sử dụng trong quá trình đào lò xây dựng cơ bản ước 

tính khoảng 184820,55 kg.    

 Theo tài liệu nghiên cứu của Liên Xô cũ thì cứ nổ 1kg thuốc nổ trong đất, đá sẽ 

tạo ra 0,043 ÷ 0,25 kg bụi. Với thời gian đào lò cơ bản là 2,5 năm, có thể ước tính lượng 
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bụi phát sinh lớn nhất khi tiến hành đào lò cơ bản và lượng bụi phát sinh trung bình 

trong 1s như sau: 
Bảng 3.5. Dự báo lượng bụi phát sinh trung bình trong 1s 

Công trình 
Tổng khối lượng 

thuốc nổ sử dụng 
Tổng lượng bụi (kg) 

Bụi phát sinh 

(mg/s) 

Đào lò cơ bản 184820,55 7947,28 ÷ 46205,14 100,8÷586,06 

 Lượng bụi phát sinh trong một đơn vị thời gian của việc đào lò cơ bản là rất lớn. 

Do quá trình này ngầm trong lòng đất chỉ thông với bên ngoài qua các cửa lò thông gió 

nên lượng bụi sinh ra chủ yếu tác động tới môi trường không khí trong các đường lò, 

bụi tích lũy theo thời gian, tác động trực tiếp tới môi trường không khí làm việc của 

công nhân đào lò.  

 b4. Khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công xây dựng, vận chuyển 

Số lượng máy thi công trong giai đoạn xây dựng cơ bản của Dự án được dự tính 

trong bảng 3.6. 
Bảng 3.6. Số lượng thiết bị và nhiên liệu tiêu hao trong một ca thi công 

TT 
Tên và đặc tính 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Định mức nhiên 

liệu (l/ca) 

Lượng tiêu thụ 

nhiên liệu (l/ca) 

1 Máy xúc cái 1 94,65 94,65 

2 Máy san gạt cái 1 54,00 54,00 

3 Ô tô cần cẩu  cái 1 37,80 37,8 

4 Xe chở nước  cái 1 35,10 35,1 

5 Xe lu cái 1 40,32 40,32 

6 Máy san cái 1 34,00 34,0 

7 Ô tô vận tải, tự đổ cái 1 72,90 72,90 

Tổng cộng    368,77 

Nguồn: Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 

Với tỷ trọng dầu bằng 0,826kg/l; dựa vào hệ số phát thải, tải lượng và nồng độ 

các chất khí ô nhiễm phát sinh được dự tính theo bảng 3.7. 
Bảng 3.7. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

Loại thiết bị 
Thông số ô nhiễm 

Bụi muội SO2 CO VOC NO2 

Định mức phát thải 

(kg/tấn) 
0,94 2,8 0,05 0,24 12,3 

Tổng tải lượng các chất ô 

nhiễm theo giờ (kg/h) 
0,078 0,23 0,004 0,02 1,025 

Tổng tải lượng các chất ô 

nhiễm theo giây (g/s) 
0,021 0,064 0,001 0,006 0,28 

Nồng độ trung bình 

(mg/m3) 
0,035 1,04 0,02 0,09 4,59 

QCĐP 4:2020/QN 

 (trung bình năm) 
90 - - - 40 

Nhận xét đánh giá: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh trong quá 

trình máy móc thi công và vận chuyển vật tư thiết bị, đất đá thấp hơn QCĐP 

4:2020/QN, do vậy, không gây ảnh hưởng tới môi trường không khí khu vực Dự án. 

c. Tác động do nước thải  

Các nguồn phát sinh nước thải trong quá trình thi công xây lắp một số hạng mục 
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công trình và bóc đất chuẩn bị bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn, nước rửa xe thi công chứa nhiều dầu mỡ, đất cát… 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân chứa cặn lơ lửng, dầu mỡ, các chất hữu cơ, 

vi khuẩn gây bệnh. 

Các nguồn nước thải này chảy vào sông Diễn Vọng gây ô nhiễm và ảnh hưởng 

xấu đến thủy vực. 

Tải lượng và thành phần các chất ô nhiễm phát sinh trong nước thải được dự báo 

như sau:  

 c1. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: Do hoạt động sinh hoạt ăn uống, tắm rửa của công nhân trong 

thời gian thi công xây dựng chuẩn bị cho Dự án khai thác. 

Mặc dù, công nhân của mỏ không sinh hoạt liên tục tại khu vực nhưng trong thời 

gian làm việc tại mỏ, số lượng công nhân làm việc tại đây cũng sẽ làm phát sinh một 

lượng nước thải sinh hoạt nhất định.   

Tải lượng: Nước thải sinh hoạt phụ thuộc vào số lượng công nhân thi công trên 

công trường, lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt. Dự án đồng loạt 

có mặt trên công trường thời điểm đông nhất khoảng 30 người, thì lượng nước thải sẽ 

là: 30 * 160 lít/người/ngày = 4,8m3/ngày (theo nghị định 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 6/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải).  
Bảng 3.8. Dự báo khối lượng các tác nhân ô nhiễm đưa vào môi trường nước 

TT Thông số Đơn vị Khối lượng 

Tổng khối 

lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

1 BOD5 g/người/ngày 4554(50) 1,5 313 

2 COD g/người/ngày 85102(94) 2,82 588 

3 TDS g/người/ngày 170220(195) 5,85 1.219 

4 Chất lơ lửng g/người/ngày 70145(107) 3,21 669 

5 Dầu mỡ g/người/ngày 030(15) 0,45 94 

6 Tổng nitơ g/người/ngày 612(9) 0,27 56 

7 Nitơ hữu cơ g/người/ngày 2,44,8(3,6) 0,108 23 

8 Amoni g/người/ngày 3,67,2(5,4) 0,162 34 

9 Tổng phốtpho g/người/ngày 0,84,0(2,4) 0,072 15 

10 Tổng vi khuẩn MPN/100ml 1091010 - - 

11 Coliform MPN/100ml 106109 - - 

12 Fecal Stemorela MPN/100ml 105109 - - 

Nguồn: Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

So sánh với QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt. 
Bảng 3.9. So sánh các thông số ô nhiễm với QCVN 14:2008/BTNMT 

Stt Thông số Đơn vị 
Nồng độ chất 

ô nhiễm (mg/l) 

QCVN 

14:2008 

BTNMT 

(cột B)   

Cao hơn QCVN 

14:2008 

BTNMT 

(lần)   

1 BOD5 (20oC) mg/l 313 50 6,26 
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2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 588 100 5,88 

3 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1.219 1.000 1,219 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 34 10 3,4 

5 Dầu mỡ động thực vật mg/l 94 20 4,7 

6 Tổng phốtphát (tính theo P) mg/l 15 10 1,50 

Nhận xét đánh giá: Nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) của lực lượng công nhân có 

chứa các thông số ô nhiễm cao hơn QCVN14:2008/BTNMT từ 1,2  6,26 lần; Tuy 

lượng nước thải sinh hoạt này không lớn, nhưng nếu không có biện pháp thu gom và xử 

lý cũng sẽ làm ảnh hưởng nhất định đến khu vực mà lực lượng bảo vệ sinh sống (mùi 

hôi, thôi, tạo ổ dịch bệnh, mất mỹ quan ...). Chủ Dự án sẽ áp dụng biện pháp xử lý phù 

hợp đối với nguồn thải này. 

c2. Nước mưa chảy tràn 

Để đánh giá tác động của nước mưa chảy tràn khu dự án trong giai đoạn này đối 

với môi trường xung quanh, tính toán lượng nước mưa chảy tràn bề mặt được tính theo 

công thức sau (theo Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Nguyễn Đình Mạnh, 

2005): 

W(tràn) = W(tổng lượng mưa) - W(thẩm) 

= (10-3H x F) - ( x 10-3H x F) = 10-3H x F x (1-)       (3.2) 

Trong đó: W - Tổng lượng mưa chảy tràn (m3) 

       H - Lượng mưa ngày lớn nhất (mm), H =386,5mm, (Căn cứ theo số liệu 

lượng mưa lớn nhất trong ngày 28/7/2015, số liệu lượng mưa ngày lớn nhất lấy ở mục 

khí tượng chương 2 của báo cáo). 

       - Hệ số thẩm thấu (0,10,2); 

       F - Diện tích bề mặt hứng nước (m2). 

- Diện tích hứng nước mặt của dự án là 16.250 m2; tạm tính lượng nước bay hơi 

bằng 0, hệ số thẩm thấu là 0,2 thay vào công thức (3.2). Ước tính, lượng nước mưa 

chảy tràn khu vực dự án khoảng 35,67 m3/ngày 

- Trong nước mưa đợt đầu thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề 

mặt như: bụi, đất cát, dầu mỡ,… trong quá trình sản xuất từ những ngày không mưa. 

Lượng chất bẩn tích tụ trong nước mưa theo thời gian được xác định theo công thức 

trong Giáo trình đánh giá tác động môi trường - Nguyễn Đình Mạnh, 2005: 

G = Mmax (1- exp(-kz.T) ) x F   (kg)  (3.3) 

Trong đó: 

- Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực dự án (Mmax = 

220kg/ha); 

- Kz: Hệ số động học tính luỹ chất bẩn, (Kz = 0,2 ngày);  

- t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, ngày (t = 15 ngày);  

- F: diện tích khu vực dự án (ha). 

Như vậy, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 300 ngày là 1.379 tấn trên diện 

tích khu vực dự án. Nước mưa chảy tràn qua các khu vực mặt bằng thi công sẽ cuốn 
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theo một khối lượng các vật chất, đất đá bở rời trên bề mặt dẫn đến gia tăng các chất lơ 

lửng, các chất hữu cơ, tăng độ đục, tăng khả năng bồi lắng nguồn nước tiếp nhận như: 

hạ lưu sông Diễn Vọng. 

Mức độ tác động tới chất lượng môi trường nước mặt ở mức trung bình.  

Thời gian tác động kéo dài trong 12 tháng. 

Không gian: tại khu vực thi công. 

Phạm vi: hạ lưu sông Diễn Vọng 

d. Tác động do chất thải rắn 

Chất thải rắn trong công trường chủ yếu là chất thải chất thải xây dựng và chất 

thải sinh hoạt. Đối tượng bị tác động khi ô nhiễm do chất thải rắn là con người (công 

nhân xây dựng và người dân lân cận khai trường), môi trường đất, nước, không khí và 

mỹ quan khu vực. 

d1. Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt của con người gồm rác thải và chất thải uế chủ yếu phát sinh từ 

các khu vực lán trại cán bộ, công nhân xây dựng và các cơ sở dịch vụ. Ngoài các khu vực 

trên, các khu vực đang thi công, khai thác, các cơ sở sản xuất cũng phát sinh chất  thải 

sinh hoạt trong thời gian người lao động ở công trường. 

Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình là 0,5kg/người.ngày đêm. Lượng rác thải 

trong thời kỳ cao điểm sẽ là 15 kg/ngày, chất thải uế trong vùng dự án cao điểm là 

9kg/ngày.đêm (trung bình 0,3kg/ người. ngày đêm).  

Đặc trưng của chất thải rắn sinh hoạt là chứa một lượng lớn các chất hữu cơ dễ 

phân hủy yếm khí nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các 

khí độc, mùi khó chịu như Metan, Mercaptan, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải 

vào môi trường, các chất thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, gây ô 

nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, khu vực lưu giữ rác thải là môi trường thuận lợi cho các 

sinh vật gây bệnh như chuột, dán, muỗi, ruồi,.. phát triển dẫn đến nguy cơ lây lan các 

bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh là rất cao. Vì vậy, rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng cần được thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

Hiện nay, Công ty than Hòn Gai đang hợp đồng với các đơn vị thu gom chất thải 

sinh hoạt với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đô thị Quảng Ninh để 

thu gom chất thải sinh hoạt của công nhân khai thác mỏ, do đó trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản của dự án ngoài việc thu gom chất thải của công nhân mỏ, Chủ dự án sẽ 

hợp đồng với đơn vị này thu gom và xử lý thêm chất sinh hoạt của công nhân xây dựng. 

d2. Chất thải xây dựng 

Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động động xây dựng nếu không có biện pháp 

quản lý và thu gom hợp lý có thể gây ra các tác động xấu đến môi trường như: 

- Việc vật liệu thừa (đất, đá, cát…) không đạt yêu cầu sử dụng cho công trình 

trong mùa mưa có thể bị rửa trôi và theo nước mưa chảy tràn làm tăng độ đục trong các 

hồ trong khu vực. 

- Ngoài ra, các loại phế liệu như bao bì, túi ni lông, tre, gỗ làm lán trại, cốp 

pha…có thể làm cản trở dòng chảy hoặc khi phân huỷ làm ô nhiễm nguồn nước.  
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Trong quá trình xây dựng các hạng mục bổ sung của mỏ thì lượng chất thải rắn 

xây dựng gồm đất đá, cát, xi măng rơi vãi, vỏ bao xi măng… với khối lượng phát thải 

khoảng 8 tấn. 

San gạt mặt bằng, đào móng xây dựng các công trình, đào lò xây dựng cơ bản… 

phát sinh khối lượng phế thải và đất đá thải, dự kiến khối lượng khoảng 8514m3.  

Các chất thải rắn công nghiệp khác như que hàn, mẩu sắt thép thừa, bao xi măng, 

túi ni lông...thường phát sinh ở các khu sản xuất phụ trợ và các khu vực đang thi công.  

Các loại phế liệu khác như vỏ bao xi măng, túi ni lông... là các chất khó phân 

hủy sẽ làm ô nhiễm đất và nguồn nước mặt.  

Các vật liệu rời rơi vãi như đất, cát, xi măng khi vận chuyển sẽ tạo bụi đáng kể 

cho khu vực thi công dự án. Gặp trời mưa, nước chảy tràn qua khu vực thi công sẽ cuốn 

theo đất, cát, rác thải và vật liệu thừa nên gia tăng độ đục, hàm lượng chất rắn lơ lửng.   

Để hạn chế tác động do các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng. 

Chủ dự án sẽ thu gom vào các bãi thải được quy hoạch trong khu vực mỏ Bình Minh. 

e. Chất thải nguy hại 

Dựa trên kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng mỏ, chất thải nguy hại 

phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải có nguồn gốc dầu mỡ, cụ thể: 

Chất thải nguy hại dạng lỏng: dầu mỡ thải, cặn dầu thải. 

 Chất thải nguy hại dạng rắn: giẻ lau dính dầu mỡ,thùng chứa dầu mỡ, dụng cụ, 

thùng chứa sơn và chứa hóa chất xây dựng khác. 

Ngoài ra, Pin, ắc quy cũ hỏng từ các khu sửa chữa xe máy và khu lán trại: các 

loại chất thải này chứa axit, kim loại nặng và các dung môi độc hại.  
Bảng 3.10. Dự tính khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

TT Loại chất thải Mã CTNH Độc tính Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 Đ, ĐS kg 60 

2 
Mỡ bôi trơn thải từ các bộ 

phận chuyển động thiết bị  
16 01 08 Đ, ĐS, C kg 40 

3 Xăng dầu bẩn xúc rửa 17 06 03 C, Đ, ĐS kg 80 

Chất thải nguy hại nhiễm dầu mỡ, hóa chất khi thải vào môi trường tiếp nhận sẽ 

gây ngộ độc đối với các hệ sinh sinh vật trong đất; dầu thải đi vào môi trường nước sẽ tạo 

màng váng dầu ngăn cản ô xi hoà tan vào nước dẫn tới lượng ô xi trong nước bị suy 

giảm, gây chết các động vật thuỷ sinh. Lượng chất thải này nếu không được thu gom, xử 

lý theo quy định sẽ gây tác động xấu tới môi trường đất, nước khu vực dự án. Ngoài ra, 

chúng còn có nguy cơ gây cháy nổ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản con người. 

3.1.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải  

 a. Hoạt động giải phóng mặt bằng 

 Tác động đến môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chuẩn bị dự án 

chủ yếu là tác động đến kinh tế - xã hội. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm 

khảo sát thực địa, khoanh vùng trên bản đồ, làm việc với Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt 

trân tổ quốc phường có diện tích đất cần phải đền bù giải phóng mặt bằng, họp dân để 

thống nhất và thỏa thuận phương án, cách thức đền bù, chưa diễn ra các hoạt động tháo 
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dỡ, san gạt làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, đất, nước. Các hoạt 

động tháo dỡ, san gạt giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án được tính vào giai đoạn 

xây dựng cơ bản. 

 Phần diện tích dự kiến đền bù là tương đối nhỏ, đa phần diện tích đất đền bù là 

diện tích đất trồng cây lâu năm cùng với nhà ở các hộ dân. Việc lấy đi diện tích đất nhà 

dân sẽ làm xáo trộn kinh tế - xã hội của cả phường và ảnh hưởng chung đến cuộc sống 

của các hộ dân. Cụ thể là làm thu hẹp diện tích đất ở, làm thay đổi nơi ăn chốn ở, thay 

đổi phong tục tập quán cũ tại nơi ở mới, thay đổi điều kiện sống dẫn đến hình thành và 

thích nghi với môi trường xã hội tại nơi ở mới…Đối với các hộ dân, dự án dự kiến đền 

bù bằng tiền mặt theo ý nguyện của người dân địa phương để họ tự tái định cư. Đây 

cũng là một động thái tốt, người dân tự lựa chọn nơi ở mới phù hợp với trình độ học 

thức, túi tiền của mình. 

 b. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

 b1. Tác động của tiếng ồn 

Giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ cho Dự án sẽ phát sinh tiếng ồn từ các nguồn: 

- Tiếng ồn của các xe ôtô chở đất đá, vật liệu...  

- Tiếng ồn của các xe chở trang thiết bị, máy móc. 

- Tiếng ồn của các máy móc hoạt động thi công. 

Mức áp âm sinh ra từ một số phương tiện vận chuyển và thiết bị xây dựng, bóc 

đất được thống kê trong bảng: 
Bảng 3.11. Độ ồn của các loại phương tiện, thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị Độ ồn cách 15m (dBA) 

1 Xe tải 70  90 

2 Máy xúc 72  96 

3 Máy đầm (lu) 72  88 

4 Máy gạt 77  95 

5 Máy phát điện 70  82 

Nguồn: Theo số liệu của Ủy ban đường cao tốc liên bang Mỹ 

Quá trình thi công xây dựng các hạng mục phục vụ cho Dự án sử dụng các 

phương tiện thi công không đồng thời mà trải ra thi công từng đoạn, từng hạng mục lên 

chỉ gây ảnh hưởng phần nào đến chất lượng không khí và sức khỏe của lực lượng lao 

động tham gia thi công. 

Dự báo mức độ tiếng ồn tại khu vực thi công (trên mặt bằng) lan truyền tới các 

khu vực xung quanh được xác định như sau: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA) (3.4) 

Trong đó: 

+ Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m) 

+ Lp - Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m) 

+Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i 

Ld = 20lg[(r2/r1)1+a] (dBA)   (3.5) 
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Trong đó: 

+ r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m) 

+ r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li 

+ a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, a = 0 

+Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản, tại khu vực Dự án Lc = 0 

Từ công thức trên, dự báo mức độ gây ồn của các loại thiết bị, phương tiện thi 

công của Dự án tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 10m, 20m, 50m, 60m, 100m 

và 200m được trình bày trong bảng 3.12. 
Bảng 3.12. Dự báo mức suy giảm tiếng ồn của các thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 
Mức ồn cách máy 

1,5m 10m 20m 50m 60m 100m 200m 

1 Máy trộn bê tông 93 77 71 63 61 57 51 

2 Máy trộn vữa 87 71 65 57 55 51 45 

3 Máy đầm bê tông 80 64 58 50 48 44 38 

4 Ô tô cần cẩu 87 71 65 57 55 51 45 

6 Xe tải 90 74 68 60 58 54 48 

QCVN26:2010/BTNMT  70 70 70 70 70 70 

Trong quá trình diễn ra các hoạt động thi công xây dựng các hạng mục của Dự 

án, tiếng ồn sẽ tập trung cao tại các vị trí nằm trong bán kính 10  20m xung quanh 

nguồn phát sinh tiếng ồn. Mức ồn tại vị trí này dao động trong khoảng 63  77dBA. 

Mức ồn sẽ giảm dần tại các vị trí có khoảng cách xa, với độ ồn suy giảm -6dBA ở 

khoảng cách gấp đôi (khoảng cách 30m) trong điều kiện không có vật cản. Như vậy, độ 

ồn sẽ có giá trị từ 48  61dBA ở các vị trí cách nguồn gây ồn 60m. 

Từ kết quả tính toán trên, dự báo mức ồn bình quân sinh ra do các phương tiện ô 

tô vận chuyển, máy móc thi công tại mặt bằng hiện nay có mức ồn gây ra thấp hơn hoặc 

bằng so với tiêu chuẩn hiện hành (QCVN26:2010/BTNMT) đối với khu vực công cộng 

tại vị trí cách xa nguồn phát sinh tiếng ồn từ 60m trở lên. 

 Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công xây dựng 

trên các khu vực của Dự án được xác định như sau: 

L = 10lg1
n 100,1Li (dBA)     (3.6) 

Trong đó: 

+ L - Mức ồn tổng cộng tại điểm tính toán. 

+ Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i. 

Mức ồn tổng cộng của các phương tiện vận chuyển, máy thi công xây dựng của 

Dự án tại điểm cách nguồn gây ồn 10m, 20m, 50m, 60m, 100m và 200m được trình bày 

trong bảng  sau. 
Bảng 3.13. Dự báo mức suy giảm tiếng ồn tổng cộng của các thiết bị thi công 

TT Loại thiết bị 
Mức ồn cách máy 

1,5m 10m 20m 50m 60m 100m 200m 

1 Máy san ủi 93 

68 65 55 53 50 45 
2 Máy xúc 87 

3 Máy đầm (lu) 80 

4 Máy gạt 87 
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TT Loại thiết bị 
Mức ồn cách máy 

1,5m 10m 20m 50m 60m 100m 200m 

5 Máy phát điện 75 

6 Xe tải 90 

QCVN26:2010/BTNMT  70 70 70 70 70 70 

Từ kết quả tính toán trên, dự báo suy giảm tiếng ồn tổng cộng sinh ra do các 

phương tiện vận chuyển đất đá, vật tư, máy móc thi công trên các khu vực của Dự án sẽ 

thấp hơn quy chuẩn cho phép. Như vậy, tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị và 

thi công xây dựng cho Dự án chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân làm việc trong các 

khu vực xây dựng, công nhân đang khai thác than và ảnh hưởng phần nào tới các cụm 

dân cư lân cận khu vực Dự án. 

 b2. Tác động độ rung 

Các phương tiện, máy móc hoạt động, nổ mìn bóc đất trong giai đoạn thi công 

xây dựng chuẩn bị cho Dự án có sinh ra rung động trong quá trình làm việc. Các rung 

động sinh ra về cơ bản sẽ lan truyền trong môi trường đồng nhất (nền đất) dưới dạng 

các sóng dọc, sóng ngang và sóng mặt. 
Bảng 3.14. Mức rung của một số thiết bị thi công của Dự án 

TT Loại thiết bị 
Mức độ rung (theo hướng thẳng đứng, dBA) 

Cách nguồn rung 10m Cách nguồn rung 30m 

1 Máy san ủi 79 69 

2 Máy nén khí 81 71 

3 Máy đóng cọc bờ tầng 98 83 

4 Máy đào đất 80 71 

5 Máy ủi 79 69 

6 Xe vận chuyển 74 64 

7 Máy khoan 63 63 

Nguồn: Theo số liệu của Ủy ban đường cao tốc liên bang Mỹ 

Độ rung lớn sẽ gây hiện tượng rạn nứt, bong lớp vôi vữa trên tường gây mất an 

toàn cho sinh hoạt của cán bộ công nhân, người dân sinh sống làm việc bên trong các 

công trình; nhà dân gần khu vực thi công xây dựng cho Dự án, làm giảm tuổi thọ của 

các công trình hiện có...  

c. Tác động đến cơ sở hạ tầng và cảnh quan khu vực Dự án 

Trong quá trình thi công xây dựng, tháo dỡ các công trình, các đơn vị thi công sẽ 

sử dụng thêm các phương tiện thi công và vận chuyển dẫn tới cường độ dòng xe lưu 

thông trên các tuyến đường vận tải trong khu vực tăng lên, theo đó, sẽ tác động đến độ 

bền vững của mặt đường, các công trình cầu cống trên đường. 

Việc xây dựng các công trình phục vụ khai thác, chế biến cũng làm thay đổi 

thêm cảnh quan môi trường tại khu vực. 

d. Tác động đến môi trường đất 

Sự thay đổi về tính chất hóa lý của đất: Các hoạt động vận chuyển đất đá thải từ 

san gạt, đào móng, vật liệu xây dựng các công trình… không được che chắn sẽ gây bụi 

bẩn vào không khí, môi trường đất trong khu vực và lân cận. Sự gia tăng các độc tố và 

hàm lượng các kim loại trong đất được dự báo có khả năng xảy ra trong thời gian thi 
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công và vận hành của Dự án. 

Sự thay đổi trạng thái vệ sinh môi trường: Khi thi công xây dựng các nguyên 

nhiên vật liệu như: dầu, mỡ, nhớt xe máy, các máy san ủi… có thể rơi vãi gây ô nhiễm 

môi trường đất. 

Tuy nhiên, khả năng gây ô nhiễm môi trường đất chỉ có thể xảy ra tại các khu 

vực: xung quanh khu vực xây dựng các công trình, xung quanh đường vận chuyển - 

những khu vực chịu ảnh hưởng của bụi phát sinh trong quá trình xây dựng, vận chuyển. 

3.1.1.3. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai đoạn thi công xây 

dựng cơ bản dự án 

 a. Sự cố cháy nổ 

Quá trình thi công xây dựng sẽ phát sinh một số nguyên nhân có thể gây ra khả 

năng cháy nổ: 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa vật liệu 

nổ, nhiên liệu, hoặc do thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời gây nên các thiệt hại 

về người và tài sản trong quá trình thi công với các nguyên nhân có thể xác định như 

sau: 

+ Do quá trình tồn chứa và vận chuyển vật liệu nổ phục vụ cho nổ mìn. 

+ Kho chứa nguyên, nhiên liệu tạm thời phục vụ thi công (sơn, xăng, dầu DO, 

dầu FO...) là các nguyên nhân dễ nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm 

trọng về người, kinh tế và môi trường. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể chập, 

cháy... gây thiệt hại về kinh tế và tai nạn lao động cho công nhân. 

Ngoài ra còn có hiện tượng thời tiết như dông, sét cũng là nguyên nhân gây cháy 

nổ trong khu vực. 

 b. Tai nạn lao động  

Tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất kỳ một công đoạn thi công xây dựng 

nào. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động trên công trường 

xây dựng được xác định chủ yếu bao gồm: 

- Lắp ráp, thi công và vận chuyển nguyên vật liệu với mật độ xe, tiếng ồn, độ 

rung cao hơn so với hiện nay có thể gây ra các tai nạn lao động, tai nạn giao thông... 

- Bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nội 

quy an toàn lao động của công nhân thi công. 

 c. Đánh giá chung 

 Hoạt động xây dựng thêm một số hạng mục công trình tại mặt bằng phục vụ cho 

Dự án sẽ có những ảnh hưởng tới chất lượng môi trường đất, nước, không khí và gây 

những tác động đối với sức khỏe người lao động, người dân xung quanh khu vực Dự 

án. Ảnh hưởng phần nào đến mật độ và chất lượng đường vận tải từ khu mỏ Bình Minh 

ra Quốc lộ 18A. Các tác nhân gây ô nhiễm là bụi đất, cát, khí thải, tiếng ồn, rung, chất 

thải rắn, chất thải nguy hại và nước thải. Đây là tác động khó có thể tránh khỏi ở bất kỳ 

một Dự án xây dựng, khai thác khoáng sản nào. Tuy nhiên, trong thời gian thi công các 

nhà thầu và Chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý phù hợp nên 
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tác động đến môi trường sẽ được giảm thiểu. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

  a. Giảm thiểu tác động do bụi, khí thải 

 Trong quá trình khai thông, đào mới các đường lò, nguồn phát sinh bụi chủ yếu 

là từ hoạt động khoan, nổ mìn và bốc dỡ đất đá. Do đặc tính của các hoạt động này và 

năng lực của mỏ hiện nay, chủ đầu tư sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp sau: 

- Lập phương án thi công hợp lý. Thi công xong đến đâu tiến hành vệ sinh và thu 

dọn hiện trường ngay đến đó. 

- Tưới ẩm nước vào những ngày không mưa hoặc có độ ẩm thấp tại khu vực thi 

công đào đắp đường vận tải từ khai trường ra các bãi thải (trung bình 60 phút/lần). 

- Che phủ bịt kín thùng xe vận tải giảm sự rơi vãi vật liệu và lượng bụi phát sinh 

khi xe vận tải chạy trên đường.  

- Khu vực thi công, san đắp mặt bằng và các đoạn đường vận tải chuyên chở đất 

đá thải ra các bãi thải cách các khu dân cư sinh sống không xa, do vậy, không vận hành 

các thiết bị thi công có mức ồn cao như: máy khoan đập lớn, búa máy, máy nén khí,... 

trong khoảng thời gian âm. 

- Bộ phận chuyên trách về môi trường của các nhà thầu, của Công ty than Hòn 

Gai- TKV hoặc lao công thường xuyên thu dọn vật liệu, đất đá rơi vãi trên các đoạn 

đường vận chuyển và xung quanh khu vực thi công. 

Không gian áp dụng: Các biện pháp chủ yếu được thực hiện tại khu vực đặt mặt 

bằng sân công nghiệp. 

Thời gian áp dụng: Trong quãng thời gian đầu khi thực hiện xây dựng chuẩn bị 

cho Dự án (khoảng 12 tháng). Việc áp dụng các biện pháp này được phối hợp thực hiện 

cùng với các biện pháp đang thực hiện cho việc khai thác dự án khai thác tầng trên và 

việc khai thác của các dự án khác trong khu vực. 

Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Trong điều kiện hiện nay tại khu vực, các 

phương pháp đưa ra ở trên là có tính khả thi nhất, hiệu quả giảm thiểu cao (có thể giảm 

thiểu bụi tới 90%), giá thành thấp. Tính hiệu quả đã được kiểm chứng trong giai đoạn 

xây dựng chuẩn bị của nhiều Dự án đã triển khai thuộc vùng mỏ Quảng Ninh có cùng 

điều kiện. 

  b. Giảm thiểu tác động do nước thải 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải trong thời gian thi công các nhà thầu sẽ thực 

hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như: 

b1. Nước thải sinh hoạt 

Sinh hoạt của cán bộ công nhân thi công được nhà thầu, Chủ dự án bố trí lán trại 

tạm cho công nhân thi công có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn (nhà vệ sinh lưu động môi 

trường xanh do Công ty môi trường đô thị sản xuất). 

Thời gian thực hiện: Từ khi bắt đầu triển khai thi công xây dựng đến khi hoàn 

thành các hạng mục phục vụ cho Dự án. 
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Hiệu quả: Thu gom triệt để được toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của công 

nhân.  

b2. Nước thải xây dựng 

Quy định vị trí tập kết vật tư xây dựng, phương tiện thi công. 

Không tập trung các loại vật liệu xây dựng cạnh các rãnh thoát nước để ngăn 

ngừa rơi vãi, làm tắc nghẽn đường thoát nước thải. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, 

khơi thông hệ thống mương rãnh thoát nước, không để phế thải xây dựng rơi vãi tràn 

lấp vào hệ thống mương rãnh thoát nước gây tắc nghẽn. 

Khu vực tập kết các phương tiện thi công như máy xúc, ô tô vận tải... sẽ được bố 

trí trong khu vực có hố thu nước rửa, bể lắng cặn, bãy tách dầu để thu nước rửa phương 

tiện thi công có chứa dầu mỡ. Không cho nước có lẫn dầu mỡ thải trực tiếp ra môi 

trường ảnh hưởng đến môi trường đất và chất lượng nguồn nước mặt. 

Nước mưa chảy tràn và nước thải sản xuất trên mặt bằng được thu vào rãnh và 

chảy về hố ga lắng cặn trước khi đổ vào nguồn tiếp nhận. 

Bộ phận vệ sinh của Công ty/nhà thầu xây dựng thu gom dầu mỡ, phế thải từ 

việc sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công về 

lưu chứa trong kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời và thuê vận chuyển đi xử lý. 

Phạm vi áp dụng: Trên khu vực mặt bằng sản xuất, sinh hoạt của Dự án. 

Thời gian áp dụng: Trong suốt khoảng thời gian diễn ra hoạt động thi công xây 

dựng chuẩn bị (khoảng 12 tháng đầu của Dự án). 

Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Hiệu quả giảm thiểu cao khi có sự tự giác của 

cán bộ công nhân thi công và dễ dàng thực hiện. 

  c. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

c1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công (15 kg/ngày), sẽ được Chủ dự án 

và nhà thầu bố trí thùng rác để tạm thời thu gom trước khi đơn vị có chức năng đến thu 

gom và vận chuyển đi xử lý. 

Quy trình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại công trường như sau: 

- Tại nhà ở công nhân bố trí các thùng đựng rác; 

- Hàng ngày, đơn vị thi công tập trung rác vào thùng chứa loại 200 lít và tập kết 

tại khu vực gần cổng ra vào công trường (khu vực công trường lắp đặt rào chắn cách ly 

với khu vực xung quanh). Sau đó, đội thu gom rác tại địa phương đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý. 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn xây dựng 

Tiến độ thực hiện: các biện pháp trên cần được thực hiện song song với các công 

tác thi công. 

Mức độ khả thi: việc phát sinh chất thải rắn trong quá trình thi công công trình là 

không thể tránh khỏi, các biện pháp giảm thiểu nếu được thực hiện mang lại hiệu quả 

cao trong việc hạn chế ảnh hưởng của chất thải rắn đến khu vực xung quanh. Các biện 

pháp này đơn giản, dễ thực hiện và chi phí thấp. 

c2. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải trong thời gian xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho Dự án; 

vật liệu hư hỏng như cát, đá, vỏ bao ximăng... và rác thải sinh hoạt của cán bộ công 

nhân trực tiếp thi công xây dựng các công trình. Các loại chất thải này được xử lý như 

sau: 

- Thu gom vận chuyển khoảng 8514m3 đất đá thải từ đào đắp xây dựng chuẩn bị 

cho Dự án đem đổ thải ra khu vực bãi thải. 

- Các loại rác sinh hoạt được thu gom hàng ngày và cũng được vận chuyển đi xử 

lý theo quy định của địa phương. 

 Không gian áp dụng: Ngay tại khu vực xây dựng các hạng mục phục vụ cho 

khai thác Dự án. 

 Thời gian áp dụng: Thực hiện hàng ngày sau ca làm việc trong thời gian 12 

tháng đầu khi triển khai Dự án. 

 Hiệu quả áp dụng và tính khả thi: Giảm khối lượng chất thải, giảm chi phí xúc 

bốc vận chuyển vật liệu và thời gian thi công. 

  d. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải rắn nguy hại sẽ được thu gom hàng ngày vào các thùng nhựa 

dung tích 120 - 180 lít có nắp đậy kín, với số lượng 2 thùng. Sau đó tập kết tại kho chứa 

chất thải nguy hại tạm thời hiện có tại mặt bằng +25 của mỏ. 

Hiện nay, Công ty than Hòn Gai- TKV đang hợp đồng với Công ty TNHH MTV 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Các giỏ rác tại công trường 

Thu gom thủ công 

Tập trung vào thùng chứa 

Giao cho đội thu gom rác của đơn 

vị có chức năng để vận chuyển đi 

xử lý hợp vệ sinh 
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Môi trường - Vinacomin thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho dự án 

Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh. Do đó, trong giai đoạn xây 

dựng cơ bản của dự án xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh, Chủ dự án sẽ hợp 

đồng bổ sung Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin để thu gom, vận chuyển 

chất thải nguy hại phát sinh.  

Ngoài ra, Chủ dự án sẽ nghiêm túc thực hiện công tác quản lý và chế độ báo cáo tình 

hình phát sinh CTNH theo quy định hiện hành (Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 

24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT 

ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại). 

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe nâng cao ý thức bảo vệ môi trường: 

không thay dầu, ắc quy, bảo dưỡng, rửa xe vận chuyển, máy móc thi công tại công 

trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: xả chất thải nguy hại ra môi trường, đốt 

chất thải nguy hại trên công trường... 

* Đánh giá:  

Ưu điểm: Các biện pháp đơn giản và hiệu quả. 

Nhược điểm: Khó khăn trong việc tìm đơn vị có đủ chức năng thu gom chất thải 

nguy hại.Yêu cầu giám sát chặt chẽ. 

Mức độ khả thi: Các biện pháp đưa ra có tính khả thi cao. 

Hiệu quả của biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thực hiện dự 

án, hạn chế tối đa ảnh hưởng của các chất ô nhiễm từ chất thải nguy hại đối với môi 

trường tự nhiên. 

3.1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

 Nguồn phát tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện vận tải và thiết bị 

máy móc thi công cơ giới. Chủ dự án thực hiện một số biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng 

ồn như sau:  

Sử dụng các loại xe chuyên dụng và bảo dưỡng định kỳ. 

Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng từ đó đặt ra lịch thi công phù 

hợp đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn cho phép. 

Thường xuyên bảo dưỡng và kiểm tra các loại phương tiện vận chuyển, đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Tránh sử dụng các loại phương tiện, máy móc 

quá cũ sẽ gây tiếng ồn rất lớn. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm trước Chủ dự án về phân phối hợp lý thời gian thi 

công cũng như phương tiện xe máy để tránh ồn, rung cộng hưởng theo QCVN 

27:2010/BTNMT về rung động và chấn động, TCVN 5948:1999 về mức ồn tối đa cho 

phép do phương tiện giao thông phát ra khi tăng tốc độ. 

Xe cơ giới, xe tải nặng, các thiết bị thi công mà đơn vị thi công sử dụng phải 

được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra về độ ồn, độ rung đảm bảo Quy chuẩn Việt 

Nam qui định về an toàn kỹ thuật và môi trường (QCVN 04:2009/BGTVT và QCVN 

05:2009/BGTVT) và cấp giấy phép hoạt động. Đây là điều kiện đấu thầu mà Chủ dự án 

dự án cần đưa vào hồ sơ mời thầu. Biện pháp kiểm tra này mang lại hiệu quả xử lý khá 

cao và có thể đạt từ 95% - 100%, hạn chế ở mức tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường 

khu vực. 
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Biện pháp chủ yếu được thực hiện tại những khu vực diễn ra hoạt động xây dựng 

cơ bản cho Dự án 

* Kết quả giảm thiểu: 

Đảm bảo các thông số bụi, khí thải thải trong môi trương không khí xung quanh đạt 

các QCĐP 4:2020/QN về chất lượng môi trường không khí xung quanh tỉnh Quảng Ninh. 

Đảm bảo các thông số tiếng ồn trong môi trường xung quanh theo quy chuẩn 

QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn Quốc gia về tiếng ồn. 

* Mức độ khả thi:  

Các biện pháp có tính khả thi cao, tuy nhiên cần có sự phối hợp, giám sát của 

chủ dự án và các nhà thầu xây dựng. 

Việc vận chuyển vật tư thiết bị, các máy móc thi công dự án thực hiện các biện 

pháp giảm thiểu như trên sẽ đảm bảo được các yêu cầu về vấn đề bảo vệ môi trường. 

Áp dụng các biện pháp an toàn đảm bảo cho người dân tại các khu vực gần dự án 

như để đảm bảo cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng. 

3.1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố trong giai đoạn triển 

khai xây dựng cơ bản của dự án  

 a. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động  

Tất cả công nhân trước khi tham gia lao động trên công trường đều phải học tập 

các quy định về an toàn-vệ sinh lao động. Công nhân tham gia vận hành máy móc thiết 

bị được huấn luyện và thực hành thao tác bài bản, vận hành đúng vị trí, kiểm tra và bảo 

trì kỹ thuật chính xác. 

 Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi tổ chức thi công, bố trí hợp lý các 

thiết bị máy móc thi công để ngăn ngừa tai nạn về điện, sét đánh... 

Trang bị dây neo, móc an toàn... khi thi công xây dựng lắp đặt đường dây cung 

cấp điện khai trường, bãi thải. 

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hộ, dây an toàn, găng 

tay, khẩu trang, kính hàn, quần áo… và có những quy định nghiêm ngặt về sử dụng. 

Có đầy đủ trang thiết bị an toàn và phòng chống cháy nổ trong trường hợp xảy ra 

sự cố khẩn cấp như: bình oxy, bình cứu hoả... 

Đánh giá những ảnh hưởng đối với sức khoẻ công nhân có liên quan đến thi công 

xây dựng các công trình phục vụ cho Dự án và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro. 

 b. Biện pháp phòng chống cháy nổ  

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công dẫn 

đến sự cố môi trường. Dự án sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng 

lực quản lý bằng những biện pháp cụ thể như sau: 

- Lắp đặt bổ sung chuông báo cháy trên mặt bằng điều hành, sản xuất, sinh hoạt 

theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ 

và định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy, an toàn của các thiết bị; kịp thời thay thế những 

thiết bị hư hỏng. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Quảng 
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Ninh.  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại các khu vực làm việc (mặt bằng 

khu điều hành sản xuất, khu sàng tuyển chế biến) và được công an PCCC tỉnh Quảng 

Ninh kiểm tra, xác nhận. 

- Xây dựng quy định PCCC để CBCNV học tập và thực hiện. 

- Tăng cường ý thức về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho cán bộ, 

công nhân viên. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: Có tính khả thi cao và các nội dung trên đều nằm 

trong quy định về công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cán bộ, công nhân viên 

đa phần đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. 

Không gian áp dụng: Được áp dụng tại tất cả các khu vực hoạt động của Dự án. 

Thời gian áp dụng: Trong khoảng thời gian diễn ra hoạt động xây dựng chuẩn bị 

khai thác. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành   

Hoạt động chủ yếu trong giai đoạn này là khai thác, đổ thải và vận chuyển than. 

Các nguồn gây tác động và tác động môi trường trong giai đoạn này như sau:  

Các đối tượng bị tác động khi Dự án đi vào khai thác, chế biến bao gồm: 

- Các đối tượng tự nhiên (môi trường không khí, môi trường đất, môi trường 

nước, hệ sinh thái, địa hình, cảnh quan khu vực và dòng chảy…). 

- Các đối tượng văn hoá, kinh tế xã hội của khu vực 

Có thể nhận dạng Đối tượng, quy mô, biểu hiện của tác động theo các Bảng 3.16 

và Bảng 3.17 dưới đây: 
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Bảng 3.15. Nguồn gây tác động và đối tượng bị tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động Dự án 

TT Nguồn gây tác động 
Các chất thải  

phát sinh 

Phạm vi tác động Đối tượng chịu tác động Mức độ tác 

động Không gian Thời gian Trực tiếp Gián tiếp 

1 

Hoạt động khai thác 

than: 

- Nổ mìn, khấu than 

trong lò chợ; 

- Vận chuyển than trong 

lò chợ, lên mặt bằng; 

- Vận chuyển nguyên, 

nhiên vật liệu; 

- Thoát nước mỏ; 

- Vận chuyển than đến 

kho than; 

- Vận chuyển đất đá thải, 

xít thải, bùn thải đến bãi 

thải. 

- Bụi, khí thải; 

- Nước thải mỏ hầm 

lò; 

- Nước mưa chảy tràn; 

- Đất đá thải hầm lò. 

Khu vực dự án: 

- Trong hầm lò; 

- Trên mặt bằng 

các SCN; 

- Bãi thải. 

 >21 năm 

- Môi trường 

không khí; 

- Môi trường nước; 

- Môi trường đất; 

- Người lao động 

trực tiếp. 

- Dân cư lân cận 

khu vực dự án. 

- Hệ sinh thái, 

cảnh quan khu 

vực. 

- Kinh tế - xã hội 

của khu vực. 

Trung bình có 

thể kiểm soát 

2 
Hoạt động của các phân 

xưởng phụ trợ 

- Chất thải rắn công 

nghiệp và nguy hại 

(dầu, mỡ thải...); 

- Các hơi khí độc hại; 

- Nước thải công 

nghiệp, nước thải sinh 

hoạt, nước mưa chảy 

tràn. 

Trong khu vực 

xưởng sửa chữa 

>21 năm 

- Môi trường nước, 

đất, không khí,… 

- Hệ sinh thái; 

- Dân cư khu vực 

- Hệ sinh thái 

Trung bình có 

thể kiểm soát 

Khu vực xung 

quanh 

- Dân cư khu vực 

- Kinh tế xã hội 

khu vực 

- Kinh tế xã hội 

khu vực 

Nhỏ có thể kiểm 

soát 

3 
Sinh hoạt của người lao 

động 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Rác thải sinh hoạt. 

Khu vực nhà ăn 

ca, văn phòng và 

khu tập thể công 

nhân 

>21 năm 

- Chất lượng môi 

trường đất, nước, 

con người. 

- Hệ sinh thái, 

con người 

Nhỏ có thể kiểm 

soát 
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Bảng 3.16.  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải và đối tượng bị tác động giai đoạn hoạt động Dự án 

TT Nguồn gây tác động Đối tượng và phạm vi bị  tác động 
Quy mô tác động Mức độ  

tác động Theo không gian Theo thời gian 

1 

- Tiếng ồn và rung từ hoạt 

động nổ mìn, khấu than; vận 

chuyển đất đá thải; 

- Tiếng ồn và rung từ vận 

chuyển nguyên, nhiên vật 

liệu; 

- Biến đổi địa hình, địa mạo; 

- Sức khỏe công nhân; dân cư địa 

phương. 

- Tuyến đường băng tải than về nhà máy 

tuyển; tuyến đường vận chuyển nguyên, 

nhiên vật liệu; tuyến đường vận chuyển 

ra bãi thải. 

Khu vực Dự án và khu 

vực xung quanh. 
>21 năm Trung bình 

2 - Tập trung người lao động; 

- Thay đổi cơ cấu lao động của địa 

phương; 

- An sinh xã hội; 

- Tác động tới KTXH của địa phương. 

Chủ yếu khu vực 

phường Hà Khánh, Cao 

Thắng; 

Khu vực lân cận dự án. 

>21 năm Trung bình 

3 
- Sử dụng nguyên nhiên vật 

liệu: nước, điện, dầu,... 

- Ảnh hưởng đến dân cư địa phương và 

công nhân; 

- Ảnh hưởng đến KTXH địa phương 

- Chế độ thủy văn khu vực; 

- Ảnh hưởng đến mực nước ngầm. 

Khu vực dự án và khu 

vực lân cận. 
>21 năm Trung bình 

4 - Khai thác tài nguyên; 

- Tổn thất tài nguyên; 

- Biến đổi địa hình, địa mạo; 

- Sức khỏe người lao động; 

- KTXH địa phương và khu vực. 

Thành phố Hạ Long và 

khu vực xung quanh. 
>21 năm Trung bình 

5 - Thoát nước mặt bằng; 
Môi trường đất, nước, chế độ thủy văn 

khu vực. 
Khu vực xung quanh. >21 năm Trung bình 
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3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Tác động liên quan đến chất thải  

 a. Tác động do bụi, khí thải 

Trong giai đoạn hoạt động của Dự án, các hoạt động phát sinh bụi và khí thải 

gây ô nhiễm môi trường không khí gồm: 

- Các hoạt động trong lò: nổ mìn, khấu than, vận chuyển than và đất đá thải trong lò; 

- Các hoạt động trên mặt bằng: vận chuyển than qua tuyến băng tải, vận chuyển 

nguyên vật liệu (thép, gỗ,...), vận chuyển đất đá thải đến bãi thải, các hoạt động từ các 

khu phụ trợ và sinh hoạt của CBCNV. 

a1. Bụi phát sinh từ các hoạt động trong hầm lò 

* Bụi phát sinh từ các công đoạn: nổ mìn, khấu than 

Theo Assessment of Sources of Air, Water, Land Pollution, Who, Gene cho 

thấy: trung bình khi nổ mìn phá 01 tấn đá sẽ tạo ra 0,4 kg bụi/1 tấn. Theo Dự án đầu tư, 

lượng đất đá đào lò là 79.072 tấn/năm. Do đó tải lượng bụi phát sinh do quá trình nổ 

mìn như sau: 

Tải lượng bụi phát sinh do quá trình nổ mìn:  

0,4 kg bụi/1 tấn x 79.072 tấn/năm /300 ngày/năm = 105,43 kg/ngày; 

Khi nổ mìn sẽ tạo ra đám mây bụi có mật độ bụi lên tới 2.000 ÷ 3.000 mg/m3 (tỷ 

lệ bụi nhỏ hơn 1.000µ đạt 0,17kg/m3) và tùy thuộc vào điều kiện gió, đám mây bụi này 

có thể bốc cao tới 1.000 ÷ 1.600m và sẽ tan đi trong vòng 1/2 giờ. Bởi vậy, đây là tác 

động cục bộ, chấm dứt khi hoạt động kết thúc.  

Ngoài ra, khi nổ 1kg thuốc nổ sẽ làm phát sinh 13,9 ÷ 40,1 lít khí CO và 0,8 ÷ 

7,8 lít khí NO. Theo số liệu sử dụng thuốc nổ trung bình của Dự án, lượng thuốc nổ sử 

dụng trung bình năm: 65.000 kg/năm  => Do đó, quá trình nổ mìn thực hiện trong hầm 

nên lựa chọn hệ số phát thải tương ứng 40,1 lít khí CO và 7,8 lít khí NO => Lượng khí 

CO và NO phát sinh từ quá trình nổ mìn là: 7,1 m3 khí CO/ngày và 1,3 m3 khí 

NO/ngày. 

Theo kết quả tính toán trên cho thấy, thải lượng khí phát sinh của giai đoạn này ở 

mức lớn.  

Tuy nhiên, trong hầm lò cũng có bố trí các hệ thống thông gió, trang bị bảo hộ 

lao động và các biện pháp ứng phó sự cố hầm lò nên các chất khí phát sinh sẽ được hút 

ra ngoài, đảm bảo môi trường không khí làm việc, cũng như hạn chế ảnh hưởng cho 

công nhân lao động khai thác trong hầm lò. Vì vậy, Chủ dự án cần duy trì các biện pháp 

đã thực hiện để hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng trong hầm lò. 

* Bụi phát sinh từ công đoạn bốc xúc đất đá và than trong hầm lò 

Hệ số phát thải bụi từ quá trình xúc bốc của phương pháp đánh giá nhanh theo 

WHO là 0,17 kg/tấn. Tổng khối lượng than và đất đá bốc xúc trong hầm lò với lượng 

lớn nhất là 500.000 tấn/năm. Vậy lượng bụi phát sinh do quá trình xúc than và đất đá 

khi khai thác: 0,17 kg/tấn x 500.000 tấn/năm = 85.000 kg bụi/năm (tương đương 0,2695 

mg/s). Do đó, Chủ dự án cũng cần duy trì biện pháp để hạn chế bụi trong công đoạn 

này. 
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* Bụi từ quá trình vận chuyển trong hầm lò lên mặt bằng 

- Phương tiện vận chuyển người và nguyên vật liệu chủ yếu sử dụng hệ thống tời 

dây, xe goòng và tầu điện ắc quy do vậy bụi phát sinh nhỏ.  

- Chủ yếu bụi phát sinh do quá trình vận chuyển than bằng máng cào, máng 

trượt, tời trục từ các lò chợ về khu vực chất tải và dỡ tải để chuyển lên mặt bằng qua 

cửa lò giếng nghiêng chính. Tuy nhiên, lượng bụi này chỉ phát sinh trong các đường lò 

vận tải và tác động chủ yếu tới chất lượng môi trường không khí nơi làm việc, gây ô 

nhiễm môi trường không khí cục bộ. 

Ngoài ra, do hệ thống vận tải giếng chính dùng băng tải để vận chuyển than, nên 

than khai thác được vận tải trên băng, bụi phát sinh chủ yếu tại các vị trí cấp liệu lên 

băng tải. Vì vậy, khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí trong lò khá cao, ảnh 

hưởng trực tiếp tới công nhân lò, hàm lượng bụi tích lũy trong lò tăng theo thời gian.  

Mức độ tác động do ô nhiễm bụi tới môi trường không khí trong hầm lò lớn; 

Thời gian tác động kéo dài 21 năm; 

Phạm vi tác động: Trong các đường lò khai thác thuộc phạm vi Dự án. 

Tuy nhiên, Chủ dự án cũng đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

phát sinh từ quá trình khai thác than trong lò. Căn cứ theo kết quả QTMT định kỳ của 

Công ty than Hòn Gai- TKV trong 5 năm gần đây cho thấy: hàm lượng các khí: SO2, 

NOx, CO, CH4, H2S tương đối nhỏ, hàm lượng bụi tại các khu vực: khu vực lò chợ nồng 

độ bụi dao động 0,845 ÷ 1,94 mg/m3; tại các đường lò, cửa giếng chính và phụ, nồng độ 

bụi từ 1,1 ÷ 1,83mg/m3. Do đó, chất lượng môi trường không khí trong hầm lò của mỏ 

than Bình Minh luôn nằm trong giới hạn cho phép. Vì vậy, Chủ dự án tiếp tục duy trì 

các biện pháp giảm thiểu bụi để hạn chế mức ảnh tới CBCNV. 

* Khí thải phát sinh từ các hoạt động trong hầm lò 

Đặc điểm phân bố khí mỏ: 

Căn cứ vào quy định phân loại mỏ theo cấp khí (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

an toàn trong khai thác than hầm lò QCVN 01:2011/BCT Ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2011/TT-BCT ngày 15/02/2011 của Bộ Công thương; Công văn số 2201/BCT-

ATMT ngày 17/3/2009 của Bộ Công Thương về việc đồng ý bổ sung căn cứ xếp loại 

mỏ theo độ chứa khí tự nhiên), kết quả xác định độ chứa khí tự nhiên (CH4) của các vỉa 

than, sự biến đổi độ chứa khí tự nhiên theo độ sâu, tham khảo kết quả xếp loại mỏ hàng 

năm ở cơ sở sản xuất, dự báo xếp nhóm mỏ theo cấp khí khu mỏ Bình Minh theo mức 

sâu khai thác như sau: 

 - Từ lộ vỉa đến mức cao -50m mỏ Bình Minh dự báo xếp vào nhóm mỏ loại I 

theo độ chứa khí Mêtan tự nhiên ở vỉa than (độ chứa khí CH4 lớn nhất đạt 1,10cm3/gkc).  

 - Từ -150m ÷ -300m mỏ Bình Minh dự báo xếp vào nhóm mỏ loại II theo độ 

chứa khí Mêtan tự nhiên ở vỉa than (độ chứa khí CH4 lớn nhất đạt 3,43cm3/gkc). 

 - Từ -300m ÷ đáy mỏ Bình Minh dự báo xếp vào nhóm mỏ loại II theo độ chứa 

khí Mêtan tự nhiên ở vỉa than (độ chứa khí CH4 lớn nhất đạt 3,59cm3/gkc). 

 Theo quyết định số 327/QĐ-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công Thương về việc 

xếp loại mỏ theo khí mêtan năm 2020, theo đó tầng từ -150 đến đáy mỏ Bình Minh 

được xếp loại II về độ xuất khí mêtan. 
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 Do vậy, Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” sẽ tính toán 

cho mỏ có cấp khí mỏ hạng II để tính toán. 

- Trong quá trình khai thác để đảm bảo an toàn cần quan tâm đến những vấn đề sau: 

Khí mỏ rất linh động, phân bố không đồng đều theo diện, chiều sâu và chịu ảnh 

hưởng của hàng loạt các yếu tố địa chất khác nhau, có hiện tượng tồn tại khí cục bộ với 

hàm lượng lớn. 

Khu Bình Minh có cấu trúc địa chất phức tạp, các vỉa than cấu tạo phức tạp đã 

xác nhận có chứa khí cháy nổ cao, chủ yếu được khai thác hầm lò, khí mỏ tác động trực 

tiếp đến quá trình khai thác. Trong quá trình khai thác than hầm lò ở khu Bình Minh 

phải hết sức chú ý đến tác động nguy hiểm của khí mỏ. Quá trình khai thác phải thường 

xuyên đo khí, thông gió, đề phòng sự cố cháy, nổ khí và nhiễm độc do tích tụ khí cục 

bộ gây ra.  

Nguồn: Báo cáo tính trữ lượng trong ranh giới Dự án khai thác hầm lò từ mức -   

-220 đến -350 mỏ than Bình Minh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, 2016 

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng các biện pháp kiểm 

soát phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp khai thác và chế biến than phù hợp 

với điều kiện Việt Nam vào năm 2014, hệ số phát thải KNK tại các mỏ hầm lò thay đổi 

từ 0,0156 ÷ 0,1047 tCO2-e/T, trung bình 0,0483tCO2-e/T. Đối với Dự án này, sản lượng 

khai thác than trung bình là 500.000 tấn/năm, ước tính lượng KNK phát thải khoảng 

24.150 tCO2-e, trong đó lượng phát thải khí CH4 chiếm 61% tổng lượng phát thải KNK, 

khí CO2 chiếm 39% tổng lượng phát thải KNK. Các khí nhà kính có tiềm năng gây ấm 

lên toàn cầu. Vì vậy, trong quá trình hoạt động của dự án, cần áp dụng các giải pháp 

giảm thiểu KNK, góp phần vào BVMT nói chung, biến đổi khí hậu trong khai thác than 

nói riêng. 

 a2. Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động trên mặt bằng 

 * Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển than trên mặt bằng đến trung tâm chế 

biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai 

- Bụi phát sinh do vận chuyển than từ cửa giếng chính mặt bằng +25 về kho than 

là rất nhỏ do toàn bộ sản lượng than nguyên khai của dự án Khai thác dưới mức -220 và 

tầng trên mỏ Bình Minh đều vận chuyển về Trung tâm chế biến và kho than tập trung 

vùng Hòn Gai bằng hệ thống tuyến băng tải kín; với quãng đường vận tải ngắn, sử dụng 

băng tải vận chuyển kín, vận tốc vận chuyển băng tải 2m/s => Do đó, lượng bụi phát 

sinh từ công đoạn này ở mức không đáng kể.  

 * Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển  

Quá trình vận chuyển bằng ô tô diễn ra trên mặt bằng chủ yếu từ các hoạt động sau: 

- Quá trình vận chuyển đất đá đào lò đến bãi thải: 

Theo tính toán của dự án khối lượng đất đá thải trong quá trình đào lò, xén tại 

gương và quá trình khai thác than (Đất đá sàng tuyển thuộc phạm vi dự án Trung tâm 

chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai, không thuộc phạm vi dự án Khai thác 

xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh) là 79.072 tấn/ năm. 

Với cung độ vận chuyển 2,7 km; Loại xe chở đất đá thải là xe tải trọng 15 tấn thì 

số lượng ô tô vận chuyển 18 chuyến/ngày ~ 6 chuyến/ca ~ 12 lượt/ca (bao gồm cả lượt 

đi và lượt về), 1 ca làm việc 8h => lưu lượng xe trung bình 2 xe/h.  



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           139 

- Quá trình vận chuyển gỗ, thép chống lò từ đơn vị trên địa bàn đến MBSCN: 

Cung độ vận chuyển: Chiều dài 4,2km 

Khối lượng vận chuyển: 9.171 tấn/năm 

Phương tiện vận chuyển: Xe ô tô tải 15 tấn thì sử dụng số lượng ô tô là 2 xe; 1 

chuyến/1ca (áp dụng 2 ca/ngày), tương đương 2 lượt/1 ca (bao gồm cả lượt đi và lượt 

về) => Do đó, số xe vận chuyển trung bình 1 giờ ~ 1 xe/h. 

- Quá trình vận chuyển làm phát sinh bụi và khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển gồm: Bụi gây tác động tới môi trường không khí từ các phương tiện vận chuyển 

do cuốn từ mặt đường; Bụi, khí thải phát sinh từ sử dụng dầu diezen cho phương tiện 

vận chuyển.   

+ Tính toán bụi từ phát sinh do xe cuốn lên mặt đường do quá trình vận chuyển. 

Thải lượng bụi phát sinh do xe cuốn lên từ mặt đường vận chuyển được tính theo 

công thức của Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995: 

E = 1,7k (s/12)(S/48)(W/2,7)0,7(w/4)0,5[(365-p)/365] , kg/(xe.km)      (3.9) 

Trong đó:  

E - Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km) 

k - Hệ số để kể đến kích thước bụi, k=0,8 

s - Hệ số để kể đến loại mặt đường, s=5,7 

S - Tốc độ trung bình của xe tải, 30km; 

W - Tải trọng của xe, 15 tấn 

w - Số lốp xe của ôtô, 8 lốp 

p - Số ngày mưa trung bình trong năm, 138 ngày 

Từ các số liệu thực tế của dự án tính toán được lượng phát thải bụi do xe vận 

chuyển đất đá, nguyên vật liệu phục vụ thi công là 0,12 (kg bụi/xe.km),  

Tổng số xe vận chuyển đất đá thải và số xe vận chuyển gỗ thải hoạt động tối đa 

trong 1 giờ trên công trường là: 2 xe/h +  1 xe/h = 3 xe/h. 

=> Thải lượng bụi phát sinh do vận chuyển đất đá thải ước tính khoảng: 

 0,12 kg/xe.km x 3 xe/h =  0,36 kg/km.h (tương đương 0,1 mg/m.s) 

Theo số liệu tính toán tải lượng bụi phát sinh bởi hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển trong khu vực được tính toán ở trên, sử dụng công thức mô hình cải biên của 

Sutton để tính toán nồng độ chất ô nhiễm trung bình ở khoảng cách bất kỳ (x) cuối 

hướng gió trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục như sau: 

2 2

( , ) 2 2

0,8 -( - ) -( )
exp exp

2 2
x z

z z z

E z h z h
C

u   

      
     

              (3.7)                         

 

Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3); 

E - Tải lượng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

z - Độ cao của điểm tính toán (m); 
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h - Độ cao của nguồn đường so với mặt đất xung quanh (m); 

u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s). 

σz - Hệ số khuếch tán Gauss theo phương z(m) là hàm số của khoảng cách x theo 

hướng gió thổi, theo D.O Martin,với độ ổn định khí quyển loại B thì σz có dạng sau:
 

σz  = 0,53 × x0,73     (3.8) 

Với x (m) là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải  

Dữ liệu đầu vào để sử dụng tính toán được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 3.17. Dữ liệu đầu vào tính toán mức độ lan truyền trong không khí 

Ebụi 

(mg/m.s) 
z (m) H (m) 

Cấp ổn định khí 

quyển 

Tốc độ gió (m/s) 

Mùa Đông Mùa hè 

0,1 1 0,5 B 2,5 1,5 

Kết quá tính toán mô hình được thể hiện trong bảng sau:  
Bảng 3.18. Kết quả lan truyền bụi do cuốn theo phương tiện vận chuyển 

Khoảng cách 

Mùa 

x = 1 x = 3 x = 5 x = 10 

C(x) mg/m3 

Mùa đông 0,039 0,037 0,031 0,021 

Mùa hè 0,066 0,061 0,050 0,034 

QCĐP 4:2020/QN 0,3 

Như vậy, nồng độ của bụi cuốn theo phương tiện vận chuyển nằm trong quy 

chuẩn cho phép trong phạm vi 1-10m.  

* Tính toán bụi từ phát sinh do dùng dầu diezen cho phương tiện vận chuyển. 

Lượng bụi phát sinh biến động, thay đổi tùy thuộc theo các điều kiện vi khí hậu 

như hướng gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO) tải lượng bụi phát sinh từ phương tiện vận tải như sau: 
Bảng 3.19. Hệ số ô nhiễm không khí đối với phương tiện vận tải 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe: 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong TP Ngoài TP Đ. cao tốc Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

NOx 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOC 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 

 Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993 

 Áp dụng hệ số ô nhiễm tại bảng trên đối với phương tiện vận chuyển sử dụng xe trọng 

tải 15 tấn, ta tính được tải lượng ô nhiễm phát thải từ phương tiện vận chuyển như sau: 
Bảng 3.20. Tải lượng các chất ô nhiễm do quá trình vận chuyển  

TT Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Từ quá trình vận 

chuyển đá thải 

Từ quá trình  

vận chuyển gỗ 

1 Bụi 0,1836 0,1107 

2 SO2 0,08466 0,051045 

3 NOx 0,29376 0,17712 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           141 

TT Chất ô nhiễm 

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) 

Từ quá trình vận 

chuyển đá thải 

Từ quá trình  

vận chuyển gỗ 

4 CO 0,5916 0,3567 

5 VOC 0,1632 0,0984 

Để đánh giá tác động của bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển, ta áp dụng 

mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm lan truyền theo khoảng cách 

theo công thức (3.7) và dữ liệu thưc tế ta tính toán được kết quả lan truyền ô nhiễm từ 

quá trình vận chuyển như sau: 
Bảng 3.21. Kết quả tính toán lan truyền các chất ô nhiễm trong quá trình vận chuyển 

STT Khoảng cách x (m) 
Nồng độ các chất gây ô nhiễm (µ/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

I Từ quá trình vận chuyển đất, đá thải 

1 5 493,9 493,9 493,9 493,9 493,9 

2 10 255,4 255,4 255,4 255,4 255,4 

3 20 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 

4 30 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

5 40 42,4 42,4 42,4 42,4 42,4 

6 50 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 

II Từ quá trình vận chuyển gỗ 

1 5 145,3 145,3 145,3 145,3 145,3 

2 10 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 

3 20 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

4 30 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

5 40 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

6 50 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

 
QCĐP 4:2020/QN 

(trung bình 1 giờ) 
300 350 200 30.000 - 

Như vậy, quá trình vận chuyển đất đá thải làm phát sinh bụi, SO2 (5m), NOx (5-10m) vượt quy 

chuẩn so với QCĐP 4:2020/QN. Còn lại các chỉ tiêu khác tại các vị trí còn lại đều đạt quy 

chuẩn. 

 * Bụi phát sinh từ công tác đổ thải 

Tổng khối lượng đất đá đổ thải của Dự án khoảng 79.072 tấn/năm.  

Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO, bụi phát sinh do hoạt động đổ thải 

bằng 0,134 kg/tấn có thể ước tính lượng bụi phát sinh do hoạt động đổ thải của mỏ 

khoảng: (79.072 tấn/năm x 0,134kg/tấn)/300ngày/năm = 35,32 kg/ngày. 

Nồng độ bụi trung bình tại khu vực đổ thải được tính toán theo công thức: 

Nồng độ bụi trung bình từ phương tiện cơ giới (Cbui): 

Cbụi = )3^/(
24

6^10.
mmg

xV

L


       
(3.9) 

L: Tải lượng bụi, khí thải phát sinh (kg/ngày)  

Thể tích vùng bị ảnh hưởng (V): V = S*H (m3), diện tích bãi thải 19.260 m2 

 Chiều cao đo các thông số khí tượng (H): H = 10m 

=> Nồng độ bụi do quá trình đổ thải: 7,6 mg/m3 
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 Qua số liệu tính toán cho thấy, nồng độ bụi do quá trình đổ thải tại bãi thải tương 

đối lớn. Tuy nhiên, thực tế Chủ dự án đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu các tác động 

của bụi. Từ kết quả quan trắc định kỳ 05 năm của mỏ tại bãi thải cho thấy, nồng độ bụi 

tại bãi thải dao động 0,226 ÷ 0,236mg/m3. 

So với số liệu ước tính lượng bụi phát sinh thực tế thấp hơn so với dự báo, kết 

quả cho thấy đơn vị đã áp dụng các biện pháp BVMT giảm thiểu ô nhiễm, cần phát huy 

và tăng cường công tác BVMT, thực hiện các công trình BVMT nhằm giảm thiểu đến ô 

nhiễm môi trường không khí của khu vực. 

Do lượng đất đá thải nhỏ nên lượng bụi phát sinh cũng nhỏ. Mức độ tác động tới 

môi trường không khí ở mức trung bình. Thời gian tác động  >20 năm. 

* Bụi phát sinh từ nồi hơi 

Dự án sử dụng than cục 5B làm nhiên liệu cho nồi hơi với khối lượng là 280 

kg/h. Thành phần phần trăm các chất trong than cục 5B như sau: 
Bảng 3.22. Thành phần than cục 

Chỉ tiêu Cp Hp Sp Độ ẩm Wp Op Np Độ tro Ap Tổng 

Hàm lượng % 70 3,5 0,5 1,5 4 2,5 18 100 

Nhiệt năng của nhiên liệu than theo công thức Mendeleev như sau: 

Q = 81Cp+246Hp-26(Op-Sp)-6Wp (kcal/kgNL) = 6.431 kcal/kg. 

Áp dụng tính toán tải lượng và nồng độ khí thải, bụi phát sinh khi đốt than tại lò 

hơi với các thông số dưới đây. Kết quả tính toán được trình bày trong Bảng 3.23. 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ B, kg/h: 280 kg/h  

Hệ số cháy không hoàn toàn (0,01 ÷ 0,05): η = 0,05 

Hệ số thừa không khí: α= 1,4 

Hệ số mang tro bụi theo khói: a = 0,5 

Nhiệt độ khói ở miệng ống khói: tK = 50oC 
Bảng 3.23. Kết quả tính toán tải lượng và nồng độ khí thải và bụi phát sinh khi đốt cháy nhiên 

liệu than 

Đại lượng tính Công thức tính Đơn vị Kết quả 

Lượng không khí khô lý thuyết 
Vo = 0,089 Cp + 0,2264 Hp 

- 0,0333 (Op-Sp) 
m3chuẩn/kgNL 6,906 

Lượng không khí ẩm lý thuyết Va = (1 + 0,0016 d) Vo m3chuẩn/kgNL 7,094 

Lượng không khí ẩm thực tế Vt = αVa m3chuẩn/kgNL 9,931 

Lượng khí SO2 trong sản phẩm 

cháy 
VSO2 = 0,683. 10-2 Sp m3chuẩn/kgNL 0,003 

Lượng khí CO trong sản phẩm 

cháy 
VCO = 1,865. 10-2 ηCp m3chuẩn/kgNL 0,065 

Lượng khí CO2 trong sản phẩm 

cháy 
VCO2 = 1,853. 10-2 (1-η)Cp m3chuẩn/kgNL 1,232 

Lượng hơi nước trong sản phẩm 

cháy 

VH2O = 0,111 Hp + 0,0124 Wp 

+ 0,0016 dVt 
m3chuẩn/kgNL 0,677 

Lượng khí N2 trong sản phẩm 

cháy 
VN2 = 0,8.10-2 Np + 0,79 Vt m3chuẩn/kgNL 7,866 

Lượng khí O2 trong không khí 

thừa 
VO2 = 0,21 (α-1) Va m3chuẩn/kgNL 0,596 
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Đại lượng tính Công thức tính Đơn vị Kết quả 

Lượng khí NOx trong SPC với  

ρNOX = 2,054 kg/m3 
MNOx = 3,953. 10-2Q1,18 kg/h 0,432 

Lượng khí NOx trong sản phẩm 

cháy 
VNOx = MNOX/B.ρNOX m3chuẩn/kgNL 0,001 

Lượng khí N2 tham gia phản 

ứng của NOx 
VN2(NOx) = 0,5 VNOX m3chuẩn/kgNL 0,000 

Lượng khí O2 tham gia vào phản 

ứng của NOx 
VO2(NOX) = VNOX m3chuẩn/kgNL 0,001 

Tổng lượng sản phẩm cháy 

VSPC=VSO2+VCO+VCO2+ 

VH2O+VO2+VN2-VN2(NOx) -

VO2(NOx) 

m3chuẩn/kgNL 10,438 

Lưu lượng sản phẩm cháy ở 

điều kiện thực tế 
Lc= VSPC.B/3600 m3/s 0,617 

Lượng khói (SPC) ở điều kiện 

chuẩn 
Lt= Lc(273+ tK)/273 m3/s 0,730 

Tải lượng khí SO2 với 

ρSO2=2,926 kg/m3 

MSO2 = (103 x VSO2 x B x 

ρSO2)/3600 
g/s 0,590 

Tải lượng khí CO với ρCO=1,25 

kg/m3 

MCO = (103x VCO x B x 

ρCO)/3600 
g/s 4,821 

Tải lượng khí CO2 với 

ρCO2=1,977 kg/m3 
MCO2 = (VCO2 xBx ρCO2)/3600 g/s 143,936 

Tải lượng khí NOx với ρNOx = 

2,054 kg/m3 
MNOx= MNOx1000/3600 g/s 0,120 

Tải lượng bụi với hiệu số tro 

bay theo khói a =0,1-0,85 (lấy 

a=0,5) 

Mbụi = (10 x a x Ap x B)/ 3600 g/s 8,508 

Nồng độ phát thải chất ô nhiễm 

trong khói thải 

CSO2=MSO2/Lt g/m3 0,809 

CCO=MCO/Lt g/m3 6,607 

CCO2=MCO2/Lt g/m3 197,260 

CNOx= MNOx/Lt g/m3 3,600 

Cbụi = Mbụi/Lt g/m3 11,660 

Ghi chú: m3chuẩn/kgNL: mét khối chuẩn trên 1 kg nhiên liệu 

So sánh nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải được tính toán ở trên với QCVN 

19:2009/BTNMT (B). 
Bảng 3.24. Bảng so sánh kết quả nồng độ chất ô nhiễm tính toán lý thuyết với giới hạn cho 

phép của khí thải theo QCVN 19:2009/BTNMT (B) 

TT Chất ô nhiễm 
Kết quả               

(mg/m3) 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) 

(mg/m3) 

1 SO2 809 500 

2 CO 6.607 1000 

3 CO2 197.260 - 

4 NOx 3.600 850 

5 Bụi khói 11.660 200 

Nhận xét: kết quả tính toán bụi do đốt nhiên liệu than tính toán trong Bảng 3.23 

được đối chiếu với QCVN 19:2009/BTNMT (B) - Giới hạn tối đa cho phép của bụi và 

các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp cột B, hàm lượng bụi vượt quy chuẩn cho 

phép 58,3 lần (trong trường hợp Dự án không áp dụng biện pháp giảm thiểu bụi hay hệ 

thống lọc bụi bị hỏng). Do đó, bụi phát sinh không được xử lý hoặc xử lý không hiệu 
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quả thì mức độ gây ảnh hưởng tới môi trường sản xuất của nhà máy, môi trường không 

khí xung quanh sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. 

Để giảm thiểu lượng bụi phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu, chủ Dự án 

đã sử dụng hệ thống lọc bụi và xử lý khí thải. Với hiệu suất thu bụi là 85% của thiết bị 

lọc bụi, thì nồng độ bụi lớn nhất thường tập trung tại khu vực ống khói, đáp ứng được 

giá trị cho phép quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT (cột B) và QCĐP 4:2020/QN.  

Để giảm thiểu bụi gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất và môi trường xung 

quanh, biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ phân xưởng sản xuất được đề 

cập chi tiết trong chương 4. 

Trong các khâu sản xuất của dự án, tại khu vực nồi hơi, phát sinh các loại khí 

thải: SO2, CO2, NOx,... do quá trình đốt cháy nhiên liệu than. Theo kết quả tính toán 

trong Bảng 3.23, đối chiếu với giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT 

(B) cho thấy: các chỉ tiêu khí thải đều vượt giới hạn cho phép: SO2 vượt 1,62 lần, CO 

vượt 6,61 lần và NOx vượt 4,24 lần.  

Theo kết quả phân tích mẫu khí thải sau xử lý tại vị trí ống khói khu vực nồi hơi 

cho thấy, kết quả phân tích các hơi khí SO2, CO, NOx, nằm trong ngưỡng cho phép của 

QCVN 19:2009/BTNMT (B). Như vậy, khi Dự án điều chỉnh đi vào hoạt động, cần tiếp 

tục áp dụng hệ thống xử lý khí thải khu vực lò hơi và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng 

để hệ thống hoạt động đạt hiệu quả. 

- Phạm vi tác động: khu vực phân xưởng sản xuất và xung quanh. Khí thải phát 

sinh từ Dự án không được xử lý hoặc xử lý không hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng lớn đến 

môi trường sản xuất, môi trường không khí xung quanh khu vực dự án.  

  b. Tác động do chất thải rắn  

Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của Dự án gồm: 

+ Chất thải sinh hoạt; 

+ Đất đá thải (đào lò); 

+ Chất thải rắn nguy hại; 

+ Bùn thải phát sinh từ các trạm XLNT. 

 b1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Số lượng CBCNV của dự án là 633 người, với hệ số phát thải chất thải rắn sinh 

hoạt trung bình 1 người khoảng 0,5kg/ngày, lượng rác sinh hoạt phát sinh dự báo 

khoảng 316,5 kg/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV. Thành phần 

rác thải bao gồm: các chất vô cơ và các chất hữu cơ như vỏ nilon, giấy vụn, túi nhựa, bã 

chè, vỏ hoa quả,... Khi loại rác thải sinh hoạt thải vào môi trường sẽ tạo ra các hợp chất 

vơ cơ, hữu cơ độc hại làm ô nhiễm nguồn nước, gây tác hại cho hệ vi sinh vật đất, các 

sinh vật thuỷ sinh trong nước, gây mất mỹ quan. Quá trình phân huỷ rác thải sinh hoạt 

phát sinh ra các khí gây nên mùi hôi thối (H2S), mercaptan.  

Hiện tại, Công ty đã đầu tư các thùng chứa rác thải sinh hoạt, thu gom, phân loại rác 

thải và thuê đơn vị xử lý để thu gom vận chuyển xử lý theo đúng quy định => Tác động 

của chất thải này tới môi trường sẽ được giảm thiểu đáng kể, mức độ tác động nhỏ. 
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Chất thải rắn phát sinh trong thời gian hoạt động của dự án 20 năm. 

Phạm vi tác động tại các khu vực: văn phòng, nhà ăn ca, nhà điều hành trên khai trường. 

 b2. Đất đá thải từ hoạt động khai thác hầm lò 

Đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác: Theo dự án Tổng khối lượng đất 

đá thải trong toàn bộ đời dự án trong quá trình khai thác (21 năm) là 1.660.512 tấn. Đất 

đá thải của dự án (đất đá thải phát sinh trong quá trình khai thác than, đào lò xén tại 

gương) phần lớn là các loại cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết,… sau khi bốc xúc 

sẽ tạo ra các hạt có kích thước từ 0 ÷ 50 mm, chiếm khoảng 10%, cỡ hạt từ 50 ÷ 800 

mm chiếm khoảng 80%, còn lại là cỡ hạt lớn hơn 800 mm. Theo kết quả QTMT định 

kỳ, kết quả mẫu đất tại khu vực khai trường, khu vực bãi thải cho thấy: các thành phần 

kim loại nặng độc hại nằm dưới ngưỡng cho phép tuân theo QCVN 03:2008/BTNMT. 

Như vậy, đất đá thải khu vực được coi là chất thải rắn thông thường, được đổ thải tại 

các bãi thải trong theo đúng thiết kế của Quy hoạch đổ thải.   

Chất thải rắn công nghiệp thông thường khác: bao gồm các nguyên vật liệu thừa 

trong sửa chữa máy móc thiết bị,... 

Khối lượng đất đá thải này sẽ được đổ thải tại bãi thải trong V13 thuộc quản lý 

của Công ty than Hòn Gai- TKV. Đất đá thải phát sinh từ dự án hàng năm không lớn 

nhưng sẽ ảnh hưởng tới địa hình, chiếm dụng đất đai khu vực, về mùa mưa làm gia tăng 

nguy cơ sụt lở bãi thải. Mức độ tác động tới môi trường do đất đá thải được đánh giá 

mức độ lớn. 

Phạm vi tác động: khu vực khai trường khai thác, khu vực mặt bằng sân công 

nghiệp +25, +30, khu vực các bãi thải trong. 

- Thời gian tác động: 21 năm. 

 b3. Chất thải nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại phát sinh từ quá trình vệ sinh, sửa chữa các trang thiết bị 

mỏ, nguyên liệu thuốc nổ dính vào bao bì. Thành phần chủ yếu: dầu mỡ thải, pin, ắc 

quy thải,... Hiện nay, lượng chất thải nguy hại phát sinh của dự án khai thác hầm lò 

xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh  (công suất 1.000.000 tấn/năm) được thống kê 

như sau: 
Bảng 3.25. Lượng chất thải nguy hại đang phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Dầu thải Lỏng 3570 15 01 07 

2 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 500 15 01 02 

3 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (giẻ lau thải dính dầu mỡ) 
Rắn 180 18 02 01 

4 
Các chi tiết, bộ phận của phanh đã 

qua sử dụng có chứa Amiăng 
Rắn 20 15 01  06 

5 Ắc quy chì thải Rắn 1200 19 06 01 

6 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
Lỏng 55 07 04 01 

7 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn/Lỏng 250 18 01 02 

8 Phế liệu kim loại thải lẫn dầu Rắn 2500 11 04 02 

9 Các chất lẫn dầu Lỏng 500 19 07 01 

 Tổng số   8775  
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Căn cứ theo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hiện tại thì khi giảm công 

suất của mỏ giảm một nửa (500.000 tấn than/năm), có thể ước tính lượng chất thải nguy 

hại phát sinh như sau: 
Bảng 3.26. Lượng chất thải nguy hại dự báo phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Dầu thải Lỏng 1785 15 01 07 

2 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 250 15 01 02 

3 
Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại (giẻ lau thải dính dầu mỡ) 
Rắn 90 18 02 01 

4 
Các chi tiết, bộ phận của phanh đã 

qua sử dụng có chứa Amiăng 
Rắn 10 15 01  06 

5 Ắc quy chì thải Rắn 600 19 06 01 

6 
Que hàn thải có các kim loại nặng 

hoặc thành phần nguy hại 
Lỏng 27,5 07 04 01 

7 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn/Lỏng 125 18 01 02 

8 Phế liệu kim loại thải lẫn dầu Rắn 1250 11 04 02 

9 Các chất lẫn dầu Lỏng 250 19 07 01 

 Tổng số   4387,5  

Khối lượng CTNH mặc dù phát sinh từ dự án hàng tháng tương đối nhiều, cần có 

biện pháp thu gom, lưu trữ và xử lý mức độ tác động đến môi trường tự nhiên là khá 

lớn. Cụ thể:  

- Nếu lượng CTNH không được thu gom, vận chuyển và xử lý hiệu quả, trên bề 

mặt khu vực vẫn còn vương vãi các CTNH (giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải, chất thải lây 

nhiễm,…), vào những ngày mưa, lượng chất thải này có thể bị cuốn trôi theo nước mưa 

xuống các khe tụ thủy và các hồ trong khu vực, theo thời gian ảnh hưởng trực tiếp tới 

hệ sinh thái nước. Ngoài ra, dầu mỡ thải, thẩm thấu xuống đất, gây ảnh hưởng trực tiếp 

tới chất lượng nước ngầm tầng nông.  

- Chất thải vứt bừa bãi, không được thu gom, xử lý hiệu quả gây mất mỹ quan 

khu vực dự án, theo thời gian gây các mùi khó chịu.  

- Trong thành phần CTNH có chứa nhiều các cất độc hại, khi không được xử lý 

đảm bảo môi trường, thì những chất độc xâm nhập vào đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

chất lượng đất và các vi sinh vật có ích trong đất.  

Phạm vi tác động: MBSCN +25 và khu vực xung quanh. 

Thời gian tác động: 20 năm. 

b4. Bùn thải từ quá trình XLNT của trạm XLNT: 

Đối với bùn thải từ trạm XLNT hầm lò do Công ty TNHH Một thành viên Môi 

Trường - TKV quản lý và chịu trách nhiệm xử lý theo đúng quy định.  

Đối với bùn thải từ Trạm xử lý nước thải sinh hoạt - Khu vực Cao Thắng, Thành 

Công công suất 300m3/ng.đêm và các trạm XLNT sinh hoạt khác do Công ty than Hòn 

Gai - TKV quản lý. Định kỳ Công ty sẽ thực hiện thu gom vận chuyển bùn thải về bãi 

thải của mỏ Mạo Khê quản lý theo đúng quy định. 

Tính chất bùn thải: Qua kết quả phân tích bùn thải định kỳ cho thấy: thành phần 

trong bùn thải của trạm không thuộc danh mục CTNH => Chủ dự án thu gom, quản lý 
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theo quy định đối với chất thải công nghiệp thông thường. 

  c. Tác động của dự án tới môi trường nước 

Các hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường nước trong giai đoạn Dự án đi vào 

hoạt động gồm: nước thải sinh hoạt, nước thải hầm lò, nước thải sản xuất trên mặt bằng, 

nước mưa chảy tràn,... gây ảnh hưởng đến nguồn nước tiếp nhận. 

Nước ngầm của khu vực chịu tác động bởi hoạt động: thoát nước từ hầm lò, khai 

thác than, nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất trên mặt bằng, thoát nước mặt bằng. 

 c1. Tác động của nước mưa chảy tràn tới môi trường 

Khi dự án đi vào hoạt động, toàn bộ các mặt bằng hầu hết được bê tông hoá nên 

tác động của sự rửa trôi và bào mòn bề mặt hầu như không có. Phần lớn nước mưa chảy 

tràn trên bề mặt chỉ cuốn trôi theo rác, đất cát, lá cây vương trên bề mặt.   

Ngoài ra, một phần nhỏ lượng nước mưa chảy tràn khi chảy qua khu vực xưởng 

sửa chữa cơ khí, bảo dưỡng ô tô trên mặt bằng +25 sẽ cuốn trôi theo một lượng nhỏ dầu 

mỡ vương vãi trên mặt đất. Do đó, phải hạn chế đến mức tối đa lượng dầu mỡ vương 

vãi, xử lý nước thải có chứa dầu mỡ khu vực này. Nước mưa chảy tràn phải được xử lý 

sơ bộ trước khi tiêu thoát ra môi trường tự nhiên để tránh gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận 

 c2. Nước thải sinh hoạt  
Bảng 3.27. Tải lượng nước thải sinh hoạt mỏ 

TT Tên hộ dùng nước Đơn vị 
Lượng nước cấp (Qsd) 

(m3/ngày đêm) 

1 Nước sinh hoạt, ăn uống giữa ca m3/ngày 60 

2 Nước tắm rửa m3/ngày 90 

3 Nước giặt quần áo, ủng m3/ngày 80 

Cộng: m3/ngày 230 

Nguồn: Báo cáo NCKT Dự án khai thác xuống sâu dưới -220 mỏ Bình Minh, năm 2021 

 Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ các khu vệ sinh, tắm giặt, nhà ăn ca trên mặt bằng 

+30... Theo tính toán lượng nước cấp cho sinh hoạt, ăn uống khoảng 230m3/ng.đêm thì 

lượng nước thải tương đương 230 m3/ng.đ (nước thải bằng 100% lượng nước cấp) với 

số người có mặt lớn nhất khoảng 633 người. Thông thường nước thải sinh hoạt được 

chia làm hai loại chính: nước đen và nước xám. Nước đen là nước thải từ nhà vệ sinh 

chứa các chất ô nhiễm chủ yếu: chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh và cặn lơ lửng. 

Nước xám là nước phát sinh từ quá trình tắm rửa, giặt quần áo với thành phần các chất 

ô nhiễm chủ yếu là xà phòng, cặn. 

 Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là 

BOD, COD lớn, Nitơ, Photpho, các hợp chất chứa lưu huỳnh rất cao, oxy hòa tan thấp. 

Ngoài ra một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh hoạt, đặc biệt là trong 

phân đó là các loại mầm bệnh được lây truyền bởi vi sinh vật có trong phân. 

 Dựa vào hàm lượng các chất trong nước thải mỗi người thải ra trong một ngày 

trong tiêu chuẩn 20 TCN51- 1984 và lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khi dự án đi 

vào hoạt động, ta có thể ước tính thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

của dự án như sau: 
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Bảng 3.28. Dự báo khối lượng tác nhân ô nhiễm đưa vào môi trường nước 

Stt Thông số Đơn vị Khối lượng 

Tổng khối 

lượng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

1 BOD5 g/người/ngày 4554(50) 31,7 137,8 

2 COD g/người/ngày 85102(94) 59,5 258,7 

3 TDS g/người/ngày 170220(195) 123,4 536,5 

4 Chất lơ lửng g/người/ngày 70145(107) 67,7 294,3 

5 Dầu mỡ g/người/ngày 030(15) 9,5 41,3 

6 Tổng nitơ g/người/ngày 612(9) 5,7 24,8 

7 Nitơ hữu cơ g/người/ngày 2,44,8(3,6) 2,3 10 

8 Amoni g/người/ngày 3,67,2(5,4) 3,4 14,8 

9 Tổng phốtpho g/người/ngày 0,84,0(2,4) 1,5 6,5 

10 Tổng số vi khuẩn MPN/100ml 1091010 - - 

11 Coliform MPN/100ml 106109 - - 

12 Fecal Stemorela MPN/100ml 105109 - - 

Nguồn: Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 

So sánh với QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt: 
Bảng 3.29. So sánh mức độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Nồng độ 

chất ô 

nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008 

BTNMT 

(cột B)   

Cao hơn 

QCVN 

14:2008 

BTNMT 

(lần)   

1 BOD5 (20oC) mg/l 137,8 50 2,76 

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 294,3 100 2,94 

3 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 536,5 1.000 Thấp hơn 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 14,8 10 1,48 

5 Dầu mỡ động thực vật mg/l 41,3 20 2,07 

6 Tổng phốtphát (tính theo P) mg/l 6,5 10 Thấp hơn 

- Cột B quy định giá trị của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối 

đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước không dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt. 

 * Nhận xét đánh giá 

  Nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) chứa các thông số ô nhiễm cao hơn 

QCVN14:2008/BTNMT từ 1,48  2,94 lần. Nếu xả thải trực tiếp sẽ là một trong số 

những nguyên nhân làm gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong nước mặt trong khu vực. 

thành phần các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ 

dễ phân hủy sinh học, không chứa các kim loại độc hại, nếu không được thu gom xử lý 

sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận là hạ lưu sông Diễn Vọng, cụ thể: 

 + Các chất rắn lơ lửng hạn chế độ sâu của tầng nước nhận được ánh sáng chiếu 

xuống, gây ảnh hưởng quá trình quang hợp của tảo, rong, rêu... đó cũng là tác nhân gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh.  
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  + Nguồn nước có mức dinh dưỡng vừa phải sẽ là điều kiện tốt cho rong rêu tảo 

thủy sinh phát triển. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao, đặc biệt là hàm lượng 

photpho cao dẫn đến sự bùng nổ của rong tảo (hiện tượng phú dưỡng hóa-

eutrophication). Phú dưỡng làm giảm chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm 

lượng chất hữu cơ, giảm oxy hòa tan và có thể tạo ra độc tố do tảo tiết ra gây cản trở 

đời sống thủy sinh. 

c2. Nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn bề mặt 

 * Khối lượng, đặc tính của nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn bề mặt 

Quá trình sản xuất của Dự án sử dụng nước để tưới bụi trên mặt bằng, đường vận 

tải, nước rửa xe, nước cấp cho sản xuất trên mặt bằng. Tuy nhiên, lượng nước tưới bụi 

phần lớn đều bốc hơi hoặc thấm rỉ, chỉ còn lại lượng nước thải từ rửa xe, máy, nước sản 

xuất trên mặt bằng với khối lượng phát thải trung bình dự tính như sau: 

- Nước rửa xe, máy trung bình: 10 m3/ng.đêm 

- Nước sản xuất trên mặt bằng: 15 m3/ng.đêm 

Nước rửa xe, máy có hàm lượng cặn cao, ngoài ra có lẫn váng dầu nổi. Nước 

thải từ khu vực sản xuất trên mặt bằng cũng có hàm lượng dầu mỡ tương đối cao. 

 Khối lượng nước mưa chảy tràn trung bình năm trên toàn bộ khu vực mặt bằng 

sản xuất, sinh hoạt sử dụng cho Dự án:  
Bảng 3.30. Khối lượng và lưu lượng nước mưa trên mặt bằng Dự án 

Stt Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Lượng mưa 

Khối lượng 

lưu lượng 

1 
Khối lượng nước trung bình năm trên 

mặt bằng của Dự án  
16.250 

1838,8 

mm/năm 

298.805 

m3/năm 

2 
Khối lượng nước mưa trong tháng mưa 

nhiều nhất (tháng 8)  
16.250 

396,2 

mm/tháng 

64.383 

m3/tháng 

3 
Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung 

bình năm trên mặt bằng của Dự án  

0,278 * 0,6 * 16.250*  

1838,8 

0,0146 

m3/s 

4 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung 

bình trên mặt bằng của Dự án trong 

tháng mưa nhiều nhất (tháng 8)  

0,278 * 0,6 * 16.250*  

396,2 

0,0587 

m3/s 

Bảng 3.31. Dự báo thành phần của nước mưa đợt đầu và mức độ ô nhiễm 

Stt Thông số 
Đơn 

vị 

Nước mưa 

đợt đầu 

QCĐP 

1:2020/QN 

Kết quả so 

sánh (lần) 

1 pH  mg/l 5,56 5,59  

2 Tổng chất rắn lơ lửng  mg/l 5002.500 50 1050 

3 BOD5 mg/l 50200 15 3,313,3 

4 COD mg/l 100800 30 3,326,6 

5 Hàm lượng dầu mỡ mg/l 110 0,1 10100 

Ghi chú: Chỉ tiêu các thành phần ô nhiễm trong nước mưa đợt đầu được dự báo 

trên cơ sở kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn 

tại mặt bằng mức +25 do Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin thực hiện quý IV 

năm 2019. 

Nước mưa chảy tràn trên mặt bằng (chảy tràn qua các kho bãi chứa than, nguyên 

liệu, xăng dầu, bãi xe, cầu rửa xe...) có chứa đất cát, bụi, cặn than, dầu mỡ rơi vãi và các 
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chất bẩn khác cuốn trôi. 

 * Nhận xét đánh giá 

Đây là các loại nước thải có khả năng gây tác động xấu đến môi trường nước 

mặt. Là nguyên nhân làm cho nguồn nước mặt (nước suối, nước hồ) có khoảng pH thay 

đổi so với quy chuẩn cho phép, nồng độ các chất ô nhiễm như TSS cao hơn tiêu chuẩn 

cho phép từ 1050 lần; COD cao hơn 3,326,6; hàm lượng dầu mỡ cao hơn từ 

10100 lần. 

Trong trường hợp nước chảy tràn có khối lượng lớn không được thu gom xử lý 

hết đất cát, bụi, cặn than, vật liệu rơi vãi, dầu mỡ nổi sẽ là một trong những nguyên 

nhân gây ô nhiễm nước hạ lưu sông Diễn Vọng. 

Tuy nhiên, với nước thải chảy tràn từ khu vực mặt bằng mức +25 của Dự án sẽ 

được tính toán, thiết kế các hồ thu gom lắng lọc với khối lượng phát sinh lớn nhất trước 

khi xả thải vào suối sẽ cơ bản giảm được tác động xấu tới môi trường nước mặt trong 

khu mỏ. 

 c3. Nước thải hầm lò 

Trong quá trình khai thác than, các hoạt động khai thác đã tạo điều kiện cho các vi 

khuẩn hiếu khí có khả năng phân hủy, pyrit và lưu huỳnh dưới tác dụng của oxy không 

khí và độ ẩm theo các phản ứng sau: 

FeS2 +7/2 O2 + H2O  = FeSO4
2- + H2SO4                    

2FeSO4
2- +1/2 O2 + H2SO4    =             Fe2(SO4)3 +H2O       

FeS2 + Fe2(SO4)                     =         3FeSO4 + H2O            

S0  + H2O  + 3/2O        =              H2SO4                                   

 Fe2(SO4)3  + 2H2O  =  Fe(OH)SO4 + H2SO4                

Đây cũng là nguyên nhân làm cho hàm lượng các kim loại (Fe, Mn... ) và các ion 

SO4
2- tăng cao trong nước thải mỏ. 

Lượng nước chảy vào khai trường được tính theo phương pháp giếng lớn của 

XV Troianxki kết hợp với công thức của J. Dupuit 

                                        1,366K (2H - M) M 

                           Q = ----------------------------- 

                                       lg (R + ro) - lgro 

Các thông số địa chất thuỷ văn sử dụng cho việc tính toán được tổng hợp theo 

“Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”  

           + Ktb: Hệ số thấm trung bình của các tầng nham thạch chứa nước phân bố trong 

phạm vi khai trường mỏ Ktb =0,0237m/ng.đêm  

 + Ztt: là mực nước thuỷ tĩnh trung bình khu vực khai thác Ztt= -13,48m  

+ H: chiều cao cột nước tháo khô tương ứng (m) 

+ R: Bán kính ảnh hưởng 

          R =  2S KH .  trong đó S=H (m) 

+ r0: Bán kính giếng lớn được tính theo công thức: 
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         r0 = 


F
 (m) 

 + Chiều dày tầng chứa nước trung bình M = 49%. 

 Kết quả tính toán: 
Bảng 3.32.  Kết quả dự tính lưu lượng nước chảy vào khai trường  

Mức khai trường 

Lưu lượng (m3/h) 

Qk 

(tb mùa khô) 

Qmưa 

(tb mùa mưa) 
Qmax Qtb

  năm 

LV÷ -85 54 189 155 133 

Mức -85 ÷ -220m 77 270 380 190 

Mức -220m ÷ -350m 110 386 542 271 

 Theo thiết kế của Dự án, lượng nước chảy xuống hầm bơm mức -350 lớn nhất 

vào mùa mưa là 1.077m3/h. Thành phần các chất ô nhiễm dự báo dựa trên kết quả phân 

tích địa chất, địa chất thủy văn khu vực và các kết quả phân tích chất lượng nước thải 

mỏ lân cận: pH thấp; TSS, kim loại (Fe, Mn),... cao. Do đó, nước thải khai thác hầm lò 

nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận: tăng hàm lượng các phi 

kim, giảm pH nước. Khi nước thải chưa được bơm lên khỏi hầm chứa nước vẫn còn 

đang lưu chuyển trong các đường lò sẽ ngấm xuống các tầng lò khai thác phía dưới. Do 

các lớp đá sét khu vực này có ít khả năng chứa nước hay thấm nước, nên tác động tới 

chất lượng nước ngầm ở mức -350 là nhỏ. Tuy nhiên, do diện tích khai trường lớn nên 

quy mô tác động về không gian, thời gian sẽ lớn. Mặt khác, do lượng nước bơm thoát 

nước từ hầm lò lên mặt bằng chính là lượng nước ngầm chảy vào hầm lò. Theo tính 

toán của Dự án lượng nước chảy vào mỏ theo mức khai thác -350 do đó dẫn đến sụt 

giảm mực nước ngầm trong tầng chứa nước (T3n-r)hg2 của khu vực. Tuy nhiên, theo 

kết quả nghiên cứu của Báo cáo địa chất cho thấy tầng chứa nước này không lớn do đó 

mức độ ảnh hưởng tới mực nước ngầm chung của khu vực không lớn. 

 Mức độ tác động lớn. Thời gian tác động: >20 năm và phạm vi tác động mương 

khu 4 (sau đó chảy ra biển Cửa Lục) từ điểm tiếp nhận được các vật chất rắn, dầu mỡ 

thải, bụi than theo nước mưa chảy tràn xuống mương dẫn. Đối với khu vực khu vực mặt 

bằng cửa lò gió, vì có các hoạt động dỡ tải đất đá và than tại các bunke, dẫn đến đất đá 

thải, than rơi vãi trên mặt bằng, khi có nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng này 

sẽ kéo theo một lượng lớn đất, đá và than chảy thoát xuống các khe tụ thủy và sông 

Diễn Vọng, gây ô nhiễm nước. Mức độ tác động trung bình; thời gian tác động > 20 

năm và phạm vi tác động là mương khu 4 (sau đó chảy ra biển Cửa Lục). 

3.2.1.2. Tác động không liên quan đến chất thải  

 1. Tác động của tiếng ồn 

Khi dự án đi vào khai thác, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ quá trình khoan 

lỗ mìn, nổ mìn, bốc xúc, vận chuyển và hoạt động của thiết bị máy móc như: máy xúc, 

máy nén khí, máy nổ mìn, máy khoan điện.... 

* Quá trình khoan lỗ mìn: 

- Khu vực phát sinh: Các lò chợ khai thác than. 

- Quá trình khoan lỗ mìn phát sinh trong suốt thời gian hoạt động mỏ với thời 

lượng khoảng 8h/ngày. Độ ồn tại khu vực khoan lỗ mìn thường dao động trong khoảng 
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từ 62  77 dBA. Tiếng ồn này phát sinh trong lò và chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đối với 

công nhân lò.  

* Quá trình nổ mìn: 

Tiếng ồn phát sinh do nổ mìn có tính chất tức thời với khoảng thời gian rất ngắn 

(khoảng 0,25 giây) và có cường độ âm thanh lớn (khoảng 75  90 dBA ở khoảng cách 

>200 m) nhưng phát sinh ngầm trong lò nên không ảnh hưởng đến môi trường trên mặt 

mỏ. Mặt khác, khi nổ mìn bằng vi sai điện sẽ giảm được ồn rất nhiều so với nổ mìn 

thông thường. Theo hộ chiếu, khi nổ mìn công nhân phải dời vị trí khu vực nổ mìn nên 

không tiếp xúc trực tiếp với tiếng ồn. Do đó tiếng ồn do nổ mìn đều không ảnh hưởng 

đến công nhân bên trong hầm lò và trên mặt bằng.  

* Hoạt động của các thiết bị xúc bốc, vận chuyển: 
Bảng 3.33. Giới hạn ồn của các thiết bị hoạt động 

TT Thiết bị 
Mức ồn (công trường quy mô trung bình và 

cách nguồn gây ồn 15m) dBA 

1 Máy xúc thủy lực 72  84 

2 Xe vận tải than và đất đá thải 82  94 

Nguồn: Trần Đức Hạ - Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB Xây dựng 

Tiếng ồn do vận chuyển là nguồn động, từ các xe vận chuyển đất đá thải, toa tàu 

vận chuyển than, không gian phát sinh tiếng ồn trải rộng. Mặt khác tiếng ồn giảm theo 

khoảng cách nên với dân cư cách mỏ 1 km không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ hoạt 

động vận chuyển. Đối với công nhân lái xe ô tô vận chuyển đất đá thải ra bãi thải không 

bị ảnh hưởng tiếng ồn do cabin được thiết kế cách âm với nguồn ồn bên ngoài. 

* Hoạt động của các loại máy móc thiết bị sản xuất khác: 

Tiếng ồn từ các hoạt động này thường rất lớn và phân tán khắp các khu vực sản 

xuất: Trong các đường lò vận tải, trạm quạt gió, trạm khí nén, băng tải, trạm quang lật, 

phân xưởng bảo dưỡng sửa chữa cơ khí.... 

- Thời gian gây ồn: Trong suốt thời gian hoạt động mỏ, 8 h/ca (ngày làm 3 ca 

liên tục đối với hầm lò và 8 tiếng đối với mặt bằng). 

Mức ồn tại điểm đo cách nguồn gây ồn khoảng cách được tính như sau: 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc - ΔLcx ; dB 

Trong đó: 

Li: Mức ồn tại điểm đo cách nguồn gây ồn khoảng cách d (m). 

Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5 m). 

ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 
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r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m. 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li ; m 

a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thu tiếng ồn của địa hình mặt đất, a=0. 
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ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản, ΔLc =0. 

ΔLcx: Độ giảm mức ồn sau các dải cây xanh. 

ΔLcx =ΔLd + 1,5Z +Bi ; dB 

ΔLd: Độ giảm mức ồn do khoảng cách; dB. 

Z: Số lượng các dải cây xanh, Z =1. 

Bi : Mức ồn hạ thấp do âm thanh bị hút và khuếch tán trong các dải cây xanh. 

: Trị số hạ thấp trung bình theo tần số (=0,100,20 dB/m), chọn =0,15. 

Theo kết quả quan trắc định kỳ tiếng ồn tại một số điểm đo do Viện Khoa học 

Công nghệ mỏ thực hiện cho thấy một số điểm đo có tiếng ồn thường xuyên cao như 

xưởng sàng, bãi chế biến than. Ta có thể tính mức ồn ở khoảng cách tăng dần trong 

bảng sau: 
Bảng 3.34. Mức ồn tại các điểm đo ở khoảng cách bất kỳ 

 

TT 

 

 

Thiết bị 

 

Mức ồn 

ban đầu ở 

k/c 5m 

Mức ồn ở khoảng cách bất kỳ (dB) 

20m 50m 100m 200m 

1 Phân xưởng cơ khí 98,7 74,6 66,6 60,6 54,6 

2 Trạm quạt 102 89,9 81,9 75,9 69,9 

3 Trạm quang lật 88 59,9 51,9 45,9 39,9 

TCVN 3985-1999 (6h-18h) 85 dBA 

QCVN 26:2010/BTNMT 75 dBA 

Độ ồn của một số máy móc thuộc phân xưởng sửa chữa cơ khí như sau: 
Bảng 3.35. Mức ồn của một số thiết bị máy móc 

TT 

 

Thiết bị 

 

Mức ồn 

ban đầu ở 

k/c 15 m 

Mức ồn ở khoảng cách bất kỳ (dB) 

  50 m 100 m 200 m 300 m 

1 Máy búa 75 62,9 56,9 50,9 47,3 

2 Máy cưa 82  85 69,972,9 63,966,9 57,960,9 54,357,3 

3 Máy đập 85 72,9 66,9 60,9 57,3 

4 Máy khoan 87 114 74,9101,9 68,995,9 62,989,9 59,386,3 

5 Máy tiện 93  96 80,983,9 74,977,9 68,971,9 65,368,3 

6 Máy bào 97 84,9 78,9 72,9 69,3 

7 Máy búa hơi 100 110 87,997,9 81,991,9 75,985,9 72,382,3 

TCVN3985-1999 

(6h-18h) 
85 dBA 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
75 dBA 

Nguồn: Tăng Văn Toàn - Trần Đức Hạ, Kỹ thuật môi trường, NXB Giáo dục, 2004; Lê 

Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong XDCB-NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, năm 2000 

Tiếng ồn ở khu vực trạm quạt khá lớn do quạt hút gió có công suất lớn. Tuy 

nhiên, tại trạm quạt không có người làm việc mà cách đó khoảng 200 m có người theo 

dõi hoạt động của trạm quạt để đảm bảo quạt hoạt động liên tục, kịp thời khắc phục các 

sự cố kỹ thuật của quạt. Chiếu theo mức ồn giảm theo khoảng cách cho thấy ở khoảng 
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cách 200 m tiếng ồn giảm xuống còn 69,9 dBA so với tiếng ồn ban đầu tại vị trí trạm 

quạt là 102 dBA. Như vậy, mặc dù tiếng ồn của trạm quạt lớn nhưng không đáng lo 

ngại về ảnh hưởng của nguồn ồn này đến công nhân cũng như dân cư lân cận mỏ. 

Vị trí mỏ nằm trong khu vực đồi núi, nằm khuất sâu và khi lan truyền trong môi 

trường không khí tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ và giảm dần theo khoảng cách 

nên tiếng ồn chỉ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trong khu vực mặt bằng sân 

công nghiệp trung tâm của dự án.  

+ Khả năng giảm thiểu: Tác động này khó giảm thiểu tại nguồn mà chỉ là trang 

bị thiết bị chống ồn cho người lao động để làm giảm tiếng ồn từ nguồn ồn đến tai người 

nghe. 

 2. Tác động môi trường do hoạt động nổ mìn 

+ Phạm vi tác động: Trong và xung quanh khu vực nổ mìn (trong phạm vi bên 

trong các đường lò khai thác của dự án). 

+ Thời gian tác động: Cục bộ, không liên tục. 

+ Mức độ tác động:  

Nổ mìn phá đá khai thác than là công đoạn không thể thiếu do cấu trúc đá bền 

vững, không phải là lớp đất phủ đệ tứ mềm có thể bốc xúc trực tiếp được. Trong kỹ 

thuật nổ mìn, chỉ có khoảng 25% năng lượng được dùng để phá vỡ đất đá, phần năng 

lượng còn lại được phóng thích vào môi trường xung quanh dưới dạng sóng tức thời 

như các sóng chấn động, các sóng nén ép không khí, sóng âm thanh và lực đẩy trong 

khối đá, bụi khí. Cường độ rung phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố: loại thuốc nổ, kích 

thước lỗ khoan, độ sâu lỗ khoan, khoảng cách giữa các lỗ khoan, tần suất nổ và khoảng 

thời gian ngưng nghỉ. 

Kết quả tính toán khoảng cách an toàn về tác động của sóng đập không khí: 

Qkr ss  =  200 m 

Trong đó: 

+ rs - Khoảng cách an toàn về tác động của sóng không khí (m) 

+ Q - Tổng số khối thuốc nổ một đợt (kg) 

+ ks - Hệ số phụ thuộc vào các điều kiện phân bổ vị trí độ lớn phát mìn 

* Khoảng cách an toàn theo đá văng: 

+ Đối với người = 300 m 

+ Đối với máy móc và công trình = 150 m 

Dự án có tuổi thọ 21 năm, khối lượng thuốc nổ sử dụng cho dự án khá ít so với 

các dự án lộ thiên. Mặt khác, dự án áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai có thời gian 

giãn cách vi sai qua lỗ, khoảng cách an toàn về chấn động sẽ giảm đi rất nhiều. Mặt 

khác khu vực nổ mìn nằm trong đường lò ngầm dưới mặt đất nên mức độ tác động từ 

hoạt động nổ mìn của dự án được dự báo đánh giá là không lớn đến con người song lại 

dễ gây ra các sự cố khác như sập lò, bục nước lò, sụt lún bề mặt mỏ. 

+ Đối tượng chịu tác động: Người công nhân dưới hầm lò, các công trình trên 

mặt mỏ. Không ảnh hưởng đến dân cư lân cận mỏ do thực hiện nổ mìn dưới hầm lò, 
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không nổ mìn trên mặt mỏ. 

+ Khả năng giảm thiểu: Không thể giảm thiểu tiếng ồn do quá trình nổ mìn bởi 

đây là hoạt động bắt buộc của dự án mà chỉ có thể giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn 

đến công nhân là chọn phương thức nổ mìn vi sai tiến tiến, nổ mìn đúng hộ chiếu. 

 3. Tác động của rung trong hoạt động khai thác than 

Ồn và rung có quan hệ mật thiết với nhau, ồn thường kèm theo rung và tiếng ồn 

càng lớn thì mức rung càng lớn. Ồn do phương tiện thiết bị hay ồn do nổ mìn đều kèm 

theo rung. Có thể chia ra rung do nguyên nhân sau: 

 a. Trên mặt bằng 

Rung trong khai thác than bao gồm rung địa chấn (do khoan nổ mìn, các thiết bị 

vận tải khi hoạt động trên mặt đất…), rung xóc (khi vận hành các thiết bị). Giai đoạn 

hoạt động sản xuất, chủ yếu là rung xóc khi vận hành các thiết bị máy móc. Rung này 

tác động trực tiếp lên người vận hành. Các thiết bị máy móc quá niên hạn sử dụng, 

không bảo dưỡng định kỳ… thường có độ rung lớn.  

 b. Trong hầm lò 

 Việc khai thác than trong hầm lò có sử dụng mìn để tách phá, điều khiển đá vách 

bằng phá hoả toàn phần. Tất cả các hoạt động này đều gây ra các rung chấn nhất định. 

Các rung chấn này có thể là một trong những nguyên nhân gây ra các sự cố sập lò hoặc 

nứt nẻ các đường lò dẫn đến bục nước lò… Ngoài ra, quá trình nổ mìn khai thác than 

trong các đường lò cộng với việc nổ mìn do khai thác lộ thiên của dự án lộ thiên trong 

cùng khu vực của mỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đến các công trình trên mặt bằng . 

 Ngoài rung chấn, việc vận hành các thiết bị máy khoan điện cầm tay, máy xúc… 

còn gây ra rung xóc tác động trực tiếp đến người vận hành, có thể là rung đứng, rung 

ngang tuỳ thuộc vào thiết bị vận hành.  

 4. Tác động đến bề mặt địa hình, cảnh quan khu vực 

Dự án áp dụng phương pháp khai thác hầm lò, khối lượng đất đá thải không đáng 

kể nên trong quá trình khai thác không xảy ra hiện tượng dịch động bờ mỏ hay dịch 

động bãi thải như trong khai thác lộ thiên. Do áp lực của quá trình khai thác hầm lò bởi 

các hoạt động khoan, nổ mìn, đào lò khấu than tạo độ rỗng trong lòng đất. Tại nơi có 

cấu trúc địa tầng kém bền vững nên dễ dàng hình thành các khe nứt trên bề mặt gây ra 

hiện tượng sụt lún, nứt nẻ. Tuy nhiên, vị trí của các công trình trọng yếu trên bề mặt địa 

hình như: các công trình mặt bằng SCN, đường giao thông đã được dự án tính toán để 

lại trụ bảo vệ đảm bảo an toàn khi khai thác thác xuống sâu nên khả năng các công trình 

trên mặt mỏ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, sụt lún bề mặt địa hình khi khai thác xuống sâu 

là rất nhỏ.  

Bề mặt địa hình toàn bộ khu mỏ hiện nay đã không còn nguyên thủy mà thay vào 

đó là rải rác các moong khai thác lộ thiên đã ngừng khai thác hoặc đang khai thác, các 

bãi thải do quá trình đổ thải tạo nên. Bề mặt khu vực khai trường hầm lò và mặt bằng 

SCN của khu mỏ sẽ bị tác động bởi cả hoạt động tạo ra chất thải và không tạo ra chất 

thải. Tuy nhiên, tác động này do hoạt động khai thác hầm lò không lớn do không sử 

dụng nhiều diện tích bề mặt, các hoạt động khai thác than chủ yếu diễn ra trong lòng 

đất. Bề mặt địa hình bị tác động nhiều trong quá trình sản xuất của dự án do việc đổ thải 

và việc khai thác xuống sâu. Các hoạt động khác của dự án như san gạt tạo mặt bằng, 
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xây dựng mới mặt bằng SCN của dự án sẽ làm thay đổi bề mặt địa hình, diện mạo cảnh 

quan toàn khu mỏ. 

 Sau khi dự án kết thúc, chủ dự án sẽ tiến hành đóng cửa mỏ, tháo dỡ các công 

trình trên mặt bằng và thực hiện cải tạo phục hồi môi trường cho toàn mỏ. Quá trình 

phục hồi sẽ không được như nguyên trạng ban đầu khi chưa mở mỏ nhưng sẽ có một 

không gian gần như nguyên trạng thậm chí đẹp hơn thời kỳ trước khi thực hiện dự án 

(thời điểm này không gian mỏ chỉ là đồi núi trọc, thiếu màu xanh) dưới quy hoạch 

không gian của bàn tay và khối óc của con người. 

 5. Tác động môi trường do hoạt động vận tải đến chất lượng đường giao thông 

Phạm vi tác động: Phạm vị tác động chính của hoạt động vận tải là tuyến đường 

vận tải chuyên dụng từ khu mỏ ra tới bãi thải. Hoạt động vận tải than từ mặt bằng sân 

công nghiệp tới điểm nhận tải của trung tâm chế biến vùng Hòn Gai được thực hiện 

bằng băng tải kín. Ngoài ra còn có các hoạt động vận tải khác như vận tải nguyên vật 

liệu, chở nước dập bụi, vận chuyển công nhân, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải 

nguy hại... nhưng các hoạt động này không nhiều. 

+ Thời gian tác động: Kéo dài theo suốt thời gian tồn tại của dự án. 

+ Đối tượng chịu tác động: Đối tượng chịu tác động bởi hoạt động vận tải của dự 

án là môi trường không khí, hệ động thực vật, công nhân làm việc trong khu vực và 

chất lượng các tuyến đường vận tải. 

+ Mức độ tác động: Hoạt động vận tải chủ yếu phát sinh bụi, tiếng ồn và có thể 

xảy ra tai nạn giao thông. Lượng phương tiện vận tải sử dụng cho vận tải đất đá đào lò 

của dự án ít và một số xe phục vụ điều hành sản xuất,cứu thương, chơ công nhân của 

mỏ), tác động đến chất lượng đường giao thông nội mỏ được đánh giá ở mức độ thấp do 

dự án sử dụng xe có tải trọng thấp. 

 6. Tác động đến hệ sinh thái 

 a. Hệ sinh thái trên cạn: 

Khu mỏ đã được tiến hành khai thác than từ lâu bằng cả phương pháp lộ thiên và 

hầm lò có sử dụng nhiều diện tích đất rừng để phục vụ khai thác và đổ thải. Cùng với 

đó là sự bùng nổ dân số và các hoạt động dân sinh của cư dân trong khu vực đã làm cho 

hệ sinh thái trên cạn cũng như dưới nước không còn nguyên thuỷ như ban đầu. Diện 

tích rừng suy giảm và không còn các loại gỗ quý... mà thay vào đó chỉ còn diện tích 

rừng trồng, rừng tái sinh (rừng trồng bạch đàn, keo lai...). Các loài động vật qúy hiếm 

trong danh sách đỏ như vọp, hươu, hoãng, lợn rừng, cày, mèo rừng… không còn, chỉ 

còn một số loài sinh sống nhỏ lẻ và phân tán: dúi chuột, chim họa mi, chim cu luồng, 

chim cu đầu xám, một số loài bò sát nhỏ (rắn, thằn lằn, kỳ nhông, tắc kè hoa...) và động 

vật nuôi của dân cư.  

+ Phạm vi tác động: Cùng với các dự án khác gây tác động đến hệ sinh thái trong 

khu vực dự án và các mỏ lân cận như Hà Lầm, Bắc Bàng Danh, Suối Lại... 

+ Thời gian tác động: Trong và sau một thời gian kết thúc khai thác của dự án. 

+ Mức độ tác động: Dự án không sử dụng thêm nhiều diện tích đất tự nhiên để 

phục vụ cho các hoạt động của dự án mà chủ yếu sử dụng lại diện tích đất hiện là khai 

trường, mặt bằng hiện có. Vì vậy, về cơ bản dự án không gây ảnh hưởng nhiều tới số 

lượng và môi trường sống của các loài động thực vật trong khu vực.  
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Yếu tố gây tác động lớn nhất của dự án tới hệ sinh thái trên cạn là tiếng ồn phát 

sinh (gây ảnh hưởng tới môi trường sống của các loài động vật tự nhiên còn lại trong và 

quanh khu mỏ). 

Hơi khí thải phát sinh từ các hoạt động của dự án có ảnh hưởng không đáng kể 

tới sự sinh trưởng và phát triển của động thực vật trong khu vực bởi sức chịu tải của 

môi trường không khí nơi đây là tương đối lớn, lượng phát sinh khí thải của dự án có 

khối lượng hạn chế. 

 b. Hệ sinh thái dưới nước 

Hệ sinh thái dưới nước nơi đây được đánh giá là nghèo do lưu lượng nước trên 

sông Diễn Vọng trong khu vực thay đổi mạnh theo ngày và theo mùa. Kết quả quan 

trắc, phân tích cho thấy chất lượng nước các suối trong khu vực đã bị ô nhiễm cặn lơ 

lửng, nước có độ đục cao. Trong trường hợp nước thải khai thác của dự án không được 

xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu trước khi thải vào sông suối cùng với nước thải của 

các dự án khai thác khác sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước suối nơi đây đồng 

thời dẫn tới sự suy giảm đa dạng sinh học trong suối vốn đã nghèo nàn.  

Ngoài ra, nước mưa rửa trôi đất đá, chất bẩn từ mặt bằng sân công nghiệp nếu xử 

lý không triệt để khi đổ vào suối sẽ gây bồi lắng dòng chảy, nâng cao đáy thuỷ vực dẫn 

đến thay đổi điều kiện sống của các loài sinh vật thuỷ sinh có thể làm chúng biến mất, 

đồng thời làm gia tăng nhiều loại sinh vật yếm khí. 

 7. Tác động đến tài nguyên  

 a. Tài nguyên khoáng sản 

Các vỉa than trong khai trường đều có chiều dày không ổn định. Cấu tạo vỉa 

phức tạp, chiều dày vỉa thay đổi từ mỏng đến dày, góc dốc vỉa có độ ổn định trung bình. 

Do đó phải áp dụng nhiều hệ thống khai thác khác nhau. 

Trữ lượng địa chất huy động cho dự án từ -220 ÷ -350 là 8.673.000 tấn nhưng 

tổn thất do công nghệ khai thác và để lại trụ bảo vệ do dự án không thể áp dụng công 

nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ, ngoài ra tổn thất than trong việc để lại các trụ bảo vệ 

đường lò nên trữ lượng công nghiệp than nguyên khai chỉ còn 8.586.000 tấn. Các 

nguyên nhân tổn thất này là nguyên nhân khách quan, không có biện pháp khắc phục. 

Than là loại tài nguyên không tái tạo việc khai thác than sẽ là nguyên nhân làm 

suy giảm trữ lượng của loại tài nguyên này. Do vậy, trong tương lai gần cần có biện 

pháp thay thế khai thác nguồn năng lượng dưới lòng đất bằng việc khai thác nguồn 

năng lượng đến từ thiên nhiên (gió, nước, mặt trời...) 

 b. Tác động tới tài nguyên rừng 

Rừng là dạng tài nguyên có khả năng tái tạo. Rừng không những là cơ sở phát 

triển kinh tế mà còn giữ chức năng sinh thái cực kỳ quan trọng: Tham gia vào quá trình 

điều hoà khí hậu, đảm bảo chu chuyển ôxi và các nguyên tố cơ bản khác trên hành tinh, 

duy trì tính ổn định và độ màu mỡ của đất, làm giảm sức tàn phá khốc liệt của thiên tai, 

bảo tồn nguồn nước mặt và nước ngầm, làm giảm mức ô nhiễm không khí và nước. Tuy 

nhiên, thảm thực vật trong khu vực ranh giới mỏ Bình Minh và khu lân cận mỏ hiện nay 

chỉ là đồi cây keo, bạch đàn, các cây bụi cỏ, không còn rừng nguyên sinh. Theo dự án 

đầu tư, đặc điểm địa chất và vỉa than trong khai trường đều có chiều dày không ổn định, 

cấu tạo vỉa phức tạp, chiều dày vỉa thay đổi từ mỏng đến dày, góc dốc vỉa có độ ổn định 
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trung bình. Việc áp dụng ổn định một vài hệ thống khai thác cơ bản rất khó mà đòi hỏi 

dự án phải áp dụng nhiều hệ thống khai thác khác nhau. Do vậy, trong các hệ thống 

khai thác áp dụng dự án vẫn phải sử dụng gỗ, qua tính toán cho thấy chi phí gỗ trung 

bình cho 1000 tấn than là 17m3. Dự án huy động là 6.715.00 tấn sẽ sử dụng 114.1553 

gỗ. Gỗ này chủ yếu là keo trồng của dân trồng để bán, được mỏ mua từ các đồi lâm 

nghiệp trong khu vực triển khai dự án. 

 8. Đánh giá sự thân thiện của công nghệ khai thác với môi trường xung quanh 

 Dự án sử dụng công nghệ khai thác tiên tiến như hệ thống khai thác cột dài theo 

phương chống lò chợ bằng cột thủy lực đơn, chống lò chợ bằng giá xích, chống lò chợ 

bằng giá khung di động, hệ thống khai thác ngang nghiêng, hệ thống khai thác dàn siêu 

nhẹ... nên tiết kiệm được sức người và thời gian, an toàn cho người lao động, cải thiện 

môi trường làm việc. Các hệ thống khai thác đều có trang bị phun sương dập bụi tại chỗ 

nên thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Mặt khác, việc áp 

dụng đồng bộ cơ giới hóa vào khai thác dẫn tới chi phí gỗ cho 1 mét khối than thấp (17 

m3 gỗ/1000 tấn than) nên hạn chế tối đa việc sử dụng gỗ chống lò, hạn chế việc phá rừng 

lấy gỗ.  

 9. Tác động đến sức khỏe người lao động 

Tác động của hoạt động khai thác, chế biến, vận tải than của dự án đến sức khỏe 

người lao động chủ yếu là do bụi, tiếng ồn, nước thải với mức độ tác động được dự báo:  

+ Phạm vị tác động: Tác động trực tiếp tới sức khỏe của cán bộ công nhân làm 

việc trong khu mỏ, và ảnh hưởng không đáng kể đến dân cư lân cận mỏ do dự án khai 

thác hầm lò, các hoạt động diễn ra chủ yếu dười lòng đất. Hoạt động gây ô nhiễm môi 

trương nhiều nhất trên mặt bằng là sàng tuyển chế biến than thì không thực hiện tại mỏ. 

Vì vậy, chủ yếu tác động đến sức khỏe công nhân trong hầm lò và công nhân làm việc 

trong phân xưởng sửa chữa cơ khí bảo dưỡng. 

+ Thời gian tác động: Kéo dài theo thời gian hoạt động của dự án. 

+ Mức độ tác động: Tác động diễn ra ở mức độ trung bình đến nghiêm trọng với 

các bệnh thường gặp do các tác nhân gây ra: 

* Các bệnh gây ra do ô nhiễm tiếng ồn, khí thải 

Quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, quá trình nổ mìn phát sinh tiếng ồn, 

đặc biệt là nổ mìn phá đá sẽ phát sinh tiếng ồn khá lớn. Từ các kết quả nghiên cứu cho 

thấy khi âm lượng vượt quá 80 dBA thì bắt đầu có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ. 

- Đối với thính giác, khi con người tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ cao từ 

85dBA trở lên nhiều lần sẽ làm cho tai mệt mỏi gây chứng “nặng tai”. 

- Đối với hệ thần kinh, khi tiếng ồn ở cường độ cao thì não sẽ bị ức chế, làm thay 

đổi hoạt động phản xạ, giảm tập trung và giảm trí nhớ. 

- Đối với hệ tim mạch, nếu tiếng ồn vượt quá 80 dBA thì sẽ ảnh hưởng xấu đến 

hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. 

- Đối với hệ hô hấp và thần kinh khi nồng độ khí thải ở mức độ cao sẽ gây cảm 

giác ngột ngạt, khó thở, mỏi mệt, choáng váng.  

* Các bệnh gây ra do bụi, nước thải 
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- Bệnh bụi phổi: Do hít thở bụi than, bụi đất đá trong khoảng thời gian dài dẫn 

đến phổi bị sơ, suy giảm chức năng hô hấp. 

- Bệnh đường hô hấp do bụi than, đá có cạnh sắc nhọn có thể làm rách niêm 

mạc, gây viêm xoang mũi, tiết nhiều niêm dịch, hít thở khó dẫn đến viêm mũi, giảm 

chức năng lọc và giữ bụi của mũi. 

- Bệnh tiêu hoá do bụi trôi xuống dạ dày gây viêm loét dạ dầy và rối loạn tiêu hoá. 

- Mỗi nguồn phát sinh có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến sức khoẻ người lao 

động: Bụi, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động khoan lỗ mìn chỉ ảnh hưởng đến công 

nhân trực tiếp khoan, mức độ tác động đến sức khoẻ cộng đồng hầu như không có. Bụi, 

tiếng ồn phát sinh từ quá trình nổ mìn có khối lượng và cường độ lớn, tuy nhiên thời 

gian diễn ra ngắn, tác động có tính chất tức thời. 

- Bụi, tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động bốc xúc, vận tải trên khu vực mặt 

bằng, bãi đổ thải có mức độ tác động nhỏ do diện phân bố của nguồn này khá rộng và 

khả năng phát tán của bụi không xa 

Hầu hết nguồn gây tác động đến sức khoẻ đến công nhân mỏ là thường xuyên 

(trừ hoạt động nổ mìn có tính chất tức thời) và thời gian tác động là thời gian dự án hoạt 

động. Tuy nhiên do mặt bằng sản xuất cũng như không gian dự án rộng thoáng xa khu 

dân cư lên tác động này đối với cộng đồng là nhỏ. 

+ Khả năng giảm thiểu: Hoàn toàn có thể khắc phục, giảm thiểu bằng các giải 

pháp kỹ thuật. 

 10. Tác động đến di tích văn hóa - lịch sử 

Hiện tại trong khu vực dự án là khu vực đã được quy hoạch giao thăm dò và khai 

thác than không có các công trình văn hoá lịch sử. Ngoài phạm vi dự án có một số đình, 

chùa trong các phường lân cận. Hoạt động của dự án không ảnh hưởng đến các công 

trình này. 

 11. Tác động đến công nghiệp- nông lâm ngư nghiệp 

Khu mỏ Bình Minh thuộc vùng than Hòn Gai đã được quy hoạch vào thăm dò 

khai thác chế biến từ nhiều năm về trước. Quanh khu là các khai trường lộ thiên và hầm 

lò lớn có các mỏ than Hà lầm, Bắc Bàng Danh.., nhà máy tuyển than Hòn Gai đang khai 

thác và hoạt động. Khu vực triển khai dự án cách khu dân cư gần nhất là 2 km. Dự án 

nói chung không tác động xấu đến hoạt động công nghiệp khác trong khu vực mà có 

tính tương hỗ (100% than của dự án đưa về trung tâm chế biến và kho than tập trung 

vùng Hòn Gai để chế biến cấp cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại và một số hộ tiêu thụ 

khác trong vùng, là tiền đề, động lực để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất công 

nghiệp khác trong vùng phát triển. 

Quanh khu vực triển khai dự án không có hoạt động sản xuất trồng lúa nước, 

trồng cây lấy gỗ, nuôi trồng thủy hải sản. Do vậy dự án không gây ảnh hưởng đến sản 

xuất nông -lâm- ngư nghiệp trong vùng.  

Bên cạnh đó dự án còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho một lực lượng 

lao động lớn hiện nay của Công ty than Hòn Gai- TKV (dự án huy động hơn 600 công 

nhân), góp phần duy trì ổn định và gia tăng sản lượng than khai thác của Công ty than 

Hòn Gai- TKV nói riêng và TKV nói chung, đóng góp một phần quan trọng trong phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh 
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 12. Tác động của Dự án tới người dân phường Hà Khánh giáp ranh Dự án 

 a. Tác động trực tiếp 

Dự án triển khai trên địa bàn phường Hà Khánh, khoảng cách gần nhất từ khu 

vực thực hiện dự án đến điểm bắt đầu có dân cư sinh sống vào khoảng 800 m, đến khu 

đông dân cư vào khoảng 2 km theo đường chim bay. Vì vậy việc thực hiện dự án sẽ có 

tác động nhất định tới dân cư phường giáp ranh. Các tác động trực tiếp chủ yếu là ô 

nhiễm bụi, nước mặt và hạ thấp mực nước ngầm do quá trình khai thác xuống sâu của 

dự án. Như đã biết, các hạt bụi lơ lửng trong không khí có thể bị khuếch tán ra xa theo 

gió hàng kilomet, khi hướng gió thổi từ mặt bằng SCN về cụm dân cư sẽ gây ảnh hưởng 

đến đời sống người dân và các hệ lụy khác như mỹ quan, sức khỏe (mắc các bệnh về da, 

hô hấp, bụi phổi...) Dự án khai thác bằng phương pháp hầm lò, khối lượng đất đá thải ít, 

không thực hiện chế biến sàng tuyển tại mỏ nên lượng bụi phát sinh không lớn như các 

dự án khai thác lộ thiên nên mức độ ảnh hưởng không nhiều. 

Tác động đến chất lượng nước mặt là do nước thải mỏ thải ra nguồn tiếp nhận là 

sông suối trong khu vực. Nếu các nguồn nước thải không được thu gom xử lý triệt để sẽ 

gây ô nhiễm nguồn nước mặt tiếp nhận trực tiếp mương khu 4, gián tiếp là hạ lưu sông 

Diễn Vọng và ven biển Cửa Lục. Các sông suối này nếu bị ô nhiễm khi chảy qua dân cư 

sẽ gây mất mỹ quan và các dòng sông/suối trở thành dòng sông/suối chết, ảnh hưởng 

đến cảnh quan và du lịch của địa phương. 

Việc khai thác ngày càng xuống sâu, mức sâu nhất đến đáy tầng than đồng nghĩa 

với việc lượng nước ngầm chảy vào các đường lò lớn dẫn đến việc hạ thấp mực nước 

ngầm, ô nhiễm nước ngầm. Hiện nay, dân cư khu vực mỏ nhìn chung không dùng nước 

ngầm cho mục đích sinh hoạt mà dùng nước nhà máy Diễn Vọng do nước ngầm chảy 

vào giếng ít hoặc không có, đặc biệt vào mùa khô. Việc khai thác xuống sâu dẫn đến 

việc hạ thấp mực nước ngầm là điều không tránh khỏi, việc bổ sung nguồn nước ngầm 

phụ thuộc hoàn toàn vào nước mặt và nước mưa. 

Dự án đi vào hoạt động cần có trên 600 lao động, ngoài huy động lượng lao động 

dôi dư thuộc các dự án khác của Công ty than Hòn Gai- TKV thì đa số phải tuyển dụng 

lao động bên ngoài, đây là cơ hội lớn cho các lao động dôi dư của địa phương thậm chí 

ngoại tỉnh có công ăn việc làm ổn định. 

 b. Tác động gián tiếp 

Hoạt động khai thác than sẽ xả thải vào môi trường một lượng khí thải nhất định 

do sử dụng các thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu cho động cơ đốt trong. Quá trình đốt cháy 

xảy ra không hoàn toàn sẽ làm phát sinh lượng khí thải, chủ yếu là khí SOx, NOx, VOC... 

Bên cạnh đó việc khai thác xuống sâu bằng phương pháp hầm lò cũng làm phát sinh 

lượng không nhỏ khí CO, CO2, H2S, NO2, SO2, CH4, đặc biệt là các khi nhà kính... Các 

khí này thoát ra môi trường không khí hàng ngày góp phần làm gia tăng lượng khí nhà 

kính trong bầu khí quyển, tham gia vào quá trình biến đổi khi hậu của trái đất. Vào thời 

gian từ 28/7-5/8/2015, người dân Quảng Ninh nói chung và vùng than Hòn Gai nói riêng 

đã chứng kiến trận mưa lớn lịch sử kéo dài gây thiệt hại cho toàn tỉnh trong đó nặng nề 

nhất là ngành Mỏ. Trận mưa lũ kéo dài đó là do biến đổi khí hậu gây ra các thiên tai bất 

thường và không theo quy luật tự nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội của 

vùng, ảnh hưởng đến cuộc sống, thu nhập của người dân trong thời gian dài. 
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 13. Đánh giá tác động của Dự án đến các dự án lân cận 

Khai trường mỏ Bình Minh có Phía Đông giáp mỏ Suối Lại, phía Đông giáp mỏ 

Hà Lầm. Có thể nói mỏ Bình Minh tác động và cũng bị tác động ngược lại từ các mỏ/dự 

án liền kề. 

 14. Tác động tới kinh tế môi trường, văn hóa xã hội 

 a. Các tác động tích cực 

Trong những năm qua, Công ty than Hòn Gai-TKV tổ chức khai thác than bằng 

cả hai phương pháp lộ thiên và hầm lò. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần ổn định 

sản lượng cho toàn ngành, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ than trong nước. Dự 

án mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu nhập và đời sống cán bộ công nhân mỏ 

tăng nguồn thu cho ngân sách của nhà nước và địa phương từ việc đóng thuế đất, thuế 

tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp... và các loại phí khác như phí bảo vệ môi 

trường, phí nước thải, phí khai thác khoáng sản... tạo một nguồn quỹ phúc lợi xã hội lớn 

giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn, các khu vực thiên tai và trẻ em lang thang cơ 

nhỡ… Mặt khác đây là dự án đầu tư mới nên ngoài một bộ phận nhỏ cán bộ công nhân 

đang làm việc hiện nay tại Công ty than Hòn Gai- TKV được điều chuyển từ Đơn vị 

khác thuộc TKV thì đa số tuyển dụng mới nên dự án có tác động tích cực trong việc tạo 

công ăn việc làm trong bối cảnh khó khăn hiện nay. 

 b. Các tác động tiêu cực 

Cộng hưởng từ các hoạt động khai thác lộ thiên và hầm lò trong cùng khu vực và 

giữa các mỏ, hoạt đồng chế biến, vận chuyển than, đất đá thải, nguyên, nhiên, vật liệu 

phục vụ sản xuất của các mỏ liền kề gây ra các tác động cộng hưởng, tác động tích lũy 

trong cùng một không gian, cùng một thời điểm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe công 

nhân làm việc trong khu mỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư lân cận mỏ. 

Việc quản lý khai thác chế biến than của dự án nếu không thực hiện tốt tạo cơ 

hội cho nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép tại khu vực bùng 

phát trở lại, làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự xã hội của phường Hà Khánh và 

tổn thất nguồn tài nguyên than quý giá của đất nước. 

15. Tác động của kho VLNCN 5 tấn đến dự án và khu vực lân cận 

Kho VLNCN 5 tấn khu Đông Bình Minh của dự án được đầu tư xây dựng tại 

khu Đông Bình Minh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Kho VLNCN được 

UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt theo Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 

21/12/2009 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp 

hầm lò của Công ty than Hòn Gai – TKV tại khu Thành Công, phường Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long.  Nhà kho chứa VLNCN 5 tấn đã được hoàn thành xây dựng và đưa 

vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kho VLNCN số 01.K3.14.QNI.II 

ngày 31/3/2014 do Sở Công thương, tỉnh Quảng Ninh cấp. Kho VLNCN cũng đã được 

Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy xác nhận điều kiện PCCC số 

1819/ĐK-PCCC ngày 14/12/2009. Nhà kho được xây dựng theo đúng hướng dẫn 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. Kho được xây dựng nổi với bán kính đến khu vực dân 

cư khoảng 1km. Do đó, tác động của kho VLNCN với Dự án và khu vực lân cận được 

giảm thiểu đáng kể, kho mìn đảm bảo việc lưu chứa phục vụ các dự án khai thác của 
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Công ty. Tuy nhiên, Chủ dự án cần thực hiện các biện pháp giảm thiểu và tuân thủ theo 

các quy định về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN và 

đáp ứng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

3.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án trong giai 

đoạn vận hành dự án 

Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong khai thác hầm lò trong giai 

đoạn vận hành của Dự án được thể hiện trong bảng 3.36 dưới đây: 
Bảng 3.36. Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong khai thác hầm lò 

TT Các loại rủi ro sự cố Các tác động Thành phần bị tác động 

1 
Sụt lún địa hình, đứt 

gãy 

Sập hầm lò, sụt lún địa 

hình diện rộng. 

Địa hình, đất đai, hệ sinh thái, 

hệ thống thuỷ văn, công trình 

mỏ, người lao động trong khu 

vực. 

2 Cháy nổ khí Cháy ngầm, nổ khí Người lao động, các công trình 

mỏ 3 Bục nước Sập lò, ngập hầm lò 

4 Các rủi ro khác 

Chập cháy điện, hở điện, 

mất an toàn giao 

thông,... 

Người lao động, dân cư trong 

khu vực. 

5 
Mưa bão, các tai biến 

thiên nhiên... 
Cháy nổ, ngập hầm lò... 

Người lao động, các công trình 

mỏ 

6 Sự cố sạt lở bãi thải Sụt lún, sạt lở. 
Người lao động, các công trình 

mỏ, bãi thải 

7 
Sự cố tràn nước xuống 

suối 
Ngập lụt 

Dân cư lân cận, các công trình 

mỏ 

8 Sự cố vỡ đê chắn Vỡ đê chắn bãi thải 
Các công trình mỏ và dân cư lân 

cận. 

 1. Sự cố do cháy nổ trên mặt bằng 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên 

liệu hoặc do chập điện. Có thể xác định các nguồn gốc gây cháy nổ như sau: 

+ Rò rỉ nhiên liệu tại các kho chứa nhiên liệu (xăng, dầu DO). 

+ Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh bị quá 

tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy; 

- Sự cố trong trường hợp vận chuyển bảo quản, sử dụng vật liệu nổ, cháy nổ kho 

chứa thuốc nổ. 

Tần suất xảy ra sự cố trong giai đoạn hoạt động Dự án khá nhỏ, phụ thuộc vào 

công tác an toàn lao động của mỏ, ý thức người lao động.  

Chủ đầu tư sẽ hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của sự cố này bằng cách luôn 

đảm bảo công tác PCCC, cũng như thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

hệ thống thiết bị điện, tăng cường kiểm tra sự chấp hành của người lao động. Chủ dự án 

cần duy trì các biện pháp, phương án phòng chống các sự cố có khả năng xảy ra. 

 2. Sự cố cháy nổ khí mỏ, dừng quạt gió, ngạt khí Mê tan 

Kết quả phân tích cho thấy các mẫu khí của khoáng sàng than Bình Minh đều có 

các chất khí: N2, CO2, H2, CH4. Khí cháy, nổ (CH4+ H2) có đặc điểm tăng dần theo 

chiều sâu hoặc phân bố tập trung ở vị trí đỉnh các nếp lồi.  Trong quá trình khai thác để 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           163 

đảm bảo an toàn cần quan tâm đến những vấn đề sau: 

 - Khí mỏ rất linh động, phân bố không đồng đều theo diện, chiều sâu và chịu ảnh 

hưởng của hàng loạt các yếu tố địa chất khác nhau, có hiện tượng tồn tại khí cục bộ với 

hàm lượng lớn. 

- Khu mỏ Bình Minh có cấu trúc địa chất phức tạp, các vỉa than cấu tạo phức tạp 

đã xác nhận có chứa khí cháy nổ cao, chủ yếu được khai thác hầm lò, khí mỏ tác động 

trực tiếp đến quá trình khai thác. Trong quá trình khai thác than hầm lò ở khu Mạo khê 

phải hết sức chú ý đến tác động nguy hiểm của khí mỏ, dừng quạt gió. Quá trình khai 

thác phải thường xuyên đo khí, thông gió, đề phòng sự cố cháy, nổ khí và nhiễm độc do 

tích tụ khí cục bộ gây ra. Chủ dự án cần duy trì thực hiện và cập nhật các quy định mới 

của Nhà nước về các phương án phòng chống, ứng phó sự cố cháy nổ khí mỏ để hạn chế 

thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến tính mạng của CBCNV cũng như tài sản của Công ty.  

 3. Sự cố trượt lở, sụt lún bề mặt địa hình  

Địa hình của khu vực mỏ thuộc loại địa hình núi trung bình thấp, có khả năng 

xảy ra các sự cố sạt lở, xói mòn đất tại một số khu vực mặt bằng trong quá trình thực 

hiện Dự án. Chủ dự án cần duy trì thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó sự cố 

trượt lở, sụt lún bề mặt địa hình để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại, ảnh hưởng tính 

mạng. 

 4. Sự cố bục nước lò 

Theo báo cáo địa chất đánh giá sơ bộ điều kiện địa chất công trình của đất đá 

trong đứt gãy như sau: Trong đứt gẫy đất đá bị vò nhàu, nứt nẻ mạnh, độ liên kết yếu, 

đất đá là các mảnh cuội, sạn kết, cát kết, bột kết, sét... nằm lẫn lộn dễ bị sụt đổ khi có 

đường lò đi qua. Do các công trình thăm dò đứt gãy còn ít nên trước khi thi công lò đi 

qua cần tiến hành khoan thăm dò, đánh giá chính xác điều kiện địa chất công trình, lưu 

lượng nước chảy vào đường lò để có biện pháp thi công phù hợp và an toàn.  

Mặt khác, theo thực tế khai thác tại các mỏ than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh như Hà Lầm, Dương Huy, Núi Béo,... cho thấy nguy cơ bục nước hầm lò hiếm khi 

xảy ra, do các đơn vị đã chủ động các công tác và các giải pháp nhằm hạn chế sự cố bục 

nước lò. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công trường khai thác, 

tài sản và sức khỏe người lao động. Chủ dự án cần duy trì thực hiện các phương án 

phòng chống, ứng phó sự cố bục nước lò để hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng đến 

tính mạng của CBCNV cũng như tài sản của Công ty.  

 5. Sự cố mưa bão, ngập úng 

Khi gặp mưa bão, nếu công trình xây dựng nhà sản xuất, các nhà kho, các hạng 

mục công trình phụ trợ,... không vững chắc, bão có thể làm tốc mái, gây hư hại các 

công trình. 

Vào mùa mưa bão thường gây ngập úng cục bộ trên mặt bằng, lượng nước chảy 

vào hầm lò cao. Nếu lượng nước mưa chảy vào lò với lưu lượng lớn thì khả năng úng 

ngập trong lò cao, gây ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe người lao động trong lò. Mức 

độ ảnh hưởng trên mặt bằng có tần suất cao hơn trong hầm lò, ảnh hưởng đến các hoạt 

động sản xuất, giao thông của mỏ.  

Vào thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2015 (28/7÷5/8/2015), tỉnh Quảng 

Ninh đã có trận mưa lũ kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất than 
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trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó mỏ than Bình Minh chỉ bị ảnh hưởng nhỏ do 

lưu lượng mưa khu vực Hòn Gai không lớn như lượng mưa của tỉnh Quảng Ninh. Khai 

thác hầm lò không bị ảnh hưởng nhiều, chủ yếu thực hiện bơm thoát nước thải. 

Do đó, Chủ dự án cần duy trì thực hiện các phương án phòng chống, ứng phó sự 

cố mưa bão để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến CBCNV cũng như tài sản của Công ty.  

 6. Sạt lở bãi thải 

Do thực hiện đổ thải bãi thải trong V13 đây là moong cũ, thực hiện đổ thải trong 

nên hạn chế sạt lở hơn so với đổ thải ngoài. Tuy nhiên, đất đá thải ở trạng thái bở rời, 

có động năng cao nên khi đổ thải sẽ gây kích thích các khối đất đá đã tồn tại trên cao rơi 

xuống bên dưới. Đồng thời, việc không tuân thủ quy trình đổ thải, không để lại bờ an 

toàn sẽ gây ra trượt lở bờ bãi thải nguy hiểm cho xe đổ thải, xe gạt và người lao động 

trên bãi thải. 

Dự án khi thiết kế đã tính toán an toàn tránh trượt lở bãi thải trên cơ sở các yếu 

tố địa chất công trình của khu vực. Trên thực tế chưa xảy ra trôi lấp bãi thải của khu 

vực mỏ Bình Minh làm vùi lấp xung quanh. Do đó, khi thiết kế dự án điều chỉnh đã có 

các hệ thống đập chắn khu vực suối xung quanh bãi thải đã hạn chế tối đa khả năng 

trượt lở bãi thải. Tuy nhiên, Chủ dự án cần duy trì các hệ thống đập, tu sửa khi bị hao 

mòn, gặp sự cố. 

 7. Sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình khai thác, việc không tuân thủ các quy định, quy trình khai thác, 

cán bộ và công nhân không chấp hành nội quy an toàn lao động dẫn đến các sự cố nguy 

hiểm đến tính mạng cũng như tài sản của Công ty như: vận hành thiết bị gây mất an 

toàn, điện giật, áp lực công việc cao gây mệt mỏi cho công nhân,… 

Sự cố tai nạn lao động xảy ra do trượt lở, xói mòn trong khu vực khai trường, 

khu vực bãi thải, tuyến đường vận chuyển, đặc biệt vào mùa mưa bão thì khả năng xảy 

ra sự cố này là khó tránh khỏi. 

 8. Tác động cộng hưởng về tiếng ồn và độ rung giữa Dự án với hoạt động khai 

thác của các mỏ/các dự án lân cận 

Trong vùng than Hòn Gai nói chung và khu vực mỏ Bình Minh nói riêng, việc 

tác động cộng hưởng về tiếng ồn và độ rung giữa các hoạt động (tiếng ồn và độ rung từ 

hoạt động nổ mìn, xúc bốc vận tải) của Dự án với các hoạt động khai thác của các 

mỏ/các dự án lân cận là không thể tránh khỏi với mức độ cộng hưởng khác nhau. Tuy 

nhiên, xung quanh khu vực Dự án hiện tại và trong những năm tới phần lớn là những 

mỏ/những dự án hầm lò có phát sinh cường độ tiếng ồn và độ rung nhỏ hơn so với 

những mỏ khai thác lộ thiên, do đó, tác động cộng hưởng về tiếng ồn và độ rung giữa 

Dự án với các mỏ/các dự án lân cận cũng hạn chế. 

Tác động cộng hưởng về tiếng ồn và độ rung giữa Dự án với các mỏ/các dự án 

lân cận sẽ giảm thiểu tới mức thấp nhất nếu các mỏ/các dự án cùng phối hợp bố trí lịch 

khai thác nổ mìn, xúc bốc vận tải đan xen, tránh tập chung cùng một thời điểm. 

 9. Các sự cố khác 

- Sự cố tràn nước thải xuống suối khi gặp mưa bão, sự cố vỡ đê chắn chân bãi 

thải nếu không có biện pháp kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả lớn. 
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- Sự cố sập đổ lò, sụt lún: Hoạt động đào lò, chuẩn bị và khai thác than; phá hỏa 

chèn lấp lò sau khai thác; bơm hút nước tháo khô mỏ... tạo ra những khoảng trống, lỗ 

rỗng của các lớp đất đá; gia tăng độ nứt nẻ, giảm độ liên kết... của các lớp đất đá trong 

lòng đất, dẫn tới sập đổ, sụt lún trên bề mặt địa hình khu vực khai thác (đặc biệt tại 

những khu vực khai thác hầm lò với chiều sâu nhỏ, gần bề mặt địa hình và không có 

biện pháp bảo vệ, chèn chống phù hợp).  

- Sự cố đá rơi, đá văng: Đất đá thải của Dự án được đổ thải tại bãi thải trong 

V13, các tác động do đá rơi, đá văng của Dự án chỉ ảnh hưởng trong phạm vi của khu 

vực bãi thải, hạn chế được đá rơi, đá văng ảnh hưởng ra môi trường xung quanh và lân 

cận. 

- Sự cố từ các hệ thống/công trình BVMT (hư hỏng trạm XLNT do Công ty quản 

lý, rò rỉ chất ô nhiễm từ bãi thải đất đá, tràn vỡ hố lắng, hỏng máy bơm thoát nước,…): 

Trong quá trình vận các công trình BVMT có thể xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải 

ngừng hoạt động do cúp điện, hư hỏng thiết bị, tràn vỡ hố lắng, hỏng máy bơm thoát 

nước, rò rỉ chất ô nhiễm từ các bãi thải đất đá... hoặc hệ thống xử lý không đảm bảo 

hiệu quả như thiết kế.  

Khi công trình BVMT ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn 

đến lượng nước thải ra của Dự án không được xử lý hoặc xử lý không hiệu quả sẽ gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt của khu vực, nơi tiếp nhận nước thải, ảnh hưởng đến môi 

trường xung quanh. Do đó, Chủ dự án cần duy trì các biện pháp giảm thiểu, xử lý khi sự 

cố xảy ra. Đối với trạm XLNT mặt bằng +25 công suất 630m3/h do Công ty TNHH 1 

thành viên Môi trường - TKV quản lý nên không thuộc trách nhiệm của Công ty than 

Hòn Gai - TKV. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố cần sự hỗ trợ thì Chủ dự án sẽ phối hợp 

khi Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV liên hệ. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh là Dự án duy trì sản 

xuất khai thác xuống sâu của Công than Hòn Gai - TKV. Dự án xuống sâu tiếp tục thực 

hiện trên cơ sở Dự án mức trên, giảm công suất từ 1.000.000 tấn/năm xuống 500.000 

tấn/năm, xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình trên mặt (Nhà trục, trạm quang 

lật, trạm xử lý nước thải hầm lò, trạm xử lý nước thải sinh hoạt). Do đó, các hạng mục 

phục vụ sản xuất, khai thác hầm lò mức -75 đã đầu tư trước đây cũng như các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án mức trên sẽ tiếp tục duy trì sử dụng. Căn cứ 

lượng chất thải, nước thải phát sinh của Dự án thì các công trình biện pháp BVMT của 

Dự án trước vẫn đủ khả năng đáp ứng mục tiêu giảm thiểu tác động. Tuy nhiên, Chủ dự 

án cần đầu tư bổ sung các công trình BVMT như trạm XLNT sinh hoạt và sản xuất. 

Công ty than Hòn Gai - TKV cũng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận số 18/GXN-TCMT ngày 27/2/2017 về việc xác nhận hoàn thành công 

trình BVMT của Dự án: “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh 

(Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV”. Danh mục các công trình, biện pháp 

BVMT Công ty đã thực hiện theo cam kết của ĐTM và hiện trạng, khả năng sử dụng 

của công trình BVMT như sau:  
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Bảng 3.37. Danh mục các công trình, biện pháp BVMT  theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt  

TT 

Công trình/Biện pháp 

giảm thiểu theo báo 

cáo ĐTM của Dự án  

đã phê duyệt 

Công trình/Biện pháp     

giảm thiểu tiếp tục sử 

dụng cho Dự án  

Tình trạng công trình 

1 Ô nhiễm môi trường không khí 

- 

Hệ thống Phun nước 

chống bụi trên đường 

vận chuyển than và các 

khu vực khai trường 

Tiếp tục sử dụng hệ thống 

phun sương chống bụi  

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Công trình đang được sử dụng 

tốt, hiện vẫn đảm bảo khả năng 

phun sương chống bụi. 

- 

Trồng cây phục hồi môi 

trường tại khu vực sườn 

đồi, laluy, xung quang 

mặt bằng SCN +30 và 

+25 cảu dự án; Tổng 

diện tích đã trồng là : 

27.266,5 m2 

 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Công trình đang được sử dụng 

tốt, hiện vẫn đảm bảo khả năng 

thông gió trong hầm lò. 

- 

Tuyến băng tải kín vận 

chuyển than nguyên 

khai từ cửa CGC +25 về 

kho chế biến than mặt 

bằng +26 

Tiếp tục sử dụng tuyến 

băng tải kín vận chuyển 

than nguyên khai từ cửa 

CGC +25 về kho chế biến 

than mặt bằng +26 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Công trình đang được sử dụng 

tốt, hiện vẫn đảm bảo khả năng 

vận chuyển, giảm thiểu bụi triệt 

để tại khu vực vận chuyển đến 

kho than tập trung vùng Hòn 

Gai 

- 

Đã mua xe ô tô FAW 

phun nước chống bụi có 

dưng tích  10-11m3 

Tiếp tục sử dụng xe ô tô 

FAW phun nước chống bụi 

có dưng tích  10-11m3 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Tình trạng xe tốt, duy trì sử 

dụng. 

2 Thu gom nước mưa, nước thải 

- 

Đã xây dựng hệ thống 

gồm 04 đường ống thép 

Ф325 và 01 đường ống 

HDPE từ hầm bơm mức 

-85,-220 của dự án về bể 

điều hoà của trạm 

XLNT cửa lò +25 

Thành Công 

Tiếp tục sử dụng hệ thống 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Tình trạng xe tốt, duy trì sử 

dụng. 

- 

Đã xây dựng hệ thống 

thu gom nước thải sinh 

hoạt của khu nhà ăn 

mức +30 bằng đường 

ống PVC D110 và đầu 

nối vào đường ống 

Tiếp tục sử dụng hệ thống 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Tình trạng xe tốt, duy trì sử 

dụng. 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           167 

TT 

Công trình/Biện pháp 

giảm thiểu theo báo 

cáo ĐTM của Dự án  

đã phê duyệt 

Công trình/Biện pháp     

giảm thiểu tiếp tục sử 

dụng cho Dự án  

Tình trạng công trình 

D200 dẫn về bể tự hoại 

cải tiến (Bastaf) 

- 

Đã xây dựng hệ thống 

rãnh thu gom, thoát 

nước bề mặt của mặt 

bằng SCN dự án 

Tiếp tục sử dụng hệ thống 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Tình trạng xe tốt, duy trì sử 

dụng. 

3 Nước thải sinh hoạt 

- 

Đã xây dựng công trình 

XLNT sinh hoạt nhà ăn 

ca mức +30  xử lý bằng 

bể tự hoại Bastaf . 

Đã xây dựng công trình 

XLNT sinh hoạt nhà 

tắm giặt mức +26 xử lý 

bằng hệ thống bể lắng 2 

ngăn. 

Ngoài ra, các phân 

xưởng nhỏ lẻ đều có hệ 

thống thu gom về bể tự 

hoại 3 ngăn. 

Tiếp tục sử dụng, bảo 

dưỡng/nạo vét các hạng 

mục của công trình XLNT 

sinh hoạt  nhà ăn ca và nhà 

tắm giặt. 

Ngoài ra, tiếp tục sử dụng 

các nhà vệ sinh nhỏ lẻ của 

các phân xưởng.  

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Công trình mang lại hiệu quả 

tốt.  

Tình trạng công trình: các hạng 

mục bể của công trình XLNT 

sinh hoạt bám nhiều cặn bẩn, 

rêu mốc. Do đó, cần bảo 

dưỡng/nạo vét các hạng mục 

của trạm này để đảm bảo chất 

lượng nước sau xử lý đạt yêu 

cầu. 

4 Nước thải mỏ   

- 

Hệ thống XLNT hầm lò 

công suất 630m3/h do 

Công ty TNHH 1 thành 

viên Môi trường - TKV 

quản lý, vận hành. 

Tiếp tục sử dụng công trình 

và tiến hành nạo vét hệ 

thống mương, hố ga, bể lắng 

thu gom.   

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Công trình mang lại hiệu quả 

tốt. 

Tình trạng công trình: hệ thống 

rãnh bám nhiều cặn bẩn, rác. Do 

đó, cần nạo vét hệ thống thu 

gom, hố lắng đảm bảo lắng cặn 

toàn bộ. 

5 Chất thải sinh hoạt   

- 

Đã đầu tư các thùng  

nhựa 200 lít có nắp đậy 

để lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt  

Đã ký hợp đồng với với 

đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt để thu 

gom vận chuyển và xử 

lý theo quy định; 

Tiếp tục sử dụng các thùng 

chứa đã đầu tư và thay thế 

các thùng khi đã cũ hỏng. 

Tiếp tục ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt. 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Biện pháp mang lại hiệu quả 

cao. 

Tình trạng: các thùng rác đã đầu 

tư vẫn sử dụng tốt. Tuy nhiên, 

cần thay thế khi cũ hỏng. 

6 Đất đá thải, xít thải   
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TT 

Công trình/Biện pháp 

giảm thiểu theo báo 

cáo ĐTM của Dự án  

đã phê duyệt 

Công trình/Biện pháp     

giảm thiểu tiếp tục sử 

dụng cho Dự án  

Tình trạng công trình 

- 

- Thực hiện đổ thải tại 

bãi thải Chính Bắc 

- Phía dưới chân bãi thải 

xây dựng đập, kè chắn 

ngăn đất đá thải trôi 

xuống dưới hạ lưu 

 

- Thay đổi vị trí đổ thải bãi 

thải trong V13 

  

Bãi thải Chính Bắc đang được 

các Công ty tiến hành đổ thải và 

tiến tới kết thúc đổ thải theo Đề 

án: “Các giải pháp khai thác - 

đổ thải thoát nước tiến tới kết 

thúc khai thác lộ thiên vùng 

Hòn Gai” đã được phê duyệt 

theo Quyết định số 2415/QĐ-

TKV ngày 7 tháng 10 năm 2010 

của Tập đoàn Công nghiêp 

Than - Khoáng sản Việt Nam. 

7 Chất thải nguy hại   

- 

Đã ký hợp đồng thuê 

đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý  CTNH. 

Đã xây dựng kho lưu 

giữ tạm thời CTNH với 

tổng diện tích là 27m2. 

Tiếp tục sử dụng các thùng 

phuy đã đầu tư và thay thế 

các thùng khi đã cũ hỏng. 

Tiếp tục ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận 

chuyển và xử lý CTNH. 

Duy trì sử dụng kho lưu giữ 

CTNH 27m2. 

 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017 

Biện pháp mang lại hiệu quả 

cao. 

Tình trạng: các thùng phuy đã 

đầu tư vẫn sử dụng tốt. Tuy 

nhiên, cần thay thế khi cũ hỏng.  

Kho lưu giữ CTNH vẫn đảm 

bảo khả năng lưu giữ CTNH 

theo quy định. 

7 
Các biện pháp BVMT 

khác 
  

- 

Đã lập kế hoạch ứng 

cứu sự cố, tìm kiếm cứu 

nạn từng quý 

Duy trì và cập nhật các quy 

định của Nhà nước về lập 

kế hoạch ứng cứu sự cố, tìm 

kiếm cứu nạn 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017. 

Biện pháp mang lại hiệu quả 

cao. 

- 
Đã xây dựng phương án 

PCCC 

Duy trì và cập nhật các quy 

định của Nhà nước về 

PCCC 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017. 

Cần phối hợp với địa phương 

duy trì việc nạo vét sông suối, 

kênh mương sau những trận 

mưa lớn. 

 

- 

Đã lắp đặt hệ thống 

giám sát khí mỏ tập 

trung, tự động (cảnh 

báo các thông số CH4, 

CO…) 

Duy trì sử dụng 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017. 

Tình trạng hệ thống tốt, duy trì 

sử dụng. 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           169 

TT 

Công trình/Biện pháp 

giảm thiểu theo báo 

cáo ĐTM của Dự án  

đã phê duyệt 

Công trình/Biện pháp     

giảm thiểu tiếp tục sử 

dụng cho Dự án  

Tình trạng công trình 

- 
Quan trắc định kỳ môi 

trường 

Duy trì quan trắc định kỳ 

môi trường 

Chủ dự án đã thực hiện và được 

xác nhận công trình theo Giấy 

xác nhận số 18/GXN-TCMT 

ngày 27/2/2017. 

Duy trì thực hiện hàng năm. 

Quá trình thực hiện sản xuất đi đôi với công tác bảo vệ môi trường của Công ty 

than Hòn Gai - TKV đã mang lại kết quả tốt, giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, khí thải, 

nước thải tới môi trường không khí, nước và đất của khu vực lân cận.  

Theo Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ của Công ty than Hòn Gai - TKV, 

kết quả quan trắc môi trường tại khu vực sản xuất và khu vực lân cận đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định. Công ty than Hòn Gai - TKV đã ký hợp đồng thực 

hiện quan trắc môi trường định kỳ với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Quảng Ninh. Đây là đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Quyết 

định số 2455/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2014 về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường với mã số VIMCERTS 023. 

3.2.2.1. Các biện pháp quản lý 

- Thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án (đối với các công trình mới). 

- Duy trì việc thực hiện xả nước thải vào nguồn nước theo nội dung giấy phép xả 

nước thải đã được cấp và thực hiện gia hạn giấy phép khi đến hạn theo quy định. 

- Đăng ký bổ sung sổ chủ nguồn thải CTNH trong trường hợp CTNH phát sinh. 

Định kỳ báo cáo quản lý CTNH hàng năm theo quy định của Nhà nước. 

- Tiếp tục Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

- Tiếp tục ký kết hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, rác thải sinh 

hoạt với đơn vị có chức năng. 

3.2.2.2. Các biện pháp kỹ thuật 

A. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh bụi và các hơi khí thải 

Trong giai đoạn vận hành, bụi và các hơi khí thải phát sinh trong quá trình sản 

xuất tại nhiều khu vực (trong lò, MBSCN, vận chuyển và đổ thải), do đó Chủ dự án cần 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu đối với từng công đoạn như sau: 

1. Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong lò 

Công ty than Hòn Gai - TKV tiếp tục duy trì các biện pháp, công trình BVMT để 

giảm thiểu bụi, khí thải trong lò như sau: 

- Sử dụng phương pháp khoan ướt nhằm giảm thiểu bụi ngay tại lỗ khoan. 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện, kết hợp với thuốc nổ có ít tác 

động tiêu cực tới môi trường như nhũ tương nên sẽ hạn chế được lượng bụi và khí độc 

hại thải vào môi trường. Thực hiện nổ mìn theo hộ chiếu, lượng thuốc nổ và chủng loại 

thuốc nổ theo thiết kế. 
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 - Trong đào chống lò: sử dụng vì chống kim loại, vì neo; sử dụng máy liên hợp 

đào lò; dùng bua nước, túi nước treo khi nổ mìn. 

 - Duy trì sử dụng băng tải để vận chuyển than từ trong hầm lò lên mặt bằng. 

 - Tại MBSCN mức +25 duy trì trạm nén khí cố định, gồm: Máy nén khí 

AS501K, số lượng 03 máy. Do đó, tiếp tục sử dụng lại toàn bộ 03 máy nén khí (02 máy 

làm việc và 1 máy dự phòng), cùng các thiết bị phụ kiện của hệ thống đường ống dẫn 

khí đã lắp đặt trong trạm. Lượng khí nén cung cấp thường xuyên là 60 m3/ph đáp ứng 

nhu cầu cung cấp khí nén cho sản xuất của mỏ.  

 - Áp dụng giải pháp thông gió hợp lý cho các đường lò. Luồng gió bẩn trong lò 

bao gồm cả bụi được hút ra theo đường ống riêng và gió sạch được đưa vào trong lò 

đảm bảo môi trường lao động cho công nhân trong lò. Tốc độ gió sẽ được đảm bảo 

trong khoảng 0,5-0,7m/s. 

- Công ty đã đầu tư lắp đặt trạm quạt đảm bảo việc thông gió cho toàn bộ các 

đường lò phục vụ sản xuất, tại các đường lò độc đạo đều được tính toán lắp đặt quạt 

thông gió cục bộ đủ công suất đảm bảo cho môi trường làm việc trong hầm lò luôn đạt 

tiêu chuẩn cho phép.   
Bảng 3.38. Các trang thiết bị phục vụ công tác thông gió mỏ 

TT Vị trí đặt Đặc tính kỹ thuật 

Số lượng thiết bị 

Hoạt 

động 

Dự 

phòng 

I Quạt gió chính   

1 Trạm quạt hút mức +25 

- Mã hiệu: FBCDZ-8-No242 

- Lưu lượng: 82-152 m3/s 

- Công suất: 2x355 Kw 

- Hạ áp: 1600÷4500 Pa 

01 01 

II Quạt cục bộ thông gió   

2 Xuyên vỉa mức -75 

- Mã hiệu: YBT-11 

- Lưu lượng: 130-240 m3/phút 

- Công suất: 11 Kw 

- Áp suất: 2250÷800 Pa 

01 01 

3 DV mức -165 LC TC6-2 

- Mã hiệu: YBT-22 

- Lưu lượng: 240-370 m3/phút 

- Công suất: 22 Kw 

- Áp suất: 3200÷680 Pa 

01 01 

4 DV mức -165 LC TC6-2 

- Mã hiệu: YBT-22 

- Lưu lượng: 240-370 m3/phút 

- Công suất: 22 Kw 

- Áp suất: 3200÷680 Pa 

01 01 

5 
Thượng rót than -82/-

220 V6TC 

- Mã hiệu: YBT-11 

- Lưu lượng: 130-240 m3/phút 

- Công suất: 11 Kw 

- Áp suất: 2250÷800 Pa 

01 01 

6 Thượng-160/-125 V6BM 

- Mã hiệu: YBT-22 

- Lưu lượng: 240-370 m3/phút 

- Công suất: 22 Kw 

- Áp suất: 3200÷680 Pa 

02 02 

7 Thượng -125/-75 V6BM 
- Mã hiệu: YBT-11 

- Lưu lượng: 130-240 m3/phút 
01 01 
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- Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV và khẩu trang có lớp than hoạt tính cho 

công nhân lò (trong trường hợp cần bổ sung thêm hoặc thay mới). 

2. Giảm thiểu bụi, khí thải tại khu vực MB SCN 

- Công ty đã đầu tư 01 xe chuyên dụng loại ô tô FAW phun nước chống bụi có 

dung tích 10÷11 m3 để phục vụ công tác tưới nước dập bụi các tuyến đường vận chuyển 

và các khu vực khai trường của Công ty. Do đó, Công ty tiếp tục duy trì biện pháp phun 

nước chống bụi này. 

 - Các xe vận chuyển nguyên nhiên vật liệu, than, đất đá luôn được che phủ kín 

và quây bạt đúng theo yêu cầu đảm bảo không để rơi vãi đất đá, phát tán bụi làm ảnh 

hưởng tới môi trường xung quanh.  

- Sử dụng xe vẫn còn niên hạn sử dụng, đã được đăng kiểm theo TCVN. 

- Thực hiện chất tải đúng khối lượng tránh rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 

- Trồng bổ sung thay thế cây xanh trong trường hợp các cây cũ héo, chết.   

- Trang bị bảo hộ lao động, khẩu trang cho CBCNV (trong trường hợp cần bổ 

sung thêm hoặc thay mới). 

Công ty đã thực hiện đầu tư lắp đặt tuyến băng tải kín vận chuyển than nguyên 

khai từ CGC +25 về kho than chế biến than mặt bằng +26 Quy mô gồm 02 tuyến băng 

tải nối tiếp nhau tuyến băng 4001 và tuyến băng 4002. 

- Tuyến băng 4001 có chiều dài: 57,71m 

- Tuyến băng 4002 có chiều dài: 216,53m. 

Các biện pháp này hiện nay đang là các biện pháp chính để giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường không khí do khí thải.  

3. Giảm thiểu bụi, các hơi khí thải phát sinh trên đường vận chuyển trong mỏ và 

tuyến đường vận chuyển đến bãi thải 

- Thực hiện kế hoạch điều tiết mật độ và lưu lượng xe chạy trong khu vực mỏ 

nhằm hạn chế khả năng sinh bụi trên cùng thời điểm. Đường vận tải đảm bảo đúng các 

thông số kỹ thuật theo thiết kế và theo quy phạm an toàn trong mỏ đã được ban hành 

với loại thiết bị vận tải sử dụng, đảm bảo tốc độ vận hành 20 ÷ 25km/h. 

- Duy trì tưới đường dập bụi các tuyến đường vận chuyển trong mỏ và vận 

chuyển đến bãi thải.  

Biện pháp được thực hiện liên tục tùy theo độ ẩm của không khí, sẽ đảm bảo bề 

mặt đường luôn có độ ẩm cao, giảm thiểu đến mức thấp nhất lượng bụi phát sinh ra 

ngoài môi trường. 

 Áp dụng phương pháp chống bụi bằng phun tưới nước bình thường được xem là 

- Công suất: 11 Kw 

- Áp suất: 2250÷800 Pa  

III Đầu đo khí   

1 
Đầu đo khí CH4 tập 

trung tự động 

 
14 14 

2 
Đầu đo khí CO tập trung 

tự động 

 
12 01 
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phương pháp chống bụi cơ bản. Đối với phương pháp phun nước, hiệu quả dập bụi cũng 

tương đối cao, được đưa ra trong Bảng sau. 
Bảng 3.39. Hiệu quả của phương pháp xử lý bụi bằng phun nước 

Nguồn gây bụi 
Phương pháp hạn chế 

Mô tả phương pháp Hiệu quả (%) 

Đổ thải bằng xe tải Phun tưới nước 50  75 

Bụi phát sinh khi đổ thải Phun tưới nước 50  75 

- Tiếp tục duy trì việc che phủ bạt trên các xe vận chuyển đất đá thải đúng theo 

yêu cầu đảm bảo không để rơi vãi đất đá, phát tán bụi làm ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh.  

- Ngoài ra, Công ty đã thực hiện trồng cây tạo cảnh quan tại các khu vực 

MBSCN +25, khu vực kho than và dọc đường vận chuyển để ngăn sự phát tán bụi. 

Tổng diện tích đã trồng cây là 8.102,5m2. Lựa chọn cây keo lá tràm. Trong giai đoạn 

này, chủ dự án tiếp tục duy trì, chăm sóc và trồng bổ sung cây xanh thay thế khi cây 

héo, úa. 

 Hiệu quả của các biện pháp: 

 - Các biện pháp được thực hiện đã giảm thiểu được tác động của bụi, khí thải đối 

với sức khoẻ của công nhân và khu vực lân cận. 

- Thời gian tiếp tục thực hiện: Trong quá trình hoạt động. 

4. Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn 

 Biện pháp giảm thiểu: 

 - Sắp xếp thời gian làm việc thích hợp; 

 - Có chế độ điều tiết các phương tiện, máy móc, thiết bị phù hợp; 

 - Bổ sung bảo hộ lao động cho công nhân làm việc khu vực phát sinh tiếng ồn 

(trong trường hợp cần bổ sung thêm hoặc thay mới). 

 Hiệu quả của biện pháp: 

 - Các máy móc bố trí thời gian làm việc hợp lý sẽ giảm được mức ồn do cộng 

hưởng. 

 - Biện pháp được thực hiện sẽ giảm thiểu được tác động của tiếng ồn đối với sức 

khoẻ của công nhân xây dựng. 

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình hoạt động. 

B. Giảm thiểu tác động của các loại nước thải phát sinh 

 1. Nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn vận hành, nước thải sinh hoạt của Công ty phát sinh chủ yếu tại các 

khu vực như sau: 

- Nước thải sinh hoạt (nhà điều hành, nhà ăn ca) được thu gom xử lý qua bể tự 

hoại cải tiến Bastaf do Chủ dự án đã đầu tư từ trước. 

- Nước thải sinh hoạt (nhà tắm giặt mức +26) được xử lý bằng hệ thống bể lắng 

hai ngăn do Chủ dự án đã đầu tư từ trước;  
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Cả 2 nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt tại các khu vực phụ trợ thuộc dự án 

khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh của Công ty than Hòn Gai - 

TKV đã được thu gom, xử lý theo quy định và được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước số 190/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 cho phép các 

nguồn thải và nước thải sinh hoạt của Công ty than Hòn Gai - TKV tại phường Hà 

Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Nguồn tiếp nhận nước thải là hạ lưu sông 

Diễn Vọng (với lưu lượng 260m3/ngày đêm). Thời hạn của giấy phép là 5 năm. Nước 

thải sinh hoạt sau xử lý đạt QCVN14:2008/BTNMT (cột B). 

Trong khoảng thời gian trở lại đây, do lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại 

các khu vực tăng, tính chất nước thải cũng thay đổi dẫn đến vượt năng lực xử lý của hệ 

thống các bể xử lý hiện tại. Vì vậy, công ty than Hòn Gai sẽ đầu tư xây dựng trạm xử lý 

nước thải sinh hoạt khu Thành Công, Cao Thắng với công suất 300m3/ng.đêm để xử lý 

toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án. 

 Còn lại nước thải sinh hoạt (xí tiểu) tại các khu vực phân xưởng nhỏ lẻ trong 

khu vực mỏ than Bình Minh được thu gom, xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn đã được đầu tư 

trước đây sau đó thải ra khu vực cống chung của từng khu vực.  

Chi tiết các thông số kỹ thuật cơ bản, quy trình vận hành, công suất thiết kế của 

các công trình XLNT sinh hoạt như sau: 

 * Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nhà ăn ca mức +30 

 Nước thải có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ nên Công ty xây dựng bể tự 

hoại cải tiến Bastaf để xử lý, quy trình xử lý cụ thể như sau:  

 - Nước thải từ khu nhà ăn sau khi được lắng cặn sơ bộ, tách mỡ tại các hố ga sẽ 

theo 02 đường ống PVC Ø110 (L=90m) đấu nối vào 01 đường ống HĐPE Ø200 

(L=150m) dẫn về bể tự hoại cải tiến (Bastaf).  

 - Bể được chia làm 5 ngăn, tại đây định kỳ tiến hành bổ sung chế phẩm sinh học 

để oxy các chất hữu cơ và giảm mùi hôi. 

 - Bùn cặn ở các ngăn của bể tự hoại cải tiến định kỳ được Công ty thuê đơn vị có 

đủ chức năng đến hút đem xử lý theo quy định. 

 - Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại cải tiến sẽ chảy vào rãnh thoát nước mưa 

chảy tràn của khu văn phòng và thoát ra rãnh nước chung. 

 Thông số kỹ thuật của công trình:  

 - Kích thước bể: Bể được chia làm hai dãy bể làm việc song song, kích thước 

mỗi dãy bể Rài x Rộng x Cao = 9,6m x 2,22m x 2,5m.  

 - Kết cấu bể: Bể xây bằng gạch chỉ đỏ VXM 75# dày 220mm, trát trong bể dày 

15mm. Nắp bể được đậy kín bằng tấm đan bê tông. 
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Hình 3.2. Mặt bằng, mặt cắt bể Bastaf xử lý nước thải sinh hoạt nhà ăn 

 
 Hình 3.3. Đường ống dẫn từ nhà ăn Ø110 đấu nối vào đường ống HĐPE Ø200 

 

Đường ống PVC Ø110 

Đường ống HĐPE Ø200 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           176 

 

 
Hình 3.4. Bể Bastaf xử lý nước thài nhà ăn 

 Quy trình xử lý: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bản trong 

nước thải. Nhờ vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo nước thải chuyển động 

theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành 

ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và 

chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng. Các ngăn này là một 

dãy bể phản ứng kỵ khí  được bố trí nối tiếp, cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và 

lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát 

triển thuận lợi. Để nâng cao hiệu quả xử lý, bố trí ngăn lọc kỵ khí vào cuối bể. Các ngăn 

lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám 

trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 

 *  Hệ thống xử lý nước thải tắm giặt mức +26 

 Nước thải khu tắm giặt chủ yếu có hàm lượng cặn cao, để giảm thiểu các ảnh 

hưởng đến môi trường Công ty đã xây dựng hệ thống rãnh thu gom toàn bộ nước từ 

hoạt động tắm giặt dẫn về bể lắng 2 ngăn trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung 

trên mặt bằng. 

 Thông số kỹ thuật của công trình:  

 - Kích thước bể: Bể được chia làm hai ngăn, kích thước bể Rài x Rộng x Cao = 

7,22 x 2,8m x 1,6m.  

 - Kết cấu bể: Thành bể xây bằng gạch chỉ đỏ VXM 75# dày 220mm, trát trong 

bể dày 15mm. Đáy bể đổ bê tông cốt thép dày 200mm, mác 200. Nắp bể được đậy kín 

bằng bê tông cốt thép dày 100mm, mác 200. 

Đường ống HĐPE Ø200 
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Hình 3.5. Mặt bằng, mặt cắt bể xử lý nước thải nhà tắm giặt 
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Hình 3.6. Bể xử lý nước thải nhà tắm giặt 

           *  Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực Cao Thắng, Bình Minh (đặt tại mặt 

bằng SCN + 15 của mỏ Bình Minh) 

 Nước thải sinh hoạt là loại nước thải có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân huỷ 

sinh học và chứa một số vi khuẩn, vi rút gây bệnh được thể hiện qua các thông số cơ bản 

như BOD5, COD, TSS, Tổng Nitơ, Tổng Phospho, Coliform… Dựa trên tính chất nước 

thải đầu vào và yêu cầu mức độ xử lý, lựa chọn công nghệ xử lý vi sinh AO để xử lý 

nước thải này.  

 - Ưu điểm nổi bật của hệ thống: 

 + Cấu trúc rất gọn, chiếm ít diện tích và không gian sử dụng: gồm các bồn bể 

hình chữ nhật ghép nối với nhau dạng mô đun. 

 + Tính linh động cao. 

 - Dễ dàng thay đổi công nghệ của hệ thống cho phù hợp với điều kiện thực tế 

phát sinh của Công ty. 

 - Dễ ràng mở rộng, nâng cấp hệ thống (Trong trường hợp vượt ngưỡng giới hạn 

cho phép, hệ thống có thể mở rộng thêm, tăng công suất xử lý bằng cách chỉ xây thêm bể 

xử lý sinh học mà không cần phải xây thêm các bể khác). 

 + Tự động hoá hoàn toàn: Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động nhờ vào các 

thiết bị đo và kiểm soát tiên tiến, với trung tâm điều khiển và xử lý dữ liệu. Do vậy, 

không cần bố trí công nhân chuyên vận hành mà chỉ bố trí người định kỳ kiểm tra hệ 

thống với tần suất 3 lần/ngày vào các thời điểm sáng/trưa/chiều. 

 - Quy trình, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt: 
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Bình Minh, Cao Thắng,  

công suất 300 m3/ngày đêm 

Trạm xử lý nước thải khu Bình Minh, Cao thắng sẽ xử lý toàn bộ nguồn nước từ 

nhà ăn, tắm giặt tại mặt bằng sân công nghiệp của mỏ Bình Minh và Cao Thắng. Nước 

thải tại 2 khu vực trên được thu về bể thu gom (hiện có). Đối với nước thải khu Bình 

Minh, lợi dụng địa hình chêch cốt cao, nên nước thải tại đây được dẫn theo đường ống 

dẫn nước tự chảy vệ hệ thống xử lý. Đối với khu Cao thằng, nước thải được bơm cưỡng 

bức về mặt bằng trạm xử lý bằng 02 bơm nước thải (01 hoạt động, 01 dự phòng). Nước 

thải của 02 khu vực được thu về bể Tách mở tại khu vực mặt bằng trạm xử lý tập trung 

để tách cặn lắng và mỡ trước khi chảy vào bể Điều hòa để điều tiết lưu lượng xử lý. Do 

là trạm xử lý tập trung, và thu gom nước thải từ 02 khu vực mỏ khác nhau, nên cần thiết 

bố trí bể điều hào để điều tiết lưu lượng và chất lượng nước thải trước khi vào hệ thống 

xử lý, tăng tính ổn định cho quy trình vận hành hệ thống. Nước thải tại bể điều hòa được 

bơm cưỡng bức sang Cụm bể sinh học (thiếu khí, hiếu khí) để xử lý bằng vi sinh. 
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Chức năng chính của thiếu khí là sử dụng vi khuẩn thiếu khí để xử lý Nitơ, 

Phốtpho, và ngăn hiếu khí sử dụng vi khuẩn hiếu khí để oxy hóa phân hủy các chất hữu 

cơ BOD trong nuớc thải xuống mức đạt quy chuẩn xả thải. 

Nước sau xử lý tại ngăn hiếu khí sẽ tự chảy sang ngăn lắng đứng, các hạt cặn lơ 

lửng sẽ theo ống lắng trung tâm lắng xuống đáy và được bơm bùn bơm tuần hoàn về 

ngăn hiếu khí nhằm duy trì mật độ vi sinh trong bể, còn lại sẽ bơm về bể chứa bùn. 

Lượng nước trong sau xử lý sẽ được thu bằng máng thu nước tự chảy sang bể lọc rồi tiếp 

tục sang ngăn khử trùng. 

Tại ngăn khử trùng nước thải được khử trùng bằng hoá chất khử trùng. Nước thải 

sau xử lý bằng khử trùng sẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bùn cặn tại ngăn lắng được bơm về bể chứa bùn để cô đặc nồng bộ bùn trước khi 

thuê cơ quan chức năng bơm hút, vệ sinh và vận chuyển, xử lý. Nước róc bùn trong quá 

trình cô đặc bùn được tự chảy về bể điều hòa (hoặc bể lắng đợt 1) để tuần hoàn xử lý 

trước khi xả thải ra môi trường. 

- Thông số kỹ thuật của Trạm XLNT: 
Bảng 3.40. Danh mục các công trình xây dựng 

TT Hạng mục công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng dự 

kiến 

Ghi chú 

1 Bể tách mỡ m³ 19 
- Kích thước bể: DxRxC=4,6 x 1,6 x 2,6 m 

- Bể kín, kết cấu BTCT, cửa thăm 

2 Bể điều hòa m³ 200 
- Kích thước bể: DxRxC=12,5 x 4 x 4 m 

- Bể kín, kết cấu BTCT, cửa thăm 

3 Cụm bể sinh học m³ 423,15 
- Kích thước bể: DxRxC=11,4 x 7,6 x 5 m     

- Bể kín, kết cấu BTCT, cửa thăm 

4 Bể chứa bùn m³ 66,15 
- Kích thước bể: DxRxC=3,5 x 3,5 x 5,4 m     

- Bể kín, kết cấu BTCT, cửa thăm 

5 Nhà điều khiển m2 42,25 
- Kích thước bể: DxR=6,5 x 6,5 m     

 - Nhà cấp 4, mái tôn 

6 Bể thu nước thải m³ 42,75 
- Kích thước bể: DxRxC=5,7 x 2,5 x 3,0 m     

- Bể kín, kết cấu BTCT, cửa thăm 

7 
Hệ thống điện động 

lực, chiếu sáng 
HT 1 Hệ thống 

8 

Hệ thống dẫn nước 

thải đầu vào (dẫn nước 

từ hỗ thu về mặt bằng 

trạm xử lý 

HT 1 Ống HDPE 

9 

Hệ thống đường ống 

công nghệ (kết nối các 

bể) 

HT 1 Ống HDPE 
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Bảng 3.41. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên vật tư Đơn vị Số lượng 

1 Bể điều hòa   

- Rọ thu rác bể điều hòa bộ  1 

- Bơm nước thải (loại bơm chìm nước thải chuyên dụng) bộ  2 

- Hệ thống công nghệ xử lý bể điều hòa bộ  1 

2 Thiết bị hòa trộn hóa chất trên đường ống bộ 2  

3 Ngăn lắng đợt 1   

- Bơm bùn bộ  2 

- Hệ thống công nghệ xử lý ngăn lắng đợt 1 HT 1 

4 Ngăn xử lý thiếu khí   

- Bơm bùn bộ  2 

- Hệ thống công nghệ xử lý ngăn lắng đợt 1 HT 1 

5 Ngăn xử lý hiếu khí bộ  1 

- Bơm nước tuần hoàn bộ  2 

- Hệ thống công nghệ xử lý ngăn hiếu khí HT 1 

6 Ngăn lắng đợt 2   

- Bơm bùn bộ  2 

- Hệ thống công nghệ xử lý ngăn lắng đợt 2 HT 1 

- Bộ lắng tấm nghiêng m3 11 

7 Bể khử trùng   

- Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra bộ  1 

- Bơm nước sạch pha hóa chất bộ  1 

8 Nhà điều khiển   

- Máy thổi khí (cạn) bộ  2 

- Động cơ khuấy hoá chất (PAC, PAM, khử trùng) bộ 5 

- Bơm định lượng hóa chất (PAC, PAM, khử trùng) bộ 3 

- Tank pha hóa chất (PAC, PAM, khử trùng) bộ 5 

- Hệ thống điện động lực và điều khiển trung tâm HT 1 

9 Phụ trợ khác   

- Hệ thống đường ống và van liên kết nội tuyến HT 1 

- Hệ thống giá đỡ ống, vật tư phụ HT 1 

2. Nước thải công nghiệp 

a. Nước thải hầm lò 

Nước thải cửa lò +25 Thành Công được bơm thoát nước ở mức -85 và -220. Lưu 

lượng nước thoát ra từ các địa tầng, các đường lò khai thác theo các rãnh nước chảy 

vào hầm chứa nước ở mức -85 và -220. Việc thoát nước cưỡng bức cho mỗi mức được 

thực hiện bằng các trạm bơm để bơm lên mặt bằng giếng nghiêng phụ mức +25.  

- Hệ thống bơm bao gồm 03 bơm, trong đó: 02 hoạt động, 01 dự phòng có thông 

số kỹ thuật như sau: 

Bơm mức -85:  

+ Lưu lượng Q=400m3/h,  

+ Công suất P=360kW 

+ Chiều cao đẩy: h=184,5m 
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+ Hiệu suất: 79% 

Bơm mức -220: 

+ Lưu lượng Q=335m3/h,  

+ Công suất P=440kW 

+ Chiều cao đẩy: h=310m 

+ Hiệu suất: 75% 

 - Đường ống sử dụng là 02 đường ống HDPE D350 

Nước từ hầm bơm sau khi bơm lên mức +25 được dẫn về bể Điều lượng. 

Nước thải từ bể điều lượng sẽ được bơm cưỡng bức về khu vực trạm xử lý nước thải 

công suất 630 m3/h. 

2   B? di?u hòa s? 2

8   B? bùn s? 2

  Ngan l?ng t?m nghiêng

  Ngan trung hòa, keo t?, ph?n ?ng3

4

5

6

7   B? bùn s? 1

H? NG M? C CÔNG TRÌNH

  B? l?c mangan

1   B? di?u hòa s? 1

  B? nu?c s?ch

  Nhà di?u hành

Nhà che thi?t b? và kho hóa ch?t9

10

  Tr?m bi?n áp11

3 4+ C?m b? x?  lý

tr?M XLNT

XÂY D? NG VÀO GIAI ÐO?N II

 

Hình 3.8. Tổng mặt bằng trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Binh Minh 

* Các thông số chính của trạm xử lý: 

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của Trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Bình Minh được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 
Bảng 3.42. Thông số chính trong trạm xử lý nước thải  

TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

1 Công suất xử lý nước thải toàn hệ thống m3/h 630 

2 
Bể điều hòa (Kích thước : Dài x rộng x cao 

= 60,00 x 25,00 x 3,50m) 
m3 5.250,00 

3 Cụm bể xử lý   

3.1 Ngăn trung hòa + ngăn keo tụ + ngăn phản m3 725,54 

 

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 

1. BỂ ĐIỀU HOÀ SỐ 1 

2. BỂ ĐIỀU HOÀ SỐ 2 

3. NGĂN TRUNG HOÀ, KEO TỤ, PHẢN ỨNG 

4. NGĂN LẮNG TẤM NGHIÊNG 

5. BỂ LỌC MANGAN 

6. BỂ NƯỚC SẠCH 

7. BỂ BÙN SỐ 1 

8. BỂ SÙN SỐ 2 

9.NHÀ CHE THIẾT BỊ VÀ KHO HOÁ CHẤT 

10. NHÀ ĐIỀU HÀNH 

11. TRẠM BIẾN ÁP 

 

 

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI XÂY DỰNG VÀO 

GIAI ĐOẠN II 
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ứng (Kích thước : Dài x rộng x cao = 15,80 

x 11,20 x 4,10m) 

3.2 
Ngăn lắng tấm nghiêng (Kích thước: Dài x 

rộng x cao = 12,60 x 11,20 x 5,70 m) 
m3 804,38 

4 
Bể lọc mangan, 02 bể (Kích thước 1 bể: Dài 

x rộng x cao = 5,60 x 16,20x 3,30m) 
m3 598,75 

5 
Bể nước sạch (Kích thước: Dài x rộng x cao 

= 3,50 x 3,50 x 3,25m) 
m3 39,81 

6 
Bể bùn số 1 (Kích thước: Dài x rộng x cao 

= 15,00 x 3,60 x 3,30m) 
m3 178,20 

7 
Bể bùn số 2 (Kích thước: Dài x rộng x cao 

= 17,00 x 5,00 x 2,75m) 
m3 299,74 

8 

Nhà che thiết bị và kho hóa chất (Kích 

thước: Dài x rộng x cao = 14,50 x 6,40 x 

3,23m)  

m2 92,80 

9 
Nhà điều hành (Kích thước: Dài x rộng x 

cao = 10,80 x 7,5 x 3,6m) 
m2 81,00 

10 
Định mức nguyên liệu và điện năng sử 

dụng 
  

10.1 Vôi bột Kg/m3 nước thải 0,15 

10.2 PAC Kg/m3 nước thải 0,015 

10.3 PAM Kg/m3 nước thải 0,001 

10.4 Điện năng kW/m3 nước thải 0,22 

11 Lượng bùn phát sinh Kg/m3 nước thải 0,006 

* Các thiết bị đã được xây lắp của trạm xử lý: 

Danh mục các thiết bị đã được xây lắp của Trạm xử lý nước thải cửa lò +25 Thành 

Công được tổng hợp trong bảng sau: 
Bảng 3.43. Danh mục các thiết bị trạm xử lý nước thải +25 Thành Công 

TT  Tên thiết bị hay nhóm thiết bị Đơn vị 
Khối 

lượng 

I THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI     

I.1 Thiết bị nhà hóa chất     

1 Bơm định lượng sữa vôi: Q = 3,6m3/h; H = 17,2m;  Bộ 2 

2 
Bơm định lượng PAC, PAM: Lưu lượng: Q = 0,6 m3/h; Cột áp: 

H = 20,9m;  
Bộ 4 

3 

Bồn pha chế hoá chất PAC và PAM, Vôi: Dung tích 4000l; vật 

liệu Composite, Đồng bộ đường ống PVC D60,76,90..., van, phụ 

liện kèm theo đường cấp nước pha hóa chất; Kích thước: DxH: 

1600x2000 

  6 

4 
Động cơ khuấy hóa chất PAC, PAM, VÔI: N=50-60 vòng 

/phút; Trục khuấy bằng inox đồng bộ ; Hệ thống giá đỡ bằng thép 
Bộ 6 

5 
Máy khuấy nhanh bể phản ứng: Tốc độ đầu ra: N =70-90 

vòng/phút, điện áp: 380/660v/ 50 Hz 
Bộ 4 

6 
Máy khuấy chậm bể phản ứng: Tốc độ đầu ra: N =3-5 

vòng/phút, điện áp: 380/ 50 Hz 
Bộ 4 

7 Thiết bị vận chuyển vôi Bộ 1 

I.2 Hệ thống bơm và máy nén khí     

1 
Bơm nước thải đầu vào: Q=300-350m3/h; cột áp H=17,5-

13,8mH2O, chịu tính axit, điện áp 380V/50Hz/3pha 
Bộ 3 

2 Bơm hút bùn bể lamen: Q=300m3/h; cột áp H=12,5mH2O; điện Bộ 3 
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áp 380V/660v/50Hz/3pha 

3 
Bơm bơm nước sạch và hút bùn bể lọc mangan: Q=300m3/h; 

cột áp H=12,5mH2O; điện áp 380V660v//50Hz/3pha 
Bộ 3 

4 
Bơm nước sạch pha hóa chất và bơm nước tại ngăn thu nước 

bể bùn: Q=48m3/h; Cột áp : H=16,5mH2O; Điện áp 

380V/50Hz/3pha 

Bộ 2 

5 

Máy thổi khí bể trung hòa và 01 bể Mn:  Q=7,52m3/phút; 

H=5m; Điện áp 380/50HZ/3 pha. Bao gồm giảm thanh đầu hút, 

giảm thanh đầu đẩy, van an toàn, đồng hồ áp lực, khớp nối mềm 

Bộ 3 

6 Van điện D150 bộ 16 

7 
Bơm bùn đặt chìm (hút bùn bể điều hòa): Q=96-120m3/h; cột 

áp H=10,9-9mH2O; Điện áp 380V/660v/50Hz/3pha 
Bộ 2 

8 

Phà bơm và đường ống xoắn kẽm: Đường ống D76 L=80m; 

Phà bơm và mái che bơm 2000x2000x1200mm; Phao đỡ đường 

ống 

Bộ 2 

I.3 Thiết bị kiểm soát lưu lượng và điều khiển     

1 
Đồng hồ đo lưu lượng nước thô và nước sạch: Đồng hồ cơ, 

công suất hoạt động 1000m3/h; DN400mm 
Bộ 1 

2 

Hệ thống thiết bị đo và hiển thị pH:Thang đo: 0.00 – 14.00 pH; 

Độ phân giải: 0.01 pH; Độ chính xác: ± 0.01 pH; Cảm biến đầu 

vào: sensor pH; Màn hình hiển thị bằng LED sáng; Mức bảo vệ 

chống thấm IP65 

Tín hiệu đầu ra từ: 4-20mA 

Bộ 2 

3 Thiết bị đo pH cầm tay Bộ 1 

I.4 Hệ thống điện điều khiển     

1 

Tủ điều khiển toàn bộ hệ thống. 

- Đầy đủ đồng hồ vol, am pe, atomat tổng, atomat phân đoạn, zole 

nhiệt… 

Hệ 

thống 
1 

2 
Cáp điện, đường ống bảo vệ cáp điện trong nội bộ trạm từ tủ điện 

đến thiết bị 

Hệ 

thống 
1 

I.5 

HỆ THỐNG PIPE RACH: Hệ thống sàn thao tác nhà pha 

PAC,PAM, Vôi Hệ thống sàn thao tác nhà pha vôi giá đỡ đường 

ống nhà HC, giá đỡ bơm, nhà che máy thổi khí và các bơm Mn, 

Lamella...  

Hệ 

thống 
1 

II THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP     

1 May biến áp 250KVA-6(22)/0,4KV bộ 1 

2 Chống sét van 6kV bộ 1 
 

Hiệu quả: Trạm XLNT có khả năng nâng cao độ pH, xử lý triệt để TSS, Fe, Mn 

đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), hạn chế ô nhiễm tới môi trường nước. 

Thời gian thực hiện: Trong quá trình hoạt động dự án. 

Hiện TKV đã đồng ý chủ trương đối với Công ty TNHH 1 thành viên Môi 

trường - TKV đầu tư thêm 01 trạm XLNT hầm lò tập trung công suất 450m3/h để phục 

vụ xử lý nước thải hầm lò đối với với Dự án này.  

b. Nước mưa chảy tràn 

Thành phần của nước mưa chảy tràn bề mặt chủ yếu chứa hàm lượng cặn lơ lửng 

cao. Để hạn chế tác động đến môi trường toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt của 
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mặt bằng SCN của dự án được thu gom về hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, qua 

hố thu để lắng đọng bùn đất trước khi dẫn ra hệ thống thoát nước chung khu vực. Hệ 

thống thu gom, thoát nước tại mặt bằng SCN dự án được chia làm 03 lưu vực, cụ thể 

như sau: 

- Tại mặt bằng +30: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +30 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước của tường chắn số 1 xây xung quanh rồi dẫn về Hố thu số 1 (HT1) và 

Hố thu số 2 (HT2) để lắng cặn trước khi nhập vào hệ thống thoát nước tại mặt bằng 

+26. Rãnh thoát nước tường chắn số 1 được xây dựng đảm bảo độ dốc i = 0,3% (chi tiết 

xem hình 3.9). Thông số chi tiết tường chắn số 1, hố thu số 1, hố thu số 2 xem hình 

3.10. 

- Tại mặt bằng +26: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +26 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước số 1 (R1) xây xung quanh rồi dẫn về Hố thu số 7 (HT7) để lắng cặn. 

Nước mưa chảy tràn sau khi lắng cặn được dẫn theo rãnh thoát nước số 2 theo cống 

thoát nước chảy ra mương nước khu vực. Rãnh thoát nước số 1, số 2 được xây dựng 

đảm bảo độ dốc i = 0,2 ÷ 0,3% (chi tiết xem hình 3.9). Thông số chi tiết rãnh thoát nước 

số 1, hố thu số 7 xem hình 3.10. 

- Tại mặt bằng +25: Nước mưa chảy tràn mặt bằng +25 được thu gom về hệ thống 

rãnh thoát nước số 1, 1* (R1, R1*) rồi qua hệ thống các hố thu số 3, 4, 5, 6 (HT3, HT4, 

HT5, HT6) bố trí trên các rãnh thoát nước để lắng cặn. Nước mưa chảy tràn sau khi 

lắng cặn, một phần dẫn theo rãnh thoát nước số 2, một phần chảy trực tiếp theo cống 

thoát chảy ra mương nước khu vực. Rãnh thoát nước số 1, số 2 được xây dựng đảm bảo 

độ dốc i = 0,2 ÷ 0,3% (chi tiết xem hình 3.9). Thông số chi tiết rãnh thoát nước số 1, 1*, 

hố thu số 3,4,5,6 xem hình 3.10. 
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Hình 3.10. Mặt cắt và mặt bằng rãnh, hố thu nước mặt bằng sân công nghiệp 

Chủ dự án tiếp tục duy trì hệ thống mương, hố ga thu nước trên. Định kỳ thực 

hiện nạo vét bùn đất nhằm giảm lắng cặn. 

* Xử lý nước thải chứa dầu mỡ (từ quá trình rửa và sửa chữa xe):  

Để giảm thiểu tác động do bụi từ các xe vận chuyển ra vào khu vực mỏ, Chủ dự 

án bố trí bãi rửa, sửa chữa xe để giảm thiểu tác động nói trên 

Nước thải từ quá trình rửa xe và sửa chữa bảo dưỡng cơ khí trên mặt bằng chứa 

nhiều dầu mỡ và các tạp chất khác sẽ được xử lý thông quá hệ thống hố lắng và bẫy 

dầu. Cụ thể: 

- Nước thải từ các khu vực nói trên sau khi qua hố ga lắng cặn để lọc bỏ cặn thô 
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sẽ được tập trung xử lý tách dầu mỡ bằng bẫy tách dầu nổi và màng lọc để tách dầu mỡ 

trong nước thải.  

- Sơ đồ nguyên lý bãy lọc dầu, mỡ xem hình dưới đây. 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.11.  Sơ đồ xử lý nước thải chứa dầu mỡ từ xưởng bảo dưỡng ôtô và kho nhiên liệu 

 

 
Hình 3.12. Sơ đồ nguyên lý bẫy tách dầu 

Công ty đã tiến hành xây dựng và vận hành tốt hệ thống bãy tách dầu nổi để xử 

lý nước thải chứa dầu mỡ phát sinh tại khu vực rửa xe và sửa chữa bảo dưỡng cơ khí để 

đáp ứng tiêu chuẩn xả thải (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B).  

Mô hình bãy tách dầu mỡ trong nước thải chứa dầu như trình bày thời gian qua 

đã được nhiều đơn vị khai thác, chế biến than khu vực Quảng Ninh áp dụng và cho hiệu 

quả xử lý tốt (Hiệu suất của bãy tách dầu nổi đạt tới 90%, hàm lượng dầu mỡ trong 

nước thải chứa dầu sau khi qua bãy tách dầu cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn xả thải 

QCVN40:2011/BTNMT, cột B). Chi phí xây dựng và vận hành hệ thống không lớn, 

phù hợp với điều kiện của Công ty và mức đầu tư của Dự án. 

C. Giảm thiểu tác động của các loại chất thải phát sinh  

 Các loại chất thải phát sinh của Dự án bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

nguy hại, đất đá thải (khai thác hầm lò). Các biện pháp giảm thiểu đối với các loại chất 

thải như sau: 

 1. Đối với đất đá thải 

 Đất đá thải trong quá trình khai thác hầm lò tương đối nhỏ nên được thu gom và 

đổ thải ra bãi thải trong V13 của Công ty. Để hạn chế các tác động đến môi trường 

trong quá trình đổ thải, các Công ty đang áp dụng các biện pháp sau: 

Nước rửa xe ô tô Nước từ khu sửa chữa, 

bảo dưỡng cơ khí 
Hố ga lắng cặn 

 

Bẫy dầu Thải ra ngoài 
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- Hạn chế nước mưa chảy tràn qua mặt bãi thải và sườn dốc bãi thải bằng giải 

pháp thiết kế và thực hiện đổ thải như sau: Mặt bãi thải có độ dốc 2÷3% hướng vào 

phía trong, phía ngoài mép bãi thải có đê chắn cao 0,8 ÷1,2 m, nhằm đảm bảo an toàn 

cho ô tô dỡ tải đồng thời không cho nước mưa từ mặt bãi thải tràn xuống sườn bãi thải. 

- Nước chảy tràn và rò rỉ ra từ các bải thải được thu gom vào các hố giảm xung, hồ 

lắng và đập lọc trước khi thải ra suối của khu vực. 

- Phía dưới chân bãi thải xây dựng đập, kè chắn ngăn đất đá thải trôi xuống dưới 

hạ lưu.  

- Thường xuyên tiến hành công tác dọn đất đá trôi lấp phía thượng lưu đê chắn, 

nhất là sau những đợt mưa lũ lớn. 

- Đổ thải theo phương pháp phân tầng 20÷30 m nhằm tăng cường hệ số ổn định và 

hạn chế nguy cơ sụt lún hay sạt lở bãi thải. 

Các công trình bảo vệ môi trường tại bãi thải được Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường - Vinacomin xây 

dựng, quản lý.  

 2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

 Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt mà Công ty đang áp 

dụng bao gồm: 

 - Tái sử dụng các chất thải có khả năng tái chế như giấy, bìa các tông, vỏ chai, 

lon đồ hộp, nilon, thức ăn thừa...nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. 

 - Bố trí các thùng rác thu gom tại các khu vực phát sinh chủ yếu của văn phòng 

xí nghiệp, phân xưởng sản xuất… 

 - Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của đơn vị vào xe gom rác đẩy tay chở 

đến các tụ điểm tập kết (rác để trên xe thu gom phục vụ cho công tác gắp), không được 

đổ rác xuống lòng, lề đường tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Điểm tập kết 

rác của dự án tại khu công trường Thành Công (Địa chỉ: Khu 4, phường Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long). 

 - Rác thải của ngành ăn phải đựng trong túi nilon để tránh ô nhiễm môi trường 

xung quanh. 

 - Hàng ngày thu gom, quét dọn sạch sẽ chân rác tại các điểm tập kết. 

 - Hợp đồng vận chuyển, xử lý rác với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi 

trường Đô thị Quảng Ninh ngày một lần vào thứ 2,4,6 trong tuần tại điểm tập kết đem 

đi xử lý theo quy định. Thời gian thu gom từ 18h00’ đến 6h00’ (theo quy định của 

UBND thành phố Hạ Long). 
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Hình 3.13. Thùng thu gom rác trên mặt bằng SCN +25 Bình Minh 

 3. Đối với chất thải nguy hại 

 Hiện nay việc thu gom, lưu giữ, quản lý, vận chuyển và xử lý các loại chất thải 

nguy hại phát sinh được Công ty thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, được quy 

định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015. Công ty đã tiến 

hành lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Quảng Ninh, mã số quản lý: 22 000 659 T cấp ngày 29 tháng 05 năm 2014 (cấp lần 

đầu). Phương án thu gom, lưu giữ, quản lý được thực hiện cụ thể như sau: 

a. Biện pháp thu gom, lưu giữ:  

- Các vị trí sản xuất đặt các thùng đựng chất thải, định kỳ vận chuyển lưu giữ tại 

kho chứa  tạm CTNH tại mặt bằng SCN +25 của Dự án. Dán nhãn các thùng đựng chất 

thải nguy hại theo quy định. 

+ Kho chứa tạm CTNH có diện tích 27m2, được chia làm nhiều ngăn để chứa các 

loại chất thải nguy hại. 

+ Kết cấu kho chứa: Móng xây đá hộc VXM M75#, giằng móng, giằng tường đúc 

bê tông B15. Tường xây gạch chỉ VXM M50, trát bằng VXM M75 dày 15mm, cửa đi 

và cửa sổ dùng cửa Pano thép. Xà gồ thép hộp 60x30x1,5mm, vì kèo thép 

L50x50x5mm, mái lợp tôn mạ màu 0,4mm. 

+ Nhà kho được thiết kế đảm bảo các điều kiện theo TCVN 2622-1995 về phòng 

cháy chữa cháy. 

- Thời gian lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị xử lý là 3 tháng.   

- Định kỳ 06 tháng và 01 năm Công ty báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại 

với cơ quan quản lý nhà nước. 

b. Biện pháp vận chuyển, xử lý. 

- Việc vận chuyển, xử lý được Công ty than Hòn Gai - TKV thuê đơn vị có đủ 

chức năng vận chuyển và xử lý theo các quy định của pháp luật. 
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- Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV là đơn vị được Công ty than Hòn Gai - 

TKV lựa chọn thuê vận chuyển, xử lý đối với CTNH phát sinh. Công ty đã ký hợp đồng 

số 076/HĐDV-VHGC-MT ngày 25 tháng 01 năm 2016 V/v:  “Thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải nguy hại”. 

- Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV (là đơn vị thành viên của Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Mã số QLCTNH: 22.001.VX cấp 

lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2014).  Chất thải nguy hại sẽ được vận chuyển xử lý tại 

Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại - Công ty TNHH MTV Môi 

trường - TKV  có địa chỉ tại khu vực N99 Khe Tam, xã Dương Huy, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

 

 
Hình 3.14. Kho lưu giữ chất thải nguy hại phân xưởng sửa chữa thiết bị 
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Đây là các biện pháp quản lý do đó hiệu quả chỉ thực sự đạt được khi các chất 

thải này được thu gom xử lý đúng theo quy định và hợp đồng đã ký kết với đơn vị có đủ 

chức năng.  

Ưu điểm: đơn giản, chi phí đầu tư thấp; 

Nhược điểm: Chi phí vận hành và duy trì đẩy giá thành sản phẩm tăng. 

Thời gian thực hiện: Trong quá trình hoạt động dự án. 

 - Ngoài ra, trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, vỏ thùng chứa thuốc 

nổ, kíp mìn không đạt tiêu chuẩn… được lưu trữ trong kho mìn và được tiêu hủy theo 

đúng hướng dẫn 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; 

Nhà kho chứa VLNCN khu Đông Bình Minh đã được hoàn thành xây dựng và 

đưa vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kho VLNCN số 

01.K3.01.14.QNI.II ngày 31/3/2014 do Sở Công thương, tỉnh Quảng Ninh cấp. Kho 

VLNCN cũng đã được Công an tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về 

phòng cháy và chữa cháy số 1819/ĐK-PCCC ngày 14/12/2009. Nhà kho được xây dựng 

theo đúng hướng dẫn theo QCVN 1:2019/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  

Ưu điểm: Dễ dàng thực hiện trong khâu thu gom và lưu trữ. 

Nhược điểm: Tốn kinh phí thực hiện. 

Hiệu quả xử lý: Cao 

Tính khả thi: Cao 

D. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải   

 1. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

- Trang bị bổ sung hoặc thay thế bảo hộ lao động cho CBCNV lao động trực tiếp. 

- Bố trí hợp lý giờ làm việc tuân thủ theo đúng quy định. 

- Trồng cây bổ sung tại khu vực Dự án (thay thế các cây đã héo, hỏng) nhằm 

giảm thiểu tác động của bụi và tiếng ồn ảnh hưởng tới người lao động.  

 2. Giảm thiểu tác động tới công nhân 

 * Các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động 

Trong giai đoạn sản xuất, các hoạt động vận chuyển đất, đá trên mặt bằng và đổ 

thải đều ảnh hưởng đến sức khoẻ con người thông qua các tác nhân như bụi, khí thải, 

tiếng ồn,… Để bảo vệ sức khoẻ con người thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 

sau: 

- Tất cả các biện pháp giảm thiểu tác động phải được thực hiện nghiêm chỉnh đã 

đề cập trong dự án. 

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh 

nghề nghiệp từ đó có biện pháp kịp thời giải quyết. 

- Tổ chức giờ giấc lao động hợp lý, sắp xếp luân phiên phù hợp các nhóm thợ 
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phải làm việc thường xuyên ở nơi có mức độ độc hại cao. 

- Tuân thủ quy trình quy phạm an toàn ở từng vị trí lao động sản xuất. 

* Công tác y tế và cấp cứu mỏ 

 - Công tác cấp cứu mỏ: 

 + Hàng năm mỏ có chương trình huấn luyện và tổ chức diễn tập về công tác cứu 

hoả và cấp cứu mỏ theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

 + Công nhân làm việc trong mỗi vị trí phải được học tập đầy đủ quy trình, quy 

phạm và tham gia diễn tập để nâng cao ý thức và khả năng thực hành trong công tác 

phòng chống cháy và cấp cứu mỏ. 

 - Công tác y tế: 

 + Tổ chức kiểm tra, khám sức khoẻ định kỳ 02 lần/năm cho CBCNV của Công 

ty nhằm phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý do môi trường lao động gây ra. Ngoài 

ra, hàng năm Công ty còn tổ chức đi tham quan nghỉ dưỡng cho các CBCNV. 

3. Giảm thiểu tác động khi gặp sự cố sạt lở đất ở những vị trí xung yếu trong 

hầm lò và bãi thải 

 Tác động của sạt lở đất taluy gây nguy hiểm cho con người, làm biến đổi cảnh 

quan môi trường và cản trở sản xuất, giao thông khu vực bãi thải và ngoài dự án. Trong 

giai đoạn này, Chủ dự án duy trì phương án phòng chống sự cố trượt lở để thực hiện khi 

gặp rủi ro (nếu cần). Khi xảy ra sự cố ở mức nhẹ, Chủ dự án sẽ tiến hành cùng bàn bạc 

để đưa ra phương án xử lý. Nếu trong trường hợp cấp bách, sự cố nghiêm trọng, Công 

ty báo cáo khẩn cấp tới TKV cũng như đơn vị có chức năng để đưa ra phương án xử lý 

kịp thời.  

 Các tác động này sẽ được giảm thiểu sau khi Công ty thực hiện đóng cửa mỏ và 

cải tạo phục hồi môi trường.  

 4. Giảm thiểu tác động tới các vấn đề xã hội khu vực dự án 

Các vấn đề xã hội tại khu vực dự án có thể nảy sinh. Để giải quyết các vấn đề 

này, Chủ dự án kết hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an ninh chính trị khu vực. 

Ưu điểm: dễ thực hiện. 

Nhược điểm: 

- Hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu phụ thuộc vào ý thức về an toàn lao 

động của CBCNV làm việc.  

Mức độ khả thi: có tính khả thi cao. 

Hiệu quả áp dụng: 

Nếu biện pháp được thực hiện tốt sẽ hạn chế được các rủi ro do ảnh hưởng tới 

sức khỏe tới CBCNV. 

 5. Giảm thiểu tác động tới đến tài nguyên, môi trường đất và hệ sinh thái 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước và 

chất thải rắn trình bày ở trên đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường đất và hệ sinh thái.  
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Tuy nhiên, một số biện pháp khác cũng được Công ty áp dụng nhằm giảm thiểu 

tối đa các hoạt động tới môi trường đất và hệ sinh thái. 

- Khoanh vùng khu đất của Dự án được địa phương cấp cho tiện quản lý và chịu 

về trách nhiệm về pháp lý cũng như các vấn đề về môi trường và hoàn thổ sau khi Dự 

án đi vào hoạt động. 

- Để tránh xảy ra hiện tượng chai cằn và phong hóa đất, Dự án kết hợp trồng cây 

với công tác cải tạo và phục hồi các bãi thải sau khi khai thác. Tùy vào điều kiện cụ thể 

có thể trồng các loài cây thích hợp với môi trường khu vực. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thải bỏ các chất thải rắn, thải bỏ đúng nơi quy định, 

hạn chế phát sinh bụi trong diện rộng bằng các thiết bị khử bụi và hàng rào cây xanh, vì 

các yếu tố này dễ dẫn đến việc làm chai cằn, phong hóa đất và ô nhiễm kim loại nặng 

trong đất. 

- Hạn chế dầu mỡ từ các thiết bị để tránh nước mưa cuốn trôi ra khu vực xung quanh. 

- Dẫn nước mưa chảy theo hướng nhất định vào hồ lắng không để chảy tràn lan 

làm ô nhiễm trên diện rộng. 

6. Biện pháp khắc phục bồi lấp lòng mương khu 4  

Các biện pháp đề xuất nhằm giảm thiểu và khắc phục bồi lấp lòng mương được 

Công ty thực hiện như sau: 

- Đảm bảo toàn bộ nước mưa chảy tràn trên mặt bằng sân công nghiệp được thu 

gom vào rãnh thoát nước và qua hố ga lắng cặn, xử lý trước khi đổ vào mương khu 4.  

- Thực hiện tốt các giải pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường nước đã đề 

cập ở trên và định kỳ tiến hành nạo vét các hệ thống mương dẫn phần chịu tác động trực 

tiếp của Dự án để đảm bảo khả năng thoát nước và bảo vệ hệ sinh thái dưới nước. 

 7. Giải pháp phòng chống nước mặt, bục nước vào hầm lò 

Trong quá trình khai thác Công ty luôn luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp 

nhằm hạn chế đến mức tối đa khả năng xảy ra sự cố này. Các giải pháp mà Công ty 

đang thực hiện đó là: 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch khoan thăm dò đề phòng bục nước: Trên cơ sở 

tổng hợp các tài liệu địa hình toàn mỏ, cập nhật các vùng khai thác cũ, các phay phá địa 

chất, Công ty đã đưa ra các dự báo nguy cơ cần đề phòng bục nước từ đó xây dựng kế 

hoạch khoan thăm dò cụ thể. 

- Hàng năm xây dựng các phương án giải quyết sự cố về bục nước nhằm chủ động 

ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

- Xử lý chống thấm các khe nứt dưới đáy các con suối, địa hình phía trên để ngăn 

chặn nước thẩm thấu xuống lò. 

Ngoài ra, Công ty còn xây dựng các biện pháp ứng cứu sự cố và tìm kiếm cứu nạn 

khi sự cố bục nước lò xảy ra, cụ thể xem bảng dưới đây: 
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Bảng 3.44. Các biện pháp kế hoạch ứng cứu sự cố và tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra cố bục nước 

lò hiện tại Công ty đang áp dụng 

TT Các biện pháp cứu người và loại trừ sự cố 
Người chịu trách nhiệm 

thực hiện gười thực hiện 

1 
Gọi đội CH-CN chuyên trách số 2 đảm bảo sự có mặt 

cùng với phương tiện kỹ thuật và trang thiết bị cứu hộ, 

cứu nạn. 

- P. ĐKSX 

- Người trực điện thoại. 

2 
Đảm bảo sự hoạt động tốt của quạt thông gió chính tại 

cửa lò +25.DA 

- TP. CĐVT 

- CĐPX số 3, thợ  vận hành 

trạm quạt. 

3 

Ngắt điện tại vị trí CD TPP-2, kiểm tra, khắc phục hỏng 

hóc cáp điện, thiết bị điện đảm bảo an toàn sau đó nhanh 

chóng đóng điện lại để ứng cứu.  

- Giám đốc 

- TP. CĐVT, CĐPX KT3, thợ 

vận hành. 

4 

Khi phát hiện thấy sự cố bục nước tại lò chợ, mọi người 

phải lập tức hành động như sau: 

- CN tại các vị trí có cửa chống ngập khu vực thì phải 

đóng ngay các cửa đó. 

- CN ở phía trên điểm bục nước, rút  lên mặt bằng qua 

ngầm giếng chính -74/+40. 

- CN ở phía dưới điểm bục nước rút theo lò DV, XV rút 

lên mặt bằng qua ngầm giếng chính -75/+40. 

- Công nhân làm việc tại các đường lò có nối thông với 

đường lò trên rút lên theo các đường lò lên vị trí cao hơn 

và ra ngoài mặt bằng theo các đường lò giếng chính và 

giếng phụ. 

- Công nhân vận hành bơm tại hầm bơm -75, -110: 

Đóng kín các cửa chống tràn, chống ngập, vận hành cửa 

điều tiết nước đảm bảo bơm hoạt động bình thường. 

Công nhân lò việc tại đầu ngầm đóng cửa chống tràn tại 

vị trí đó. 

- Thông báo cho CB trực ca và Phòng Điều hành biết.  

- Thông tin bằng điện thoại báo về sự cố. 

- Quản đốc, PQĐ trực ca.  

- CN gác cửa lò +36, CL+40, 

CL+25DA, trực tổng đài, 

nhân viên đội thông gió mỏ, 

đội CCM bán chuyên, CNPX 

số3, những người phát hiện 

thấy sự cố. 

5 

Đội CCMBC có đầy đủ thiết bị chia làm 03 mũi:  

- Mũi 1 đi từ cửa lò +40 theo đường ngầm +40/-75 vào 

lò chợ tiếp cận điểm bục tìm kiếm và đưa  người bị nạn 

đến vị trí an toàn (nếu có). 

- Mũi 2 đi đi từ cửa lò +40 theo đường ngầm +40/-75 ra 

ga vòng -75 lên lò chợ tiếp cận điểm bục tìm kiếm và 

đưa  người bị nạn đến vị trí an toàn (nếu có). 

- Đội trưởng CCM BC Công 

ty. 

- Các thành viên đội CCM 

bán chuyên của XN. 

6 Đưa các phương tiện cấp cứu đến cửa lò +40.  
- Giám Đốc 

- Đội CCM BC, CN PX số 3 

7 

Điều động:    

- Đội số 1 lực lượng CH-CN chuyên trách đi từ  cửa lò 

+40 theo đường ngầm +40/-75 xuống chân ngầm -75 

vào lò chợ tiếp cận điểm bục tìm kiếm và đưa người bị 

nạn đến vị trí an toàn (nếu có). 

- Đội số 2 lực lượng CH-CN chuyên trách đi từ cửa lò 

+40 theo đường ngầm +40/-75 ra chân ngầm -75 ra ga 

vòng mức -76 xuống lò thượng -77/-90 lên lò chợ tiếp 

cận điểm bục tìm kiếm và đưa người bị nạn đến vị trí an 

toàn (nếu có). 

- Đội trưởng đội cơ động của 

TTCCM. 

- Lực lượng CH-CN chuyên 

trách của TTCCM. 
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TT Các biện pháp cứu người và loại trừ sự cố 
Người chịu trách nhiệm 

thực hiện gười thực hiện 

- Các bộ phận thực hiện cứu người theo hoàn cảnh và 

theo lệnh của người lãnh đạo công tác ƯCSC-TKCN 

mỏ. 

3.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố giai đoạn vận hành 

 1. Phòng chống tai nạn giao thông 

- Các lái xe đều phải được đào tạo bài bản qua trường lớp, có bằng lái phù hợp 

với loại xe điều khiển. 

- Tuân thủ nghiêm túc và lái xe đúng phần đường, chạy đúng tốc độ quy định. 

- Không uống các loại nước có cồn khi tham gia giao thông và trong giờ làm 

việc. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: Đây là những điều kiện bắt buộc theo quy định của 

pháp luật và rất có hiệu quả trong việc giảm thiểu tai nạn khi tham gia giao thông. Tuy 

nhiên, việc thực hiện các biện pháp này còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của người điều 

khiển phương tiện và kỷ luật của Công ty. 

 Không gian áp dụng: Trên các đoạn đường vận tải đất đá thải, các đoạn đường 

từ QL18A vào khu mỏ và đoạn đường vận tải từ khu mỏ sang bãi thải. 

Thời gian áp dụng: Trong giờ làm việc của cán bộ công nhân viên. 

 2. Đề phòng tai nạn lao động 

 - Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc và thiết bị, tính toán định 

lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu như thuốc nổ, xăng dầu…  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân trong quá trình làm việc 

(quần áo, ủng, kính, mũ bảo hộ…). 

Đánh giá biện pháp áp dụng: Thực hiện tốt các biện pháp trên phần nào giảm thiểu 

được tai nạn, rủi ro trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này 

phụ thuộc vào tình hình sản xuất, tài chính của Công ty và ý thức của người lao động. 

 3. Biện pháp phòng chống sét do mưa giông 

- Xây dựng cột thu lôi Franklin để chống sét cho nhà cửa, kho bãi trên MBSCN +25. 

- Trồng cột thu lôi ở các khu vực cao gần khai trường khai thác để tránh sét đánh. 

- Hướng dẫn cho cán bộ, công nhân phương cách tránh sét khi có mưa dông lớn: 

trước tiên khi có mưa giông lớn xuất hiện lập tức vào nơi an toàn. Trong trường hợp 

không kịp vào nhà phải đứng xa các vật cao, tránh xa khu vực hố thu nước khai trường, 

tránh xa các vật dụng bằng kim loại như máy móc, thiết bị trên khai trường, người ở vị 

trí càng thấp càng tốt. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: Biện pháp 1 và 2 áp dụng có chi phí tốn kém song 

có tác dụng phòng tránh tốt, biện pháp 3 đơn giản không tốn chi phí nhưng hiệu quả 

phòng tránh không cao và tất cả phụ thuộc vào ý thức của người lao động. 

Lựa chọn biện pháp: Công ty áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp trên để đạt 

hiệu quả phòng tránh cao nhất. 
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 4. Phòng chống trượt lở bãi thải 

Để giữ ổn định, ngăn chặn sạt lở và xói mòn bãi thải, sau khi kết thúc đổ thải 

công tác giữ ổn định cho sườn tầng và mặt tầng thải, hạn chế sạt lở đối với bãi thải sẽ 

thực hiện các công việc theo các yêu cầu kỹ thuật như sau: 

- San gạt tầng thải: 

+ Chiều cao tầng thải: Từ 1020m. 

+ San gạt sườn tầng thải theo góc dốc tự nhiên của đất đá thải: Từ 3035o. 

+ San gạt mặt tầng thải: Dốc vào trong 2÷3% để tạo độ dốc thoát nước. 

- Đào rãnh thu nước: Để đảm bảo tiêu thoát nước cho các tầng thải, giảm động 

lực của dòng chảy gây sói lở sườn tầng và cuốn trôi đất mầu trong hố trồng cây, tại 

các chân tầng thải tiến hành đào tạo rãnh thu nước chân tầng, thu dẫn nước ra khỏi bãi 

thải. 

- Phủ xanh bề mặt các bãi thải: Để tăng độ liên kết của đất đá trên bãi thải và 

giảm sự sói mòn, rửa trôi của nước mưa rơi trực tiếp xuống mặt các tầng thải, sau khi 

cải tạo các tầng thải tiến hành trồng cỏ trên các sườn tầng, trồng keo lá tràm trên các 

mặt tầng thải giữ ổn định cho bãi thải và phục hồi môi trường. 

- Đánh giá biện pháp áp dụng: Các biện pháp trên tuy phải đầu tư nguồn kinh phí 

tương đối lớn song có tác dụng rất tích cực trong việc hạn chế sạt lở đất đá trên bãi thải, 

giữ ổn định và cải tạo, phục hồi môi trường cũng như mang lại giá trị kinh tế từ thu 

hoạch gỗ thời gian sau. Các giải pháp này rất phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên 

trong khu mỏ, đặc điểm công nghiệp khai thác, chế biến than trong vùng. 

Thực tế tại nhiều mỏ than vùng Quảng Ninh có điều kiện tương tự như khu mỏ 

Bình Minh khi áp dụng các biện pháp trên đã cho hiệu quả giảm thiểu rõ rệt. 

 5. Ứng cứu sự cố sạt lở bãi thải 

Sự cố sạt lở bãi thải có thể xảy ra trong và sau thời gian kết thúc khai thác, đổ 

thải của Dự án. 

Khi xảy ra sự cố sạt lở bờ bãi thải sẽ gây nguy hiểm cho cán bộ công nhân viên, 

máy móc thiết bị làm việc trên khai trường, bãi thải và ảnh hưởng tới môi trường nước 

mặt, hệ sinh thái, giao thông trong khu vực. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở bãi thải, căn cứ theo vị trí, khối lượng sạt 

lở, mức độ nghiêm trọng của thiệt hại do sự cố sạt lở gây ra, Công ty cần nhanh chóng 

tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố: 

- Nhanh chóng huy động máy móc thiết bị san gạt, xúc bốc vận tải tới khu vực 

sạt lở để xúc bốc giải phóng đất đá bồi lấp. 

- Trong trường hợp có tai nạn hoặc thiệt hại về người cần nhanh chóng sơ cứu và 

chuyển đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện gần nhất. 

- Để ổn định cho bãi thải không tiếp tục bị sạt lở đảm bảo an toàn về sau, tại 

những khu vực sạt lở được cải tạo, gia cố an toàn trước khi tiếp tục triển khai các hoạt 

động tiếp theo. 

 Đánh giá biện pháp áp dụng: Đây là những biện pháp tương đối đơn giản mà hữu 

hiệu, nhanh chóng kịp thời khắc phục sự cố, tuy nhiên luôn phải có bộ phận, thiết bị và 
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phương tiện thường trực tại khu vực. 

 6. Biện pháp an toàn đối với một số công trình và khu vực phục vụ cho Dự án 

Với các khu vực thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn, Công 

ty thực hiện các biện pháp phòng chống: 

 - Đối với kho vật liệu nổ công nghiệp: Việc thiết kế xây dựng, lưu trữ xuất nhập 

vật liệu nổ… phải thực hiện theo đúng quy định tại 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;. Phải 

được cấp giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Tại kho vật liệu nổ công 

nghiệp tập chung thường trực phải có người canh gác bảo vệ, hệ thống phòng chống 

cháy nổ phải thường xuyên hoạt động, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. 

- Đối với kho nhiên liệu: Kho nhiên liệu của Công ty được xây dựng tách rời với 

các công trình phụ trợ khác, được thiết kế xây dựng theo đúng quy định đối với các 

công trình dễ xảy ra khả năng cháy nổ, xung quanh kho có hàng rào bảo vệ… Toàn bộ 

nước chảy tràn từ kho nhiên liệu phải được thu gom dẫn về bãy tách dầu để lọc tách dầu 

nổi trước khi thải vào môi trường. 

-  Đối với các trạm biến áp: Trạm biến áp cũng được lựa chọn vị trí và thiết kế 

xây dựng tách rời với các công trình khác; xung quanh trạm biến áp đều phải có tường 

chắn hoặc hàng rào sắt, biển cảnh báo ngăn người và gia xúc vào trong trạm biến áp.   

 7. Ứng phó sự cố 

Ngoài Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam trên địa bàn thành phố Uông Bí, tại Công ty than Hòn Gai- TKV phải thành 

lập đội cấp cứu bán chuyên trách để giải quyết, ứng cứu kịp thời và chủ động cấp cứu 

tại chỗ trong những trường hợp xảy ra sự cố (cháy nổ, sạt lở bãi thải, tai nạn lao 

động...). 

 Khi có rủi ro sự cố xảy ra, trong khi chờ đợi đội cấp cứu mỏ từ thành phố Hạ 

Long vào khu mỏ, đội cấp cứu mỏ của Công ty phải nhanh chóng tìm giải pháp cứu hộ 

(dập tắt cháy, bốc xúc đất đá vùi lấp, bơm thoát nước...) sơ cứu người bị nạn hoặc chở 

đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Ninh. 

 Các thành viên của đội cấp cứu mỏ phải được học tập lý thuyết cấp cứu mỏ, 

được trang bị các phương tiện cần thiết để phòng ngừa và khắc phục hữu hiệu các tai 

nạn, sự cố xảy ra.  

 Trang bị đầy đủ các phương tiện ứng cứu đối với các loại sự cố và có người 

thường trực thường xuyên. 

 8. Phòng cháy chữa cháy 

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công dẫn 

đến sự cố môi trường. Dự án sẽ áp dụng các giải pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng 

lực quản lý bằng những biện pháp cụ thể như sau: 

- Lắp đặt bổ sung chuông báo cháy trên mặt bằng điều hành, sản xuất, sinh hoạt 

theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm tại những khu vực có nguy cơ cháy nổ 

và định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy, an toàn của các thiết bị; kịp thời thay thế những 

thiết bị hư hỏng. 
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- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Quảng 

Ninh.  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại các khu vực làm việc (mặt bằng 

khu điều hành sản xuất, khu sàng tuyển chế biến) và được công an PCCC tỉnh Quảng 

Ninh kiểm tra, xác nhận. 

- Xây dựng quy định PCCC để CBCNV học tập và thực hiện. 

- Tăng cường ý thức về phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho cán bộ, 

công nhân viên. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: Có tính khả thi cao và các nội dung trên đều nằm 

trong quy định về công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cán bộ, công nhân viên 

đa phần đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản. 

Không gian áp dụng: Được áp dụng tại tất cả các khu vực hoạt động của Dự án. 

Thời gian áp dụng: Trong khoảng thời gian diễn ra hoạt động khai thác. 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi  trường 

3.3.1. Khái toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Chi phí cho việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường bao gồm các 

hạng mục sau: 
Bảng 3.45. Dự toán kinh phí các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn vận hành 

TT Tên công trình 
Khối 

lượng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động. Tạm tính 100.000.000 

2 
Trồng cây bổ sung trong khu vực mỏ và dọc 

tuyến đường vận chuyển. 
Tạm tính 100.000.000 

3 
Trồng bổ sung cây xanh cảnh quan những khu 

vực đã thực hiện. 
Tạm tính 100.000.000 

4 
Định kỳ đơn vị thực hiện hút bể phốt 6 

tháng/lần  
Tạm tính 50.000.000 

5 
Tiếp tục ký hợp đồng thu gom CTR sinh hoạt 

và CTNH. 
Tạm tính 200.000.000  

6 
Mua thùng chứa rác thải sinh hoạt (nếu cần 

thay thế) 
10 thùng 10.000.000 

7 
Mua thùng phuy chứa CTNH (nếu cần thay 

thế) 
5 thùng 10.000.000 

8 
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu vực Bình 

Minh, Cao Thắng 
1 trạm 12.000.000.000 

9 
Trạm xử lý nước thải khai thác công suất 

450m3/h 
1 trạm 40.000.000.000 

 Tổng  55.070.000.000 

 Ghi chú: Các công trình này được thực hiện theo vốn dự án đầu tư, vốn sản xuất 

của Chủ dự án hoặc trích từ nguồn vốn huy động khác. 

Trên đây là giá trị tạm tính cho một số hạng mục công trình, các hạng mục khác 

sẽ được tính toán theo thực tế, các giá trị trên khi xây dựng sẽ tính toán theo giá cả và 

quy định của Nhà nước hiện hành. Trong giai đoạn thực hiện, chi phí này có thể dao 

động theo thực tế. 
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3.3.2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường của dự án 

3.3.2.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn này trách nhiệm quản lý môi trường thuộc về Chủ đầu tư và nhà 

thầu, trách nhiệm này được thể hiện bằng hợp đồng và cam kết thực hiện của cả hai bên.  

Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể trong giai đoạn thi công xây dựng 

và lắp đặt thiết bị của dự án, từ đó Chủ đầu tư bổ sung thêm các kế hoạch bảo vệ môi 

trường trong hồ sơ đấu thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc cam kết bảo 

vệ môi trường khi trúng thầu.  

3.3.2.2. Giai đoạn vận hành dự án 

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý môi trường trong giai đoạn này theo hệ 

thống quản lý đã xây dựng. 

3.4. Nhận xét về mức độ chị tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng đánh giá, dự báo 

3.4.1. Độ tin cậy của đánh giá 

Trên cơ sở khảo sát thực địa và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã kết hợp với 

các thông tin dữ liệu từ báo cáo thuyết minh thiết kế dự án, làm việc trực tiếp với nhóm 

tư vấn thiết kế, với nhân dân địa phương để hiểu rõ và đưa ra được các phán đoán về 

các tác động có thể xảy ra đối với môi trường, trên cơ sở đó đã sử dụng các phương 

pháp sau: 

- Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh: đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

đã thực hiện nhiều đợt khảo sát, thu thập số liệu về khu vực dự án, các số liệu thu thập 

được cập nhật đến năm 2020. Do đó, phương pháp này cho kết quả định lượng khá 

chính xác và độ tin cậy cao. 

- Phương pháp điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp 

phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm, phương pháp điều tra xã hội học: 

được thực hiện theo quy trình, quy phạm.  

Việc thực hiện các công việc trên do các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các cán 

bộ chuyên môn, nên các số liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và xác thực. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: áp dụng theo quy định của tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) để xác định tải lượng của các chất ô nhiễm dựa vào hệ số ô nhiễm đối với các 

thành phần môi trường. Phương pháp này cho kết quả nhanh và khá chính xác. 

- Phương pháp phân tích đánh giá tổng hợp: là phương pháp đánh giá tổng hợp các 

tác động tới môi trường của dự án, để trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu các 

tác động và phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường có tính khả thi. Tuy phương pháp này 

mang tính chủ quan của người đánh giá nhưng được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh 

nghiệm về lĩnh vực môi trường nên các đánh giá đảm bảo độ tin cậy. 

- Phương pháp ma trận: được sử dụng kết hợp cùng phương pháp chuyên gia. 

Kết quả của phương pháp dựa vào mức độ tác động đến các yếu tố môi trường trong các 

giai đoạn của dự án nên độ chính xác đảm bảo. 

Nhìn chung, các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới môi 

trường của dự án. Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên cứu 

cũng như trong các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Vì vậy, mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng là khá cao. Mặc 
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dù có một số liệu còn chưa đủ do yếu tố khách quan để đánh giá đúng về tác động tích 

hợp của các nguồn tác động khác.  

Tuy nhiên, các tác giả cũng tham khảo và sử dụng các dữ kiện và phân tích các 

tác động từ các dự án tương tự, lấy mẫu và nghiên cứu khá tỷ mỷ khu vực, nên quá 

trình phân tích, đánh giá và kết quả đánh giá các tác động của dự án đến môi trường đủ 

chi tiết, cập nhật, thuyết phục làm căn cứ để cho các cấp phê duyệt đưa ra quyết định. 

Các phương pháp đánh giá sử dụng đều có mức độ tin cậy cao, do dùng các biện 

pháp nghiên cứu khoa học căn bản đến nâng cao, các phương pháp này đã được các 

chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường sử dụng đánh giá cho từng 

giai đoạn của dự án như sau: 

Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh, bằng hệ số ô nhiễm của WHO và một số 

công thức tính toán phát thải của các tổ chức trong, ngoài nước, để xác định được thải 

lượng các chất thải phát sinh bởi các hoạt động trong từng giai đoạn. 

Sau đó sử dụng kết hợp phương pháp ma trận để đánh giá tác động tới môi 

trường. Từ các kết quả tính toán theo mô hình sử dụng phương pháp so sánh (so sánh 

với quy chuẩn, tiêu chuẩn của Nhà nước ban hành) nhằm đánh giá chính xác mức độ, 

phạm vi và quy mô tác động về thời gian. Các số liệu sử dụng tính toán phát thải đều 

dựa trên số liệu thiết kế của dự án nên có độ tin cậy cao.  
Bảng 3.46.  Độ tin cậy của các phương pháp ĐTM 

TT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Dựa theo số liệu thống kê chính thức 

của địa phương. 

2 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích trong 

phòng thí nghiệm 

Cao 

- Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, hiện 

đại. 

- Dựa theo phương pháp lấy mẫu 

TCVN. 

3 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới thiết lập nên chưa thật sự 

phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

4 
Phương pháp so sánh tiêu 

chuẩn 
Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

5 
Phương pháp lập bảng liệt kê 

và phương pháp ma trận 
Trung bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính 

hoặc bán định lượng, dựa trên chủ 

quan của những người đánh giá. 

6 
Phương pháp tham vấn cộng 

đồng 
Cao 

Dựa vào ý kiến chính thức bằng văn 

bản của UBND xã và UBMTTQ xã; 

tham vấn trực tiếp dân cư xung quanh 

khu vực dự án 

Sự đánh giá ảnh hưởng của hoạt động dự án đến môi trường ở trên được thực 

hiện dựa vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ quy trình công trình và quy mô của dự án, 

hiện trạng môi trường của khu vực dự án. Các phương pháp sử dụng đánh giá tác động 

đều có mức độ tin cậy cao.  

Mặc dù các phương pháp trên cũng không tránh khỏi các hạn chế về việc thiếu 

các số liệu chi tiết. Tuy vậy, báo cáo vẫn đáp ứng được các yêu cầu về xác định các tác 

động môi trường quan trọng của dự án. 
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3.4.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng 

thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án; 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động; 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp 

khoa học gắn liền với tính thực tiễn, giúp chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường nhận diện được đầy đủ các vấn đề môi trường của dự án.  

Đồng thời đưa ra được những ước tính về lượng phát thải, quy mô phát thải các 

chất thải của dự án; có cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo của dự án, đặc biệt 

trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và khống chế ô nhiễm môi trường tại 

chương sau của Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, đối với đánh giá về 

các sự cố như: sự cố cháy nổ do bom mìn còn thiếu chi tiết vì thiếu tài liệu liên quan. 
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

Hiện nay, mỏ đang khai thác tầng -75 ÷ -220, các công trình hạ tầng kỹ thuật đã 

được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh; có bộ máy quản lý và đội ngũ công nhân nhiều kinh 

nghiệm là điều kiện thuận lợi để cho mỏ tiếp tục triển khai khai thác xuống tầng dưới. 

Việc lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Khai thác 

xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” dựa trên các cơ sở căn cứ sau: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

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

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

- Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển 

vọng đến năm 2030 đã được chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 

14/3/2016 và Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển 

vọng đến năm 2030 (điều chỉnh) tại Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 24/08/2017; 

- Căn cứ Công văn số 1452/TTg-CN ngày 01/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc điều chỉnh Quy hoạch dự án trong Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam; 

- Căn cứ Dự án cải tạo, phục hồi môi trường “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới 

mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV” đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2011. 

Do các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu 

dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - TKV” đã được 

phê duyệt sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ dự án xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình 

Minh, và chưa thực hiện cải tạo phục hồi môi trường. Nên các phương án cải tạo phục 

hồi môi trường của dự án xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh về cơ bản sẽ kế thừa 

các phương án cải tạo phục hồi môi trường của dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới 

mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) - Công ty than Hòn Gai - Vinacomin” đã được 

phê duyệt tại quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2011. 

 Các phương án cải tạo phục hồi môi trường như sau: 

4.1.1. Phương án 1 

4.1.1.1. Mô tả khái quát nội dung phương án 1 

Đối với phương án này mục tiêu là cải tạo, phục hồi môi trường khu vực thực 

hiện dự án nhằm đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và phục vụ các mục đích có lợi 

cho con người. Mục đích cụ thể là : 

Đối với khu vực hầm lò: 

- Xây tường chắn cách ly bằng đá hộc vữa xi măng và bịt miệng lò đã kết thúc 

khai thác bằng đất; 

- Xây tường chắn và lấp rãnh gió; 

- Lắp đặt hàng rào biển báo. 
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Đối với mặt bằng sân công nghiệp của mỏ (trừ khu vực hầm lò): 

- Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp, chỉ giữ lại trạm xử lý 

nước thải để xử lý lượng nước hầm lò rỉ ra từ miệng giếng, nước mưa chảy tràn bề mặt; 

- Nạo vét rãnh thoát nước; 

- San gạt bề mặt sân công nghiệp; 

- Trồng cây trên mặt bằng sân công nghiệp; 

Đối với tuyến đường vận tải và hệ thống mương, suối thoát nước quanh khu vực: 

- San gạt trồng cây dọc tuyến đường vận tải. 

- Nạo vét mương, suối thoát nước quanh khu vực 

Đối với các bãi thải dự án đổ thải: 

+ Bãi thải trong moong vỉa 13 thuộc phạm vi dự án “Mở rộng khai thác lộ thiên 

mỏ Suối Lại” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo giấy phép khai thác 

khoáng sản số 143/GP-BTNMT ngày 01/02/2013 và Quyết định số 2613/QĐ-BTNMT 

ngày 16/10/2019 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án Cải tạo 

phục hồi môi trường của dự án: “Mở rộng khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại”. Do đó, trong 

phạm vi dự án không tính chi phí này.   
Bảng 4.1. Khái toán sơ bộ vốn cải tạo PHMT theo phương án 1 

   

Đơn vị tính: đồng 

Stt Các khoản chi phí Giá trị trước thuế VAT Giá trị sau thuế 

1 2 4 5 6 

 
TỔNG CỘNG 6,612,653,630 661,265,363 7,273,918,993 

A 
Chi phí cải tạo phục hồi môi 

trường chính 
5,676,782,480 567,678,248 6,244,460,728 

B Chi phí quản lý dự án  201,923,153 20,192,315 222,115,468 

C 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng  
54,042,969 5,404,297 59,447,266 

D Chi phí khác 78,754,699 7,875,470 86,630,169 

E Chi phí dự phòng  601,150,330 60,115,033 661,265,363 

4.1.1.2. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 1 

Đối với mặt bằng sân công nghiệp: Là nguồn gây ra ô nhiễm bụi, nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Sau khi kết thúc khai thác, 

tiến hành tháo dỡ, san gạt trồng cây trên toàn bộ mặt bằng đã tháo dỡ; nạo vét hệ thống 

thoát nước trên mặt; San gạt, trồng cây trên toàn bộ tuyến đường vận tải. 

Đối với khu vực bãi thải: Là nguồn gây ra ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động vận 

tải đất đá, gây ô nhiễm nguồn nước từ nguồn nước thải từ bãi thải. Sau khi kết thúc khai 

thác tiến hành nạo vét mương thoát nước trên mặt sẽ ngăn ngừa được hiện tượng nước 

mưa chảy tràn trên bề mặt và sau đó tiến hành trồng cây thông trên mặt tầng và mặt 

bằng bãi thải sẽ giảm thiểu được bụi, ổn định bờ moong khai trường. 

Đối với khu vực hầm lò: Xây bịt các cửa lò, cửa giếng, đặt các biển báo nguy 

hiểm khu vực cửa lò cửa giếng theo đúng hướng dẫn trong QCVN 01:2011/BCT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò, Điều 39 quy định về 

biện pháp xây bịt cửa lò, cửa giếng. 

Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường (theo phương án 1)  của dự án 
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khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh được thực hiện sẽ góp phần 

đáng kể trong việc cải tạo môi trường khu vực mỏ và các vùng lân cận nhằm mục đích: 

- Đảm bảo sự an toàn, ngăn chặn và phòng ngừa sự ô nhiễm môi trường trong 

đường lò và trên mặt bằng; 

- Giảm thiểu khả năng gây bụi cho khu vực mỏ và các vùng lân cận; 

- Cải thiện môi trường sống cho dân cư của khu vực. 

4.1.1.3. Chỉ số phục hồi đất và ưu điểm, nhược điểm của phương án 1 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án 1 được tính như sau: 

Ip = (Gm – Gp )/ Gc 

Chỉ số phục hồi đất được xác định theo biểu thức: 

 Ip = (Gm-Gp)/Gc 

Trong đó: 

+ Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi, tại thời điểm tính toán là: 71.000 đồng/m2 

tương đương 0,71 tỷ/ha.  

Diện tích đất phục hồi: 16,7 ha. 

Vậy Gm = 16,7 x 0,71 = 11,857 tỷ đồng. 

(Khung giá đất căn cứ theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND Tỉnh về việc quy định giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024). 

+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng: Gp1 = 7,795 tỷ.  

+ Gc: Giá trị nguyên thuỷ của đất trước khi mở mỏ tại thời điểm tính toán. Đất khu vực 

mỏ trước khi mở rộng đã tiến hành khai thác nên khu vực khai thác là khu đất trồng rừng sản 

xuất và một phần đất khai thác có giá 9.500 đồng/m2 tương đương 0,095 tỷ/ha. 

Diện tích đất phục hồi: 16,7 ha.  

Vậy  Gc = 0,095 x 16,7 = 1,586 (tỷ đồng). 

(Khung giá đất căn cứ theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND Tỉnh về việc quy định giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024). 

Vậy Ip = (11,857  - 7,795)/1,586 = 2,56 > 1 

Cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 1 có những ưu điểm, nhược điểm 

sau: 

+ Ưu điểm của phương án 1: giếng được lấp lại và bịt miệng lò đã kết thúc khai 

thác bằng đất; chi phí hợp lý, dễ thực hiện; Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +25 

được thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình, tiến hành san gạt, trồng cây nhằm cải 

tạo môi trường đất và cảnh quan môi trường và vi khí hậu khu vực; Mục đích là cải tạo, 

phục hồi môi trường, hoàn trả lại không gian và chất lượng môi trường tốt hơn ban đầu 

(trước thời điểm tiến hành khai thác mỏ) 
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 + Nhược điểm của phương án 1: Khối lượng công việc phục hồi lớn.  

4.1.2. Phương án 2 

4.1.2.1. Mô tả khái quát nội dung phương án 2 

Đối với phương án này các công việc và công trình sẽ thực hiện là: 

Đối với khu vực hầm lò: 

- Xây tường chắn cách ly và bịt miệng lò đã kết thúc khai thác bằng đá hộc và 

vữa xi măng; 

 - Xây tường chắn và lấp rãnh gió; 

Đối với mặt bằng sân công nghiệp của mỏ (trừ khu vực hầm lò): 

- Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng SCN+25; 

- San gạt bề mặt sân công nghiệp; 

Đối với các bãi thải dự án đổ thải: 

Giống phương án 1 
Bảng 4.2. Khái toán sơ bộ vốn cải tạo PHMT theo phương án 2 

   
Đơn vị tính: đồng 

Stt Các khoản chi phí Giá trị trước thuế VAT Giá trị sau thuế 

1 2 4 5 6 

 
TỔNG CỘNG 3.688.231.851 368.823.185 4.057.055.036 

A 
Chi phí cải tạo phục hồi môi 

trường chính 
3.173.965.996 317.396.600 3.491.362.596 

B Chi phí quản lý dự án  104.169.564 10.416.956 114.586.520 

C Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  26.756.533 2.675.653 29.432.187 

D Chi phí khác 52.850.548 5.285.055 58.135.603 

E Chi phí dự phòng  330.489.209 33.048.921 363.538.130 

4.1.2.2. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 2 

Đối với mặt bằng sân công nghiệp: Là nguồn gây ra ô nhiễm bụi, nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất và nước mưa chảy tràn trên bề mặt. Sau khi kết thúc khai thác, 

tiến hành tháo dỡ các công trình không còn sử dụng và cải tạo, nâng cấp các công trình 

tiếp tục sử dụng (hoặc sử dụng lại nếu tiếp tục có dự án xuống sâu) sẽ nâng cao được 

tính ổn định của các công trình. 

Đối với khu vực bãi thải: Là nguồn gây ra ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động vận 

tải đất đá, gây ô nhiễm nguồn nước từ nguồn nước thải từ bãi thải. Sau khi kết thúc khai 

thác tiến hành nạo vét mương thoát nước trên mặt sẽ ngăn ngừa được hiện tượng nước 

mưa chảy tràn trên bề mặt và sau đó tiến hành trồng cây phi lao trên mặt tầng và mặt 

bằng bãi thải sẽ giảm thiểu được bụi, ổn định bờ moong khai trường. 

Đối với khu vực hầm lò: Xây bịt các cửa lò, cửa giếng, đặt các biển báo nguy 

hiểm khu vực cửa lò cửa giếng theo đúng hướng dẫn trong QCVN 01:2011/BCT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò, Điều 39 quy định về 

biện pháp xây bịt cửa lò, cửa giếng. 

Sau khi phương án cải tạo, phục hồi môi trường (theo phương án 2) của dự án 

khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh được thực hiện sẽ góp phần 

đáng kể trong việc cải tạo môi trường khu vực mỏ và các vùng lân cận nhằm mục đích: 
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- Đảm bảo sự an toàn, ngăn chặn và phòng ngừa sự ô nhiễm môi trường trong 

đường lò và trên mặt bằng; 

- Giảm thiểu khả năng gây bụi cho khu vực mỏ và các vùng lân cận. 

4.1.2.3. Chỉ số phục hồi đất và ưu điểm, nhược điểm của phương án 2 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 được tính như sau: 

Ip = (Gm – Gp )/ Gc 

Chỉ số phục hồi đất được xác định theo biểu thức: 

 Ip = (Gm-Gp)/Gc 

Trong đó: 

+ Gm: Giá trị đất đai sau khi phục hồi, tại thời điểm tính toán là: 71.000 đồng/m2 

tương đương 0,71 tỷ/ha.  

Diện tích đất phục hồi: 16,7 ha. 

Vậy Gm = 16,7 x 0,71 = 11,857 tỷ đồng. 

(Khung giá đất căn cứ theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND Tỉnh về việc quy định giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024). 

+ Gp: tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng: Gp1 = 4,057 tỷ.  

+ Gc: Giá trị nguyên thuỷ của đất trước khi mở mỏ tại thời điểm tính toán. Đất khu 

vực mỏ trước khi mở rộng đã tiến hành khai thác nên khu vực khai thác là khu đất trồng rừng 

sản xuất và một phần đất khai thác có giá 9.500 đồng/m2 tương đương 0,095 tỷ/ha. 

Diện tích đất phục hồi: 16,7 ha.  

Vậy  Gc = 0,095 x 16,7 = 1,586 (tỷ đồng). 

(Khung giá đất căn cứ theo Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh, 

ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

42/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND Tỉnh về việc quy định giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2024). 

Vậy Ip = (11,857 – 4,057)/1,586 = 4,92 > 1 

Cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án 2 có những ưu điểm, nhược điểm 

sau: 

+ Ưu điểm của phương án 2: giếng được lấp và bịt sau khi kết thúc khai thác; 

khối lượng hoàn nguyên đơn giản; 

+ Nhược điểm của phương án 2: chưa đưa được địa hình khu vực về tương tự địa 

hình trước khi khai thác nhưng đảm bảo an toàn và đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường, 

đồng thời đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch của địa phương. 
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4.1.3. Lựa chọn phương án 
Bảng 4.3. So sánh 2 phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Phương án 1: Xây bịt cửa lò, tháo dỡ, 

san gạt, trồng cây trên toàn bộ mặt bằng 

sân công nghiệp +25 

Phương án 2: Xây bịt cửa lò, tháo dỡ, san gạt một 

phần mặt bằng sân công nghiệp +25 giữ lại một số 

công trình có giá trị sử dụng 

+ Ưu điểm: 

Sau khi thực hiện sẽ góp phần đáng kể 

trong việc cải tạo môi trường khu vực 

mỏ và các vùng lân cận, cụ thể như sau: 

- Phủ xanh khai trường, các mặt bằng 

sân công nghiệp và khu vực tuyến 

đường vận tải. 

- Tốc độ phủ xanh khai trường nhanh, 

khả năng thích ứng đất tốt và hiện tại 

đang được trồng nhiều trong khu vực. 

- Tăng cường khả năng giữ đất của khu 

vực và có tính chất cải tạo đất. 

- Ngăn ngừa được bụi và tiếng ồn. 

- Cải thiện môi trường không khí, nước 

và sinh vật. 

- Mang lại hiệu quả kinh tế từ việc thu 

hoạch các cây trồng có giá trị kinh tế. 

 

Sau khi thực hiện sẽ góp phần đáng kể trong việc 

cải tạo môi trường khu vực mỏ và các vùng lân 

cận, cụ thể như sau: 

- Phủ xanh, tạo cảnh quan các tuyến đường vận tải 

và lân cận. 

- Giữ lại một số công trình có giá trị sử dụng (nhà 

văn phòng, trạm xử lý nước thải, sân bê tông, bể 

chứa nước, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ...) cho địa 

phương. 

- Cải tạo lại hệ thống mương, suối thoát nước lân 

cận. 

- Tăng cường khả năng giữ đất của khu vực và có 

tính chất cải tạo đất. 

- Ngăn ngừa được bụi và tiếng ồn. 

 

+ Nhược điểm 

- Khối lượng cải tạo phục hồi môi 

trường lớn. 

- Chưa đưa được địa hình khu vực về tương tự địa 

hình trước khi khai thác nhưng đảm bảo an toàn và 

đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường, đồng thời 

đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch của địa phương. 

+ Chỉ số phục hồi đất 

Ip1 = 2,56 Ip2 = 4,92 

+ Tổng vốn cải tạo, phục hồi môi trường 

GP1= 7,795 (tỷ đồng) GP2= 4,057 (tỷ đồng) 

Qua so sánh ưu, nhược điểm của hai phương án, chúng tôi chọn phương án 1 là 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới -220 mỏ 

Bình Minh vì phương án 1 thân thiện với môi trường hơn so với phương án 2. Mục đích 

của phương án chọn là nhằm cải tạo, phục hồi môi trường về gần với nguyên trạng ban 

đầu. 

4.1.3.1. Đánh giá tính bền vững và sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 

CTPHMT  

 Tính bền vững của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Đối với hạng mục tháo dỡ các công trình trên mặt bằng: Thiết bị tháo dỡ sử 

dụng máy xúc thủy lực gầu thuận dung tích 2,3 m3, vật liệu sau khi tháo dỡ được vận 

chuyển bằng ô tô tự đổ 12 tấn đi đổ thải. Đây là biện pháp dễ thi công và đảm bảo tính 

an toàn cao. 
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- Đối với hạng mục san gạt, trồng cây: Công tác san gạt, trồng cây tại mặt bằng 

sân công nghiệp và và khu vực bãi thải, có tác dụng giảm thiểu nguồn bụi phát sinh từ 

khu vực, đồng thời ổn định bãi thải. Cây thông được trồng và chăm sóc theo Quyết định 

số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và 

bảo vệ rừng. Căn cứ, thực tế cải tạo, phục hồi môi trường đối với các bãi thải và khai 

trường tại Quảng Ninh hiện nay, cây thông có khả năng phát triển tốt và ổn định. 

- Đối với công tác xây bịt cửa lò: Các cửa lò xây bịt tuân thủ theo QCVN 

01:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò. 

Do đó, các đường lò được xây bịt đảm bảo độ an toàn và độ ổn định cao. 

- Đối với công tác nạo vét rãnh thoát nước và sông suối trong khu vực: Các công 

tác này được mỏ thực hiện hàng năm.  

Như vậy, các công trình cải tạo, phục hồi môi trường đưa ra trong phương án có 

tính khả thi, các công trình ổn định. Hiện tại, các công tác này đã và đang được triển 

khai và thực hiện tại nhiều mỏ than hầm lò tại Quảng Ninh. 

 Sự ảnh hưởng của phương án cải tạo đến môi trường: 

Chất thải rắn: Giai đoạn này chủ yếu diễn ra hoạt động san gạt đất đá trên các 

khu vực (san gạt đất đá trên khu vực khai trường, mặt bằng...). Như vậy, sẽ không phát 

sinh khối lượng đất đá thải trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường của dự án. 

Việc tháo dỡ di dời một số hạng mục công trình phụ trợ của dự án chỉ phát sinh 

khối lượng phế thải nhỏ và cũng được vận chuyển vào đổ thải tại bãi thải (phần máy móc, 

sắt thép, cột bêtông.... được vận chuyển đi bán thanh lý hoặc lắp đặt cho các khu vực 

khác). Quá trình tháo dỡ san gạt mặt bằng sẽ làm phát sinh khối lượng bê tông gạch đá. 

Nước thải: Kết thúc dự án, các cửa giếng được xây bịt theo đúng quy phạm, 

không còn các hoạt động bơm tháo khô khai trường. Số lượng cán bộ công nhân còn 

phục vụ cho giai đoạn này của dự án không nhiều, lượng nước thải từ ăn uống sinh hoạt 

của công nhân và nước thải lò được dẫn vào trạm xử lý nước thải đã xây dựng phục vụ 

dự án để tiếp tục xử lý. 

Bụi và khí thải: Kết thúc thời gian khai thác, hầu hết các phương tiện khai thác, 

xúc bốc vận tải được di chuyển, chỉ để lại một số phương tiện (2 máy xúc, 2 máy gạt, 2 

ô tô vận tải và một số phương tiện phụ trợ) để thực hiện các công việc cải tạo, phục hồi 

môi trường cho dự án. Tuy nhiên các phương tiện này không hoạt động thường xuyên 

liên tục (tùy thuộc vào tiến độ và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi) và diễn ra 

trong khu vực khai trường, bãi đổ thải tách biệt với các khu vực mặt bằng điều hành, 

sản xuất sinh hoạt của các mỏ, xung quanh có nhiều thực vật phát triển lên bụi, khí thải 

phát sinh phân tán và nhanh chóng được hòa tan trong môi trường có sức chịu tải lớn. 

Như vậy, với số lượng phương tiện hoạt động không nhiều, phân tán và không 

liên tục trong một không gian rộng thoáng, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các khu vực 

cải tạo, phục hồi môi trường được dự báo nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép 

(QCVN26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn). 

Nguồn gây tác động xấu cần đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này là vấn đề an 

toàn lao động. Do các hoạt động của dự án trong giai đoạn này chủ yếu là tháo dỡ di 

dời, san gạt cải tạo đất, xây bịt đường lò trong phạm vi không gian chật hẹp dễ xảy ra 

các tai nạn lao động. 
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4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1. Các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường 

Trên cơ sở phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã lựa chọn ở phần trên đưa 

ra các nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể như sau: 

4.2.1.1.Cải tạo, phục hồi môi trường khu vực hầm lò 
 Bảng 4.4. Vị trí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực hầm lò 

Vị trí cải tạo phục hồi môi trường khu vực hầm lò  
(Hệ toạ độ VN2000 kinh tuyến trục 105o00' múi chiếu 6o) 

STT Tên mốc X(m) Y(m) Ghi chú 

1 CGC+25 2322184 719432   

2 CGP1 2322140 719382   

3 CGP2 2322202 719372   

4 CL+25 2322202 719300   

5 LG+25 2322180 719305   

(Chi tiết vị trí xem bản vẽ: vị trí cải tạo phục hồi môi trường. Số hiệu: H68-ĐTM-07) 

Bịt cửa lò, cửa giếng đồng thời để lỗ thoát khí:  

- Đối với các hệ thống đường lò chính do có kết cấu vững chắc sẽ tiến hành công 

tác tháo dỡ các vì chống sau đó tiến hành xây bị các cửa lò bằng đá hoặc xây bằng vữa 

xi măng. Để đảm an toàn và giảm tác động đến môi trường xung quanh, cần sử dụng 

biện pháp xây bịt các cửa lò, cửa giếng và đặt biển báo. Phương án tuân thủ đúng theo 

“QCVN 01:2011/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác than 

hầm lò. Điều 39 quy định về biện pháp xây bịt cửa lò, cửa giếng”. 

- Đối với các cửa lò, cửa giếng gồm cửa giếng nghiêng chính +25, cửa giếng 

nghiêng phụ +25 (đã đào), cửa giếng nghiêng phụ +25 (đào mới), cửa giếng gió +25, 

cửa rãnh gió: Tiến hành xây dựng 2 tường chắn bằng bê tông cốt thép M150 chiều dày 

tường chắn là 1m, tường chắn thứ nhất bố trí cách cửa lò 50m, tường chắn thứ hai được 

bố trí cách cửa lò 10m. Giữa hai tường chắn được lấp bằng đất và vật liệu không cháy 

được lấy từ khu vực tháo dỡ mặt bằng sân công nghiệp. Phía ngoài cửa lò, tiến hành 

xây bịt bằng tường kè bê tông cốt thép M150, đồng thời để lại lỗ thoát khí (d=200mm). 

Chiều dài đoạn ống thoát khí d =200mm là 200m. 

 
Hình 4.1. Mặt cắt tường kè ngoài cửa lò 
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Hình 4.2. Mặt cắt tường kè ngoài cửa lò 

Bảng 4.5. Khối lượng công tác xây bịt cửa lò, cửa giếng 

TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

I Giếng nghiêng chính +25       

+ Tiết diện sử dụng m2 13,70     

+ Chiều cao cửa giếng m 3,34     

+ Lấp miệng giếng bằng đá cứng m 10,00     

+ Chiều sâu lấp phần trong giếng bằng đất thải m 40,00     

+ Góc nghiêng đường lò độ 16,00     

a Xây tường kè miệng lò       

+ Chiều dài tường kè quanh miệng giếng m 5,12     

+ Tiết diện tường kè và rãnh thoát nước chân kè m2 5,37     

+ Tiết diện đệm CPĐD kè m2 0,55     

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 27,49     

+ Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

+ Khối lượng đào móng tường kè m3 12,29     

b Xây tường chắn trong lò       

+ Tiết diện xây m2 13,70     

+ Chiều dầy xây tường chắn m 1,00     

+ Chiều rộng tường chắn trong lò m 4,63     

+ Chiều cao tường chắn trong lò m 3,77     

+ Khối lượng bê tông cốt thép xây tường chắn m3 29,89     

c Xây tường chắn trong và ngoài lò       

- Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 57,39     

- Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

d Đất đá lấp lò       

+ Khối lượng đất lấp phần trong giếng m3 548,00     

+ Khối lượng san gạt đất lấp miệng giếng m3 164,40     

e Đá cứng lấp cổ giếng       
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TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

+ Khối lượng đá cứng lấp phần miệng giếng m3 137,00     

f Khối lượng thép tường kè       

+ Thép Ф=10 kg 121,02     

+ Thép Ф =12 kg 334,28     

+ Thép Ф =16 kg 1.002,61     

g Ống thoát khí d =200 m 50  

II Giếng nghiêng phụ +25 (hiện có)       

+ Tiết diện sử dụng m2 13,70     

+ Chiều cao cửa giếng m 3,34     

+ Lấp miệng giếng bằng đá cứng m 10,00     

+ Chiều sâu lấp phần trong giếng bằng đất thải m 40,00     

+ Góc nghiêng đường lò độ 23,00     

a Xây tường kè miệng lò       

+ Chiều dài tường kè quanh miệng giếng m 5,12     

+ Tiết diện tường kè và rãnh thoát nước chân kè m2 5,37     

+ Tiết diện đệm CPĐD kè m2 0,55     

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 27,49     

+ Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

+ Khối lượng đào móng tường kè m3 12,29     

b Xây tường chắn trong lò       

+ Tiết diện xây m2 13,70     

+ Chiều dầy xây tường chắn m 1,00     

+ Chiều rộng tường chắn trong lò m 4,63     

+ Chiều cao tường chắn trong lò m 3,99     

+ Khối lượng bê tông cốt thép xây tường chắn m3 31,62     

c Xây tường chắn trong và ngoài lò       

- Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 59,12     

- Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

d Đất đá lấp lò       

+ Khối lượng đất lấp phần trong giếng m3 548,00     

+ Khối lượng san gạt đất lấp miệng giếng m3 164,40     

e Đá cứng lấp cổ giếng       

+ Khối lượng đá cứng lấp phần miệng giếng m3 137,00     

f Khối lượng thép tường kè       

+ Thép Ф =10 kg 90,12     

+ Thép Ф =12 kg 250,87     

+ Thép Ф =16 kg 813,47     

g Ống thoát khí d =200 m 50  

III Giếng nghiêng phụ +25 (xây mới)       

+ Tiết diện sử dụng m2 13,70     

+ Chiều cao cửa giếng m 3,34     

+ Lấp miệng giếng bằng đá cứng m 10,00     

+ Chiều sâu lấp phần trong giếng bằng đất thải m 40,00     
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TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

+ Góc nghiêng đường lò độ 23,00     

a Xây tường kè miệng lò       

+ Chiều dài tường kè quanh miệng giếng m 5,12     

+ Tiết diện tường kè và rãnh thoát nước chân kè m2 5,37     

+ Tiết diện đệm CPĐD kè m2 0,55     

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 27,49     

+ Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

+ Khối lượng đào móng tường kè m3 12,29     

b Xây tường chắn trong lò       

+ Tiết diện xây m2 13,70     

+ Chiều dầy xây tường chắn m 1,00     

+ Chiều rộng tường chắn trong lò m 4,63     

+ Chiều cao tường chắn trong lò m 3,99     

+ Khối lượng bê tông cốt thép xây tường chắn m3 31,62     

c Xây tường chắn trong và ngoài lò       

- Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 59,12     

- Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 2,82     

d Đất đá lấp lò       

+ Khối lượng đất lấp phần trong giếng m3 548,00     

+ Khối lượng san gạt đất lấp miệng giếng m3 164,40     

e Đá cứng lấp cổ giếng       

+ Khối lượng đá cứng lấp phần miệng giếng m3 137,00     

f Khối lượng thép tường kè       

+ Thép Ф =10 kg 90,12     

+ Thép Ф =12 kg 250,87     

+ Thép Ф =16 kg 813,47     

g Ống thoát khí d =200 m 50  

IV Lò gió +25       

+ Tiết diện sử dụng m2 9,50     

+ Chiều cao cửa giếng m 3,21     

+ Lấp miệng giếng bằng đá cứng m 10,00     

+ Chiều sâu lấp phần trong giếng bằng đất thải m 40,00     

+ Góc nghiêng đường lò độ 16,00     

a Xây tường kè miệng lò       

+ Tiết diện tường kè và rãnh thoát nước chân kè m2 9,50     

+ Tiết diện đệm CPĐD kè m2 0,10     

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 4,75     

+ Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 0,95     

b Xây tường chắn trong lò       

+ Tiết diện xây m2 9,50     

+ Chiều dầy xây tường chắn m 1,00     

+ Chiều rộng tường chắn trong lò m 3,45     

+ Chiều cao tường chắn trong lò m 3,64     
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TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

+ Khối lượng bê tông cốt thép xây tường chắn m3 20,80     

c Xây tường chắn trong và ngoài lò       

- Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 25,55     

- Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 0,95     

d Đất đá lấp lò       

+ Khối lượng đất lấp phần trong giếng m3 380,00     

+ Khối lượng san gạt đất lấp miệng giếng m3 114,00     

e Đá cứng lấp cổ giếng       

+ Khối lượng đá cứng lấp phần miệng giếng m3 95,00     

f Khối lượng thép tường kè       

+ Thép Ф =10 kg 59,20     

+ Thép Ф =12 kg 164,80     

+ Thép Ф =16 kg 534,40     

g Ống thoát khí d =200 m 50  

V Cửa rãnh gió       

+ Tiết diện sử dụng m2 7,80     

+ Chiều cao cửa giếng m 2,46     

+ Lấp miệng giếng bằng đá cứng m 10,00     

+ Chiều sâu lấp phần trong giếng bằng đất thải m 40,00     

+ Góc nghiêng đường lò độ 16,00     

a Xây tường kè miệng lò       

+ Tiết diện tường kè và rãnh thoát nước chân kè m2 7,80     

+ Tiết diện đệm CPĐD kè m2 0,10     

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 3,90     

+ Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 0,78     

b Xây tường chắn trong lò       

+ Tiết diện xây m2 7,80     

+ Chiều dầy xây tường chắn m 1,00     

+ Chiều rộng tường chắn trong lò m 3,02     

+ Chiều cao tường chắn trong lò m 2,76     

+ Khối lượng bê tông cốt thép xây tường chắn m3 9,02     

c Xây tường chắn trong và ngoài lò       

- Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 12,92     

- Khối lượng đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 0,78     

d Đất đá lấp lò       

+ Khối lượng đất lấp phần trong giếng m3 312,00     

+ Khối lượng san gạt đất lấp miệng giếng m3 93,6   

e Đá cứng lấp cổ giếng       

+ Khối lượng đá cứng lấp phần miệng giếng m3 78,00     

f Khối lượng thép tường kè       

+ Thép Ф =10 kg 51,30     

+ Thép Ф =12 kg 142,83     

+ Thép Ф =16 kg 463,15     
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TT TÊN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ GHI CHÚ 

g Ống thoát khí d =200 m 50  

Xây dựng hàng rào biển báo xung quanh khu vực cửa lò 

Để ngăn ngừa và cảnh báo người và súc vật vào khu vực cửa lò, tiến hành xây 

dựng hàng rào và biển báo xung quanh khu vực cửa lò. Sử dụng hàng rào cột trụ bê 

tông cốt thép đúc sẵn đan dây thép gai với ô mắt lưới 300x300. Khoảng cách giữa các 

trụ BTCT 3m/trụ. Móng trụ BTCT sử dụng bê tông đá 1x2 vữa xi măng 200#. Chi tiết 

hàng rào dây thép gai và biển báo:  
Bảng 4.6. Bảng khối lượng hàng rào dây thép gai và biển báo 

TT Nội dung công việc Đơn vị 
Khối lượng 

Từng phần Tổng cộng 

I Biển báo quanh khu vực cửa lò    

1  Số lượng biển báo  cái 3 3 

2  Kích thước biển báo( dài x rộng )  m 0,85x0,6 0,85x0,6 

3  Tôn 2 li  m2 1,53 1,53 

4 Thép D<10 kg 1,84 1,84 

III Xây hàng rào bảo vệ   - 

1 Chiều dài tuyến hàng rào m 120,00 120,00 

2 Cọc BCT đúc sẵn 200x200, L=2,1m cọc 40,00 40,00 

3 Lắp dựng cọc bê tông thủ công cọc 40,00 40,00 

4 Đào móng đất cấp III (bằng thủ công) m3 20,48 20,48 

5 Lấp đất m3 6,14 6,14 

6 Đổ bê tông lót móng đá 4x6 M100  m3 2,56 2,56 

7 Đổ bê tông móng đá 1x2 M200 m3 9,28 9,28 

+ +Móng: 0,6x0,6x0,7 m3 10,08 - 

+ - Trừ cột: 0,2x0,2x0,5 m3 0,80 - 

8 
Gia công và lắp dựng tường rào dây thép 

gai đan lưới 300x300 
m2 252,00 252,00 

 
Hình 4.3. Hàng rào dây thép gai 

Thu hồi vì chống và các kết cấu sắt thép trong lò 

Trong quá trình sản xuất, khi kết thúc khai thác các đường lò bất kỳ, dự án đã 
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tiến hành thu hồi vì chống, các kết cấu sắt thép theo đúng QCVN 01:2011/BCT-Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác hầm lò. Giai đoạn cải tạo phục hồi chỉ tiến 

hành xây bịt các cửa lò, cửa giếng đồng thời để lỗ thoát khí và làm biển báo. 

 Đánh giá khả năng thoát khí từ các đường lò 

Với công nghệ khai thác của dự án đào lò giếng, hầu hết các đường lò chuẩn bị 

và lò chợ sau khai thác đã được chèn lấp. Để tránh khả năng tích tụ khí từ các đường lò, 

trong phương án xây bịt cửa lò đã đề xuất lắp ống thoát khí có đường kính d = 200mm 

thông với môi trường bên ngoài. Do đó, ngăn ngừa được nguy cơ cháy nổ khí trong các 

đường lò, đảm bảo an toàn và ổn định cho các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

phía trên mặt bằng. 

 Thoát nước trên mặt bằng các cửa lò 

Các đường lò trong Dự án, chủ yếu là các đường lò nghiêng và lò bằng. Do đó, 

nước trên bề mặt thoát ra chảy theo rãnh thoát nước được bố trí trên tường chắn phía 

ngoài cửa lò, chảy theo hệ thống thoát nước trên mặt bằng cửa lò chảy vào hố lắng. Tại 

đây, nước sẽ được kiểm tra và xử lý, lắng cặn đất đá trước khi thoát ra môi trường. 

- Để khơi thông dòng chảy khu vực mặt bằng cửa lò, tiến hành đào rãnh thoát 

nước xung quanh khu vực cửa lò. 

Chiều dài rãnh thoát nước: 50m. 

Kích thước rãnh: 0,5m x  0,5m x 0,5m (dài x rộng x cao). 

Khối lượng đào rãnh thoát nước: 50 x 0,5 x 0,5 x 0,5 = 6,25 m3. 

4.2.1.2. Cải tạo mặt bằng sân công nghiệp 
Bảng 4.7. Vị trí cải tạo mặt bằng sân công nghiệp +25 

Vị trí cải tạo phục hồi môi trường khu vực hầm lò  
(Hệ toạ độ VN2000 kinh tuyến trục 105o00' múi chiếu 6o) 

STT Tên mốc X(m) Y(m) Diện tích  

Khu mặt bằng sân công nghiệp +25 

1 CT.1 2322268 719431 

 

 

 

15,73 

(ha) 

2 CT.2 2322120 719607 

3 CT.3 2322009 719531 

4 CT.4 2321830 719693 

5 CT.5 2321726 719568 

6 CT.6 2321727 719476 

7 CT.7 2321741 719391 

8 CT.8 2321778 719307 

9 CT.9 2321884 719281 

10 CT.10 2322060 719282 

11 CT.11 2322232 719261 

Khu văn phòng mặt bằng +25 

1 CT.12 2322218 719241 

0,52 

(ha) 

2 CT.13 2322145 719241 

3 CT.14 2322132 719234 

4 CT.15 2322139 719188 

5 CT.16 2322215 719163 

(Chi tiết vị trí xem bản vẽ: vị trí cải tạo phục hồi môi trường. Số hiệu: H68-ĐTM-07) 
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Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng công nghiệp 

- Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành ngay công tác tháo dỡ toàn bộ các công trình 

trên mặt bằng +25. Vật liệu thải sau khi tháo dỡ từ mặt bằng sân công nghiệp sẽ được vận 

chuyển để lấp các cửa lò, cửa giếng trong dự án, cung độ vận chuyển tối đa là 1km. 

Trong quá trình tháo dỡ sẽ thu gom các chất thải nguy hại, sau đó được vận 

chuyển đến nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại – Công ty TNHH 

MTV Môi trường - Vinacomin tại thành phố Cẩm Phả để xử lý với cung độ vận chuyển 

khoảng 25 km.  
Bảng 4.8. Khối lượng thu gom các chất thải nguy hại trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường 

TT Loại chất thải Mã CTNH Độc tính Đơn vị Khối lượng 

1 Giẻ lau dính dầu mỡ 18 02 01 Đ, ĐS kg 20 

2 

Mỡ bôi trơn từ các thiết bị hoạt 

động cải tạo, phục hồi môi trường 

(Máy xúc, máy ủi, ô tô,…)  

16 01 08 Đ, ĐS, C kg 30 

3 
Xăng dầu bẩn xúc rửa, dầu thải 

khi bảo dưỡng, thay dầu 
17 06 03 C, Đ, ĐS kg 40 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 C, Đ, ĐS kg 80 

5 Pin, ắc quy, chì thải 19 06 01 Đ, ĐS, C kg 120 
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Bảng 4.9. Hạng mục công trình tháo dỡ trên mặt bằng sân công nghiệp 

TT Tên hạng mục 
SL 

nhà 

Kích thước nhà Khối  lượng tháo dỡ 

Dài  

(m ) 

Rộng  

(m ) 
Cao(m ) 

D.tích   

 (m2 ) 

Móng  

tường  và  

mái  bê tông 

cốt thép (m3) 

Kết cấu gạch 

đá 

(m3) 

Nền bê tông  

(m3) 

Nền và 

tường gạch 

(m2) 

Mái tôn 

(m2) 

Cửa gỗ + 

nhôm kính 

(m2) 

Xà gồ, lan 

can sắt 

(tấn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Các hạng mục sử dụng lại 
     

800,8 680,1 1254,5 526,6 13822,2 152,3 13,2 

A Các hạng mục phần xây dựng 
     

396,5 317,3 780,1 107,0 7932,0 12,2 5,8 

1 Nhà Sinh hoạt (MB+15.5) 1 
    

349,4 262,3 517,6 
 

6211,5 5,0 3,8 

  Khối giao ca các phân xưởng (2 tầng) 
 

39,6 18,0 7,2 1426,0 87,36 93,69 127,01 
 

1524,1 1,80 0,71 

  Khối thu phát đèn, giặt sấy, tắm (2 tầng)  
 

72,0 18,0 7,2 2436,0 157,2 168,6 228,6 
 

2743,4 3,2 1,3 

  Khối ăn ca ( 2 tầng ) 
 

43,2 18,0 7,2 1623,0 104,8 
 

162,0 
 

1944,0 
 

1,8 

  Toàn nhà  
    

5485,0 
       

2 Nhà cầu 1 385,0 3,0 3,3 1155,0 
    

1252,5 
 

1,5 

3 Nhà bảo vệ 2 3,6 3,0 3,0 10,8 5,8 2,9 1,3 
 

15,6 1,8 0,0 

4 Ga ra ô tô xe máy 1 16,8 12,0 3,6 201,6 31,8 15,7 29,7 
 

356,4 1,8 0,3 

5 Nhà vệ sinh 5 ô mặt bằng xưởng sàng 1 6,0 3,6 2,4 21,6 9,6 4,8 2,2 
 

25,9 1,8 0,0 

6 Nhà nồi hơi 1 7,8 6,0 5,6 46,8 
 

18,3 
 

107,0 70,2 1,8 0,1 

7 Hàng rào xây gạch,  dây thép gai 1 73,0 
 

2,0 
  

13,3 
    

0,1 

8 Bể chứa nước 200m3 mức +8 1 12,0 8,0 2,5 96,0 
  

57,4 
    

9 Trạm bơm tăng áp mức +8 1 5,4 4,5 3,6 24,3 
  

2,4 
    

  Hệ thống cấp nước sản xuất 
            

10 Bể chứa 150m3 mức +25 1 12,0 8,0 2,2 96,0 
  

57,4 
    

11 Trạm bơm mức +25 1 5,4 4,5 3,6 24,3 
  

2,4 
    

12 Bể lắng ngang 1 18,6 4,8 2,8 89,3 
  

52,3 
    

13 Bể chứa 200m3 mức +40 1 12,0 8,0 2,5 96,0 
  

57,4 
    

14 Trạm tưới bụi mức +40 1 3,6 3,6 4,0 11,9 
       

B Các hạng mục phần cơ tuyển 
     

63,3 201,0 237,9 399,3 1163,5 96,1 1,4 

1 
Trạm quạt gió chính cửa lò +16 2K56-

1N024 
1 

      
154,0 

    

  - Khu vực đặt máy 
 

22,0 15,0 6,6 110,0 
       

  - Ống gió + khu để thiết bị điện 
 

5,4 13,5 11,1 43,1 
       

2 Trạm nén khí 1 7,5 11,7 4,5 87,8 
  

8,8 
    

3 Xưởng sửa chữa cơ điện MB +25 1 36,0 12,0 5,4 432,0 39,6 38,5 43,2 
 

435,5 10,0 0,4 

4 Xưởng gia công cơ khi MB +25 1 24,0 6,0 5,4 144,0 13,2 12,8 14,4 
 

145,2 3,3 0,1 

5 Kho nhiên liệu MB +25 1 12,0 12,0 2,0 144,0 
 

49,3 
 

145,8 175,0 27,0 0,3 

  Nhà chứa dầu mỡ 
 

7,2 2,4 2,9 17,28 
 

10,5 
 

17,3 20,7 10,0 0,0 

6 Kho phụ tùng vật liệu MB +25 1 24,0 9,0 4,5 216,0 
 

73,1 
 

216,0 259,2 40,0 0,5 

7 Nhà đề pô sửa chữa xe goòng mức +25 1 15,0 6,0 3,6 90,0 10,6 5,7 8,6 
 

103,7 4,0 0,1 

8 Cầu rửa xe MB +25 1 21,2 3,9 1,0 82,68 
  

8,3 
    

  Bể nước 5m3 1 3,0 2,1 0,9 6,3 
  

0,6 
    

9 Trạm lật gòong  1T 1 
     

11,1 
 

20,3 24,3 1,8 0,0 

  Móng khung máy lật 
 

6,6 4,6 
 

30,3 
       

  Nhà che tời 
 

2,4 2,4 2,5 5,8 
       

  Móng tời 
 

1,0 1,0 
         

C Vận tải qua giếng 
     

40,4 11,1 22,4 20,3 381,9 1,8 0,5 

  Giếng nghiêng chính 
     

25,2 
 

12,8 
 

251,4 
 

0,3 

1 Nhà che miệng giếng chính 1 6,6 6,0 5,0 39,6 8,4 
 

3,8 
 

45,4 
 

0,0 

2 Cầu băng tải 1 41,0 2,4 TB 6,3 98,4 
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TT Tên hạng mục 
SL 

nhà 

Kích thước nhà Khối  lượng tháo dỡ 

Dài  

(m ) 

Rộng  

(m ) 
Cao(m ) 

D.tích   

 (m2 ) 

Móng  

tường  và  

mái  bê tông 

cốt thép (m3) 

Kết cấu gạch 

đá 

(m3) 

Nền bê tông  

(m3) 

Nền và 

tường gạch 

(m2) 

Mái tôn 

(m2) 

Cửa gỗ + 

nhôm kính 

(m2) 

Xà gồ, lan 

can sắt 

(tấn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 Trạm sàng cửa giếng 1 6,0 6,0 16,2 36,0 
    

72,0 
 

0,1 

    
 

6,0 6,0 7,2 36,0 
       

4 Trạm trục TB phục vụ thi công 1 3,6 3,6 3,0 12,96 16,8 
 

9,0 
 

108,0 
 

0,1 

5 Nhà che tời MDK 1 5,1 5,0 5,1 25,5 
    

26,0 
 

0,1 

  Giếng nghiêng phụ 
     

15,2 11,1 9,6 20,3 130,6 1,8 0,1 

6 Nhà che miệng giếng phụ 1 6,6 5,4 3,0 35,64 8,4 
 

3,8 
 

36,3 
 

0,0 

7 Nhà trục  1 7,5 9,0 4,5 67,5 6,8 
 

5,8 
 

70,0 
 

0,1 

8 Trạm Lật goòng 3 tấn 1 4,5 4,5 3,7 20,25 
 

11,1 
 

20,3 24,3 1,8 0,0 

D Tổ hợp công nghệ vận tải trên mặt mỏ. 
 

592,0 TB 3,0m 7,5 1776,0 
    

1776,0 
  

E Mặt bằng CTG+17 
           

0,1 

1 Hàng rào dây thép gai 1 165,0 
 

2,0 
       

0,1 

F Các hạng mục phần cung cấp điện 
     

213,3 57,1 87,0 
 

1044,6 40,3 4,6 

1 Trạm biến áp 22/6KV 1 9,0 
  

808,8 96,1 51,5 78,6 
 

943,5 36,4 0,9 

  - Nhà  
 

24,0 9,0 4,7 288,0 34,3 18,4 28,1 
 

337,0 13,0 0,3 

  
-  Ngoài trời (Hàng rào tấm BTCT cổng 

thép)  
24,0 21,7 2,0 520,8 61,8 33,1 50,5 

 
606,5 23,4 0,6 

2 Trạm phát điện  ĐIEZEN 1 16,0 12,0 5,0 192,0 27,8 
     

0,8 

3 Trạm biến áp  6/0,4KV số 1 1 3,6 3,2 0.5 11,52 6,3 
     

1,0 

4 Trạm biến áp  6/0,4KV số 2 1 3,6 3,2 0.5 11,52 6,3 
     

1,0 

5 Trạm biến áp  6/0,4KV số 3 1 3,6 3,2 0.5 11,52 6,3 
     

1,0 

6 
 Trạm PP 6KV và TBA 6/0,69KV 

MB+25 
1 20,0 3,8 3,6 76,0 10,3 5,5 8,4 

 
101,1 3,9 0,1 

7 ĐDK 22KV  số 1 1 2100 
   

20,0 
      

8 ĐDK 22KV  số 2 1 600 
   

20,0 
      

9 ĐDK 6KV 1 2000 
   

20,0 
      

G Mặt bằng khu ở công nhân  
     

87,4 93,7 127,0 
 

1524,1 1,8 0,7 

1  Nhà ở công nhân 5 tầng 2 39,0 22,2 17,25 865,8 87,4 93,7 127,0 - 1.524,10 1,8 0,7 

II Các hạng mục xây dựng mới 
     

33,4 11,1 24,0 20,3 299,1 1,8 0,3 

1 Nhà che miệng giếng phụ 1 9,0 5,4 4,0 48,6 11,8 
 

5,3 0,0 50,8 
 

0,1 

2 Nhà trục  1 18,0 12,0 5,0 216,0 21,7 
 

18,7 0,0 223,9 
 

0,2 

3 Trạm quang lật 1 4,5 4,5 3,9 20,25 
 

11,1 
 

20,3 24,3 1,8 0,0 

  Tổng khối lượng tháo dỡ 
     

834,2 691,1 1278,4 546,8 14121,3 154,1 13,5 

 Đối với hệ thống xử lý nước thải sẽ được duy tu bảo dưỡng sau 3 năm, sau khi kết thúc khai thác để tiến hành xử lý nguồn nước thoát ra từ mặt bằng sân công nghiệp, sau đó tiến hành tháo dỡ, san gạt và trồng cây trên mặt 

bằng khu vực xử lý nước thải. 
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San gạt, trồng cây trên mặt bằng sân công nghiệp +25 sau khi tháo dỡ. 

- San gạt mặt bằng: Diện tích khu vực sân công nghiệp tiến hành san gạt là 

167.000 m2, đánh tơi đất với bề dày 0,3m; khối lượng thực hiện san gạt, đánh tơi đất là: 

50.100 m3.  

- Trồng cây trên mặt bằng sân công nghiệp +25:  

+ Lựa chọn giống cây trồng: Sau san gạt cải tạo chọn trồng các loại cây phi lao, 

thông hoặc cây bản địa theo công văn Công văn số 1894/UBND-NLN2 ngày 08/4/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong phương án chúng tôi lựa chọn trồng thông 

Mã Vĩ.  

+ Đặc điểm cây trồng: Cây ưa sáng, lúc nhỏ (dưới 3 tuổi) có thể chịu bóng râm 

nhẹ, tán thưa thường xanh. Hệ rễ ăn sâu, rễ cám có nấm cộng sinh. sinh trưởng tốt ở nơi 

đất sâu và thoát nước. Giai đoạn đầu sinh trưởng nhanh về sau chậm lại, không có khả 

năng tái sinh chồi, có khả năng tái sinh hạt Thích hợp khí hậu á nhiệt đới, có khả năng 

chịu được gió lớn tại khu vực Hạ Long. Hệ rễ phát triển, rễ cọc có thể ăn sâu 4-5m, rễ 

ngang ăn rộng, có hiện tượng liền sinh giữa các nhánh. Trong khoảng 3 năm đầu mọc 

chậm, sau 4-5 năm dần dần nhanh hơn, đến 20 năm tốc độ giảm bớt. Cây có khả năng 

tái sinh tự nhiên bằng hạt. Căn cứ theo thực tế trồng cây tại khu vực xung quanh dự án, 

thì cây thông mã vĩ thích ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu tại khu 

vực và phù hợp với Công văn số 1894/UBND-NLN2 ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh. 

- Mật độ trồng thông mã vĩ: 

+ Khoảng cách giữa các hàng: 2,5m. 

+ Khoảng cách giữa các cây trong hàng: 2,5m. 

+ Các cây giữa 2 hàng được trồng so le. 

+ Mật độ trồng: 2.500 cây/ha. 

- Tổng diện tích trồng thông mã vĩ trên các mặt bằng sau san gạt cải tạo là: 16,7 

ha, tương ứng với 41.750 cây. 

- Đào hố trồng cây:  

+ Quy cách hố đào: Sau san gạt tạo độ ổn định và độ dốc thoát nước, tiến hành 

đào hố trồng cây với khoảng cách 2,5m x2,5m (2500 hố/ha), kích thước mỗi hố 0,4m 

x0,4m x0,4m sau đó trộn phân vi sinh với đất mầu theo tỉ lệ 1/40, đổ lót đáy hố với 

chiều dầy 0,3m để cây có đủ khả năng sinh trưởng và phát triển giai đoạn đầu tiên. 

+ Tổng số hố đào: 41.750 hố. 

+ Khối lượng đào hố trồng cây trên mặt bằng:  

Vđhtcmb = Sđhtc× n × vh= 16,7 × 2.500 × 0,064 = 2.672 m3 

Trong đó:  

 Vđhtcmb: Khối lượng đào hố trồng cây trên các mặt bằng (m3) 

 Sđhtc: Tổng diện tích các mặt bằng (ha) 

 n: Số lượng hố đào trồng cây (hố/ha) 
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 vh: Khối tích của một hố trồng cây (m3). 

+ Khối lượng đất mầu rải vào hố trồng cây trên mặt bằng:  

Vđmtcmb = N × Vđm =  41.750× 0,048 =2004 m3 

Trong đó: 

Vđmtcmb: Tổng khối lượng đất mầu rải vào hố trồng cây trên các mặt bằng (m3) 

N: Số lượng hố trồng cây 

Vđm: Khối lượng đất mầu rải trong một hố (m3)  

+ Khối lượng này có thể mua đất đồi tại khu vực phường Hà Khánh. 

- Chăm sóc thông mã vĩ sau khi trồng: 

+ Tiến hành theo dõi, chăm sóc, vun gốc, tưới cây trong 3 năm đầu cho đến khi cây 

phát triển ổn định. 

+ Hàng năm tiến hành trồng dặm, thay thế bổ sung kịp thời những cây chết hoặc 

không có khả năng sinh trưởng. 

 (Chi tiết xem bản vẽ: Tổng thể cải tạo phục hồi môi trường. Số hiệu: H68-ĐTM-08) 

Nạo vét hệ thống thoát nước trên mặt bằng sân công nghiệp, xây dựng hố lắng 

xung quanh mặt bằng sân công nghiệp 

- Cải tạo rãnh thoát nước trên mặt bằng sân công nghiệp 

Để đảm bảo khả năng khơi thông dòng chảy và hạn chế đất đá khu vực mặt bằng 

sân công nghiệp và hệ thống rãnh thoát nước trên mặt bằng sân công nghiệp, tiến hành 

nạo vét rãnh thoát nước trên mặt bằng sân công nghiệp. 

Chiều dài rãnh nước nạo vét: 2417m. 

Khối lượng nạo vét: 725 m3 (nạo vét với chiều sâu trung bình 0,3m). 

 
Hình 4.4. Mặt cắt rãnh thoát nước mặt bằng sân công nghiệp 

- Xây dựng hố lắng  

Để nguồn nước thoát ra từ khu vực mặt bằng sân công nghiệp được xử lý trước 

khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực, tiến hành xây dựng hố lắng xung quanh khu 

vực mặt bằng sân công nghiệp. Sử dụng tổ hợp máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích 

2,3 m3 và ô tô tự đổ 12 tấn để xây dựng các hố lắng tại vị trí thu nước xung quanh mặt 

bằng sân công nghiệp. Mặt khác, việc xây dựng hố lắng còn có tác dụng thu gom nước 

để phục vụ công tác trồng và chăm sóc cây. 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                           223 

1

1

22

1.50

1.50 2.95
7.50

27°
5.00

7.75

27°

3

3

0.5

0.8

3.5

MÆT C¾T 1-1

MÆT B»NG Hè GI¶M XUNG, L¾NG CÆN 

R·nh tho¸t nuíc
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Hè gi¶m xung, l¾ng cÆn

Ghi chó: §¬n vÞ ®o trªn b¶n vÏ: mÐt  
Hình 4.5. Mặt bằng hố lắng xung, lắng cặn 

- Các thông số của rãnh: 

 + Chiều rộng đáy rãnh:  0,5m; 

 + Độ dốc dọc rãnh:   (0,5 ÷ 1)%; 

 + Góc nghiêng thành rãnh:  300 

 + Chiều sâu nước chảy:   0,55m; 

 + Chiều sâu của rãnh:   0,8 m; 

 + Chiều rộng mặt rãnh:   3,5m. 

- Các thông số của hố giảm xung, lắng cặn : 

 + Chiều rộng đáy hố:  1,5m; 

 + Chiều rộng mặt hố:  7,5m; 

 + Chiều sâu hố:   1,5m; 

 + Góc dốc thành hố:   270; 

 + Chiều dài hố:   10,8m.  

+ Diện tích trung bình:   31,67 m2. 

- Đào các hố lắng với số lượng là: 10 hố. 

  Vđào=10 x 31,67 x 1,5= 475 m3. 

Giữ lại các công trình còn sử dụng 

Ngoài ra, các công trình khác như rãnh nước (được cải tạo) giữ lại để thu nước 

mưa chảy tràn trên mặt bằng về hệ thống xử lý nước, trạm xử lý nước thải được giữ lại 

để xử lý nước lò rỉ ra; 

4.2.1.3. Cải tạo tuyến đường vận tải  

Để ngăn ngừa và giảm lượng bụi do quá trình vận tải đất đá ảnh hưởng tới môi 

trường khu vực và tăng độ kiên cố của tuyến đường, tiến hành san gạt và trồng cây hai 

bên lề tuyến đường vận tải của khu mỏ. Sau khi kết thúc khai thác tiến hành cầy xới hai 
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bên lề tuyến đường vận tải với chiều sâu trung bình 0,3m. Sau đó tiến hành trồng cây 

Thông Mã Vĩ phủ xanh tuyến đường vận tải. 

- San gạt tuyến đường vận tải: 

+ Chiều dài san gạt đoạn từ mặt bằng sân công nghiệp đến bãi thải: 3800 m, san 

gạt hai bên lề đường mỗi bên 1 m. Diện tích san gạt: 7600 m2. 

+ Khối lượng san gạt: 2280,00 m3 (chiều sâu gạt tính trung bình là 0,3 m). 

- Trồng cây dọc tuyến đường vận tải: 

+ Loại cây trồng: Thông Mã Vĩ 

+ Diện tích trồng: 0,76 ha. 

+ Mật độ trồng cây Thông Mã Vĩ: 2.500 cây/ha. 

+ Số lượng hố: 1900 hố. 

+ Kích thước hố 0,4 x 0,4 x 0,4 m. 

+ Đất màu để trồng cây: 0,4 x 0,4 x 0,3 x 1900 = 912 m3.  

+ Chăm sóc cây trong 3 năm đầu: Tưới nước, bón phân, trồng dặm cây chết 

(trồng dặm 30%). 

4.2.1.4. Cải tạo, nạo vét hệ thống mương, suối thoát nước 

- Công tác cải tạo, nạo vét hệ thống mương, suối được thực hiện trên đoạn mương 

Khu 4 với tần suất 6 tháng/lần về mùa khô và 3 tháng/lần về mùa mưa. Thời gian nạo 

vét từ thời điểm bắt đầu triển khai dự án cải tạo, phục hồi môi trường đến khi dự án 

được xác nhận hoàn thành cải tạo phục hồi môi trường (dự kiến 4 năm). 

- Khối lượng đất đá, bùn nạo vét dự tính:  

Vnvs = L × S × m × n × t (m3) 

Trong đó: 

+ Vnvs: Khối lượng đất đá, bùn nạo vét (m3) 

+ L: Chiều dài đoạn suối bị bồi lấp (m) 

+ S: Chiều rộng trung bình lòng suối bị bồi lấp (m) 

+ m: Chiều dày lớp bùn đất trung bình bồi lấp cần nạo vét (m) 

+ n: Số lần nạo vét trong 1 năm (lần) 

+ t: Thời gian nạo vét suối (năm) 

- Khối lượng đất đá, bùn nạo vét tại mương Khu 4 là: 

Vnvs = 258×2× 0,2 × 3 ×4 = 1.238 m3. 

4.2.2. Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo, phục hồi môi trường 
Bảng 4.10. Bảng tổng hợp khối lượng các công tác CTPH môi trường 

STT Công việc Đơn vị  Khối lượng 

I Cải tạo mặt bằng sân công nghiệp      

1 Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp     

+ Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép m3 834,23 

+ Phá dỡ kết cấu gạch đá m3 691,13 
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STT Công việc Đơn vị  Khối lượng 

+ Phá dỡ nền bê tông m2 1278,44 

+ Phá dỡ nền gạch m2 546,83 

+ Tháo dỡ mái tôn m2 14121,28 

+ Tháo dỡ cửa gỗ m2 154,07 

+ Tháo dỡ xà gồ, lan can sắt tấn 13,46 

+ Vận chuyển vật liệu tháo dỡ 1,5km m3 3140,60 

+ Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại m3 20,00 

2 San gạt, trồng cây trên mặt bằng sân công nghiệp +25     

+ San gạt, đánh tơi đất với bề dày 0,3m m3 50100,00 

+ Đào hố trồng cây trên mặt bằng (0,4m x 0,4m x 0,4m) m3 2672,00 

+ Đổ đất màu với chiều dày 0,3m m3 2004,00 

+ Trồng cây phi lao cây 41750,00 

3 Nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước trên mặt bằng     

+ Nạo vét hệ thống thoát nước trên mặt bằng  m3 725,10 

+ Xây dựng các hố lắng (10 hố) giảm xung, lắng cặn m3 475,05 

II 
Xây bịt cửa lò, cửa giếng, đặt biển báo nguy hiểm, xây 

dựng hàng rào xung quanh khu vực cửa lò 
    

1 Xây bịt cửa lò     

+ Đào móng xây dựng tường kè  m3 54,17 

+ Khối lượng bê tông cốt thép M150 tường kè m3 213,79 

+ Đệm cấp phối đá dăm móng kè m3 10,19 

+ Lấp đất cửa lò m3 2336,00 

+ San gạt đất đá lấp lò m3 700,80 

+ Khối lượng đá cứng lấp cổ giếng m3 584,00 

+ Thép Ф=10 kg 411,76 

+ Thép Ф =12 kg 1143,65 

+ Thép Ф =16 kg 3627,09 

+ Ống thép thoát khí d =200mm m 250,00 

+ Vận chuyển đất lấp cửa lò m3 2336,00 

+ Vận chuyển đá cứng lấp cửa lò m3 618,60 

2 
Làm hàng rào biển báo nguy hiểm quanh khu vực cửa 

lò 
    

+ Chiều dài hàng rào dây thép gai 300 x 300 m 120,00 

+ Số lượng biển báo nguy hiểm cái 5,00 

3 Đào rãnh thoát nước xung quanh khu vực cửa lò     

+ Khối lượng đào rãnh thoát nước m3 6,25 

+ Vận chuyển đổ thải với cự ly trung bình 1km m3 6,25 

III Cải tạo tuyến đường vận tải     

+ Chiều dài tuyến đường từ mặt bằng SCN đến bãi thải m 3800,00 

+ San gạt mặt bằng tuyến đường mỗi bên 1 m bề dày 0,3m m3 2280,00 

+ Diện tích mặt bằng trồng cây phi lao ha 0,76 

+ Đào hố trồng cây hố  1900,00 

  Khối lượng đất đào hố m3 121,60 

+ Đổ đất màu lót đáy chiều dày 0,3m m3 912,00 

+ Trồng phi lao hai bên lề tuyến đường vận tải cây 1900,00 

IV Nạo vét mương, suối thoát nước quanh khu vực     

+ Chiều dài tuyến suối nạo vét m 258,00 

+ Khối lượng nạo vét tuyến suối m3 1238,40 
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4.2.3. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải tạo, phục hồi môi trường 
Bảng 4.11. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác CTPHMT 

TT Tên thiết bị Mã hiệu Đơnvị Số lượng 

1 Xe gạt D- 155A cái 2 

2 Máy xúc thuỷ lực  ‘’ 1 

3 Máy san đường DZ- 122 ‘’ 2 

4 Máy trộn bê tông C-227,C-220A cái 2 

5 Máy trộn vữa C-150 ‘’ 2 

6 Ô tô cần cẩu TADANO-20 ‘’ 1 

7 Xe chở nước  M -130 ‘’ 2 

8 Máy bơm nước Hàn Quốc ‘’ 2 

9 Ôtô tự đổ có trọng tải 12Tấn Kpa3-256 B1, Huyndai ‘’ 4 

10 Ô tô vận tải 5 tấn Huyndai ‘’ 2 

4.2.4. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình CTPHMT 

 Các tác động và biện pháp khắc phục trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường như sau: 
Bảng 4.12. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

TT Nội dung công việc Tác động sự cố Biện pháp 

1 

- Xây dựng tường chắn, 

chèn lấp đất vào các cửa lò. 

- Vận chuyển đất đá vào vị 

trí xây dựng tường chắn. 

- Xây tường chắn bê tông 

theo đúng thiết kế. 

- Vận chuyển đất thải và 

chèn lấp các đường lò 

- Đất đá nóc và hông lò 

sạt lở gây tai nạn. 

- Không đủ không khí 

sạch cho công nhân. 

- Không đủ ánh sáng 

làm việc. 

 

- Kiểm tra, củng cố lò trước 

khi xây bịt các cửa lò. 

- Thông gió đảm bảo đủ gió 

theo tiêu chuẩn cho phép. 

- Chiếu sáng khu vực thi 

công 

2 

Tháo dỡ các công trình: 

- Tháo dỡ các nhà, xưởng. 

- Tháo dỡ dầm, xà, tường, 

cột. 

- Phá dỡ nền nhà xưởng. 

- Tai nạn do sập đổ các 

kết cấu hay ngã khi 

đang thi công 

- Tháo dỡ các kết cấu theo 

đúng trình tự. 

- Có bảo hộ lao động, dây an 

toàn, sàn thao tác cho công 

nhân. 

- Sử dụng các phương tiện 

còn liên hạn cho sử dụng.  

3 

San gạt mặt bằng các cửa lò 

và mặt bằng sân công 

nghiệp và bãi thải. 

- Sự cố nghiêng lún xe 

trên các mặt bằng. 

- Sự cố trượt lở bãi thải. 

- Bố trí đủ ánh sáng để công 

nhân làm việc. 

- San gạt, xây dựng đê an 

toàn trên mép tầng và mặt 

bằng bãi thải. 

- Có cán bộ điều hướng trên 

mặt bằng. 

4 

Trồng cây trên mặt bằng sân 

công nghiệp và khu vực bãi 

thải. 

- Tai nạn lao động do 

trượt ngã. 

- Có đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân 

5 
Nạo vét hệ thống thoát nước 

trên mặt 

- Sa lầy máy móc thiết 

bị trên nền đất yếu 

- Tiến hành xây dựng các 

tuyến đường tạm và nạo vét 

theo đúng trình tự thiết kế. 

Bên cạnh đó, cần có các biện pháo giảm thiểu bụi, khí độc, tiếng ồn và cháy nổ 

trong quá trình thi công các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường: 

Giảm thiểu tác động của bụi: Bụi phát sinh rất lớn trong quá trình san gạt, đổ thải 
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và vận chuyển: Phun nước, che bạt trong khi vận chuyển đất đá. Tưới đường bằng ô tô 

chuyên dụng để chống bụi với tuần suất 01 lần/ngày.  

Giảm thiểu tác động của khí độc: Trong quá trình vận hành các thiết bị cơ giới 

không thể tránh được việc phát thải các khí độc, do vậy cần định kỳ bảo dưỡng, sửa 

chữa các thiết bị cơ giới để hạn chế lượng khí độc sinh ra. Công tác kiểm tra được thực 

hiện như sau: Cứ sau 10 giờ hoạt động sẽ tiến hành kiểm tra các sự cố rò rỉ, kiểm tra 

mức dầu động cơ, kiểm tra đèn chiếu sang và các dụng cụ bảo hộ khác; hàng tuần sẽ 

kiểm tra mức dầu của thiết bị, siết chặt lại các bu lông trước và sau trục chuyển động, 

kiểm tra phanh tay, thêm dầu, mỡ vào thiết bị. Như vậy, quá trình kiểm tra, duy tu, bảo 

dưỡng thiết bị sẽ giảm thiểu được các tác động do khí thải phát sinh từ máy móc thiết 

bị, mặt khác còn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành. 

Giảm thiểu tiếng ồn: Sửa chữa định kỳ các thiết bị, có thể lắp các thiết bị giảm âm 

để giảm thiểu tiếng ồn. Tổ chức lao động hợp lý, sắp xếp lao động luân phiên tránh làm 

việc nhiều thời gian liên tục ở nơi có tiếng ồn lớn. 

Chống cháy nổ: Trong quá trình thi công hạng mục xây bịt cửa lò, tiến hành thông 

gió cho đoạn lò thi công, tránh hiện tượng tập trung khí Mêtan, trong quá trình thi công 

đảm bảo an toàn cho người và thiết bị xây dựng tường chắn trong cửa lò. 

An toàn thi công phải tuân thủ đặc biệt nghiêm ngặt về quy trình an toàn trong thi 

công mỏ về cự ly dừng đỗ xe, trình tự và cách thức san gạt mặt bằng. 

4.3. Kế hoạch thực hiện 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức thực hiện cải tạo phục hồi môi trường 

Chủ Dự án - Công ty than Hòn Gai - TKV trực tiếp quản lý và giám sát phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -220 

mỏ Bình Minh như sau: 

4.3.1.1. Khối văn phòng 

- Ban giám đốc công ty 

- Các phòng quản lý và nghiệp vụ: 

+ Phòng Kỹ thuật mỏ (KTM) (đơn vị chịu trách nhiệm chính)  

+ Phòng Kế hoạch 

+ Phòng Đầu tư  

+ Phòng Tổ chức lao động  

+ Phòng Tài chính kế toán 

+ Văn phòng (văn thư, nhà ăn, bảo vệ,…) 

4.3.1.2. Khối sản xuất  

 - Thành lập các đội sản suất: 

 + Đội giám sát thi công;  

 + Đội thi công vận chuyển và san gạt 
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Hình 4.7. Mô hình tổ chức quản lý và giám sát cải tạo, phục hồi môi trường 

4.3.2. Tiến độ thực hiện và chương trình kiểm tra và giám sát 

Khai thác xuống sâu dưới -220 mỏ Bình Minh tại địa phận phường Hà Khánh, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra trong thời gian là 21 năm, công tác quản 

lý và giám sát môi trường phải được coi là một nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng 

của Công ty than Hòn Gai-TKV. 

Quá trình khai thác mỏ cũng như quá trình cải tạo phục hồi môi trường sẽ gây ra 

những tác động đến môi trường khu vực sẽ được quản lý giám sát và có các biện pháp 

giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. 

Để quản lý và giám sát môi trường hiện Công ty than Hòn Gai-TKV đã thực hiện 

chức năng quản lý và giám sát đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc công ty. 

Bộ phận môi trường chịu trách nhiệm thành lập tổ kiểm tra và giám sát công 

trình về tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và tổ chức giám định các công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

- Các yêu cầu của việc giám sát và xác nhận hoàn thành các nội dung của công 

trình:  

+ Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng.  

+ Yêu cầu các đội thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế. 

+ Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.  

+ Đề xuất với Ban giám đốc những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi. 

+ Người làm công việc này gọi là: Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình 

và phải có chứng chỉ hành nghề. Để đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ thì theo Luật Xây 

dựng Việt Nam, người kỹ sư cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm và đã tham gia 

thiết kế hoặc thi công một số lượng đáng kể các công trình. 

- Thành lập một đội bảo vệ có chức năng thường xuyên kiểm tra và bảo vệ các 

công trình cải tạo phục hồi môi trường để kịp thời báo cáo và khắc phục những sự cố 

sảy ra. 

 

P. Giám Đốc 

Phòng 

Kế 

hoạch 

 

P. 

KTM 

 

Phòng 

Đầu tư  

Đội thi giám sát thi công Đội thi công vận 

chuyển và san gạt  

Văn 

phòng 

 

Phòng 

TCLĐ  

Phòng 

TC -  

kế 

toán 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nghi%E1%BB%87m_thu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0_t%C6%B0_v%E1%BA%A5n_gi%C3%A1m_s%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_h%C3%A0nh_ngh%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Bảng 4.13. Tiến độ thực hiện và chương trình kiểm tra và giám sát thực hiện cải tạo phục hồi 

môi trường 

TT Hoạt động Thời gian thực hiện 
Tiến độ 

 TH 

Cơ quan 

thực hiện 

I Khảo sát địa hình khu vực 

Bắt đầu từ tháng 12 năm 

năm kết thúc khai thác 

(năm 2043) 

01 tháng 

Chủ Dự án 

II 
Công tác cải tạo mặt bằng 

sân công nghiệp+25 

Sau khi kết thúc khai thác 

(năm 2044) 
07 tháng 

1 
Tháo dỡ các công trình trên 

mặt bằng  

Bắt đầu từ tháng 1 đến 

tháng 3 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

02 tháng 

2 San gạt mặt bằng  

Bắt đầu từ tháng 3 đến 

tháng 4 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

01 tháng 

3 

Nạo vét hệ thống thoát nước 

trên bề mặt, xây dựng hố lắng 

xung quanh mặt bằng  

Bắt đầu từ tháng 4 đến 

tháng 6 thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

02 tháng 

4 

 

Trồng cây trên toàn bộ mặt 

bằng sau khi đã tháo dỡ, san 

gạt. 

Bắt đầu từ tháng 6 đến 

tháng 8 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

02 tháng, 

và trồng 

bổ sung 

40% mỗi 

năm 

III 
Xây bịt cửa lò, cửa giếng, làm 

hàng rào, biển báo 

Bắt đầu từ tháng 8 đến 

tháng 11 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

03 tháng 

1. Xây bịt các cửa lò, cửa giếng 

Bắt đầu từ tháng 8 đến 

tháng 10 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

02 tháng 

2. 

 

Làm hàng rào, biển báo nguy 

hiểm xung quanh khu vực cửa 

lò 

Bắt đầu từ tháng 10 đến 

tháng 11 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2043) 

01 tháng 

 

IV 

 

Nạo vét mương, suối quanh 

khu vực 

Bắt đầu từ tháng 11 đến 

tháng 12 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

01 tháng 

V 
Cải tạo hệ thống đường vận 

tải đất đá 

Bắt đầu từ tháng 6 đến 

tháng 8 năm thứ 23 

của Dự án (năm 2044) 

03 tháng 

Đến tháng thứ 12 của năm thứ 22 của Dự án (theo GP khai thác mỏ) cơ quan có chức năng sẽ 

kiểm tra, xác nhận hoàn tất các công tác phục hồi môi trường 

4.3.3. Xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường 

Sau khi hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

Công ty sẽ tiến hành kiểm tra khối lượng, chất lượng các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường được thực hiện theo nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

đã được phê duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra xác nhận hoàn 

thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau 

khi kiểm tra, xác nhận hoàn thành 

- Sau khi được xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai 

đoạn của phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt, Công ty sẽ duy tu, 

bảo trì, chăm sóc và trồng dặm cây trong 3 năm.  

- Sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ hoàn thành các thủ tục để đóng cửa mỏ 

và bàn giao lại các công trình cải tạo, phục hồi môi trường cho địa phương chăm sóc và 

quản lý. 

4.3.5. Tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường 
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Bảng 4.14. Tiến độ thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Cải tạo mặt bằng sân công nghiệp    3.063.452.177    

1 
Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng 

sân công nghiệp 
      1,221,993,081   

 

  Phá dỡ bê tông có cốt thép m3 834.2       446,203  372,222,451 

Bắt đầu từ tháng 1 

đến tháng 3 năm 

thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

02 tháng 

 

  Phá dỡ bê tông không có cốt thép m3 691.1       267,888  185,137,656 

  Phá dỡ kết cấu gạch đá m3 1278.4       137,688  176,020,755 

  Phá dỡ nền gạch  m2 546.8       402,523  220,111,543 

  Tháo dỡ mái tôn m2 14121.28           7,560  106,756,843 

  Tháo dỡ cửa m2 154.1         10,080  1,553,059 

  Tháo dỡ xà gỗ, lan can sắt m3 5.2    1,638,000  8,479,926 

  
Vận chuyển vật liệu tháo dỡ 1km đầu 

tiên bằng ô tô tự đổ 12 tấn 
100m3 36.7     2,956,084  108,461,809 

  
Vận chuyển vật liệu tháo dỡ bằng ô tô 

tự đổ phạm vi ≤ 2km tiếp theo 
100m3 36.7     1,178,735  43,249,040 

2 San gạt, trồng cây trên mặt bằng sân 

công nghiệp +25 
     1,547,243,130   

 

  San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110CV 100m3 501.0       168,864  84,600,944 

Bắt đầu từ tháng 3 

đến tháng 4 năm 

thứ 23 

của Dự án (năm 

2044 

01 tháng 

 

  
Đào xúc đất màu bằng máy đào <=2,3 

m3, đất cấp II 
100m3 26.7       951,746  25,430,661 

  
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm 

vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II 
100m3 0.2     1,292,774  258,555 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  1 ha 16.7   51,769,040  864,542,968 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  2 ha 16.7   20,780,128  347,028,138 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  3 ha 16.7   13,495,920  225,381,864 

3 Nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước 

trên mặt bằng 
     179,487,628 Bắt đầu từ tháng 4 

đến tháng 6 thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

02 tháng 

 

 Nạo vét rãnh nước bằng thủ công, đất 

cấp II 
m3 725.1       216,620  157,071,293 

 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm 100m3 7.3     1,292,774  9,373,902 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II 

 Xây dựng hố giảm xung bằng máy đào 

<=2,3 m3, đất cấp II 
100m3 7.3       951,746  6,901,112 

 Vận chuyển đất đào hố bằng ôtô tự đổ, 

phạm vi <=1000m, ôtô 12T 
100m3 4.8     1,292,774  6,141,321 

II Cải tạo khu vực hầm lò    1,161,937,693    

1 Xây bịt các cửa lò, cừa giếng       1,016,747,724 

Bắt đầu từ tháng 8 

đến tháng 10 năm 

thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

02 tháng 

 

 

 Đào móng xây dựng kè (đất cấp III) 54.2 54.2       285,754  15,479,309 

 Xây tường kè bê tông cốt thép M150 213.8 213.8     1,382,764  295,621,090 

 Đệm cấp phối đá dăm móng kè 10.2 10.2   33,931,705  345,764,075 

 Sản xuất lắp dựng cốt thép D=16mm 4.8 4.8   21,990,045  104,908,786 

 Cốt thép tường đường kính d=10mm 0.4 0.4   20,831,526  8,577,589 

 Vận chuyển đất lấp lò bằng ô tô tự đổ 

12 tấn,cự ly 1km (đất cấp II) 
23.4 23.4     1,292,774  30,199,193 

 Đào xúc đất lấp cửa lò (đất cấp II) 

bằng máy đào <=2,3m3 23.4 23.4       951,746  22,232,794 

 Lấp đất lu lèn cổ lò, giếng bằng máy 

đầm đất cầm tay 
23.4 23.4     3,474,419  81,162,436 

 Lắp đặt ống thép thoát khí D=200mm 

bằng phương pháp hàn 
2.5 2.5   45,120,980  112,802,451 

2 Lắp đặt biển báo, hàng rào dây thép gai       131,161,719 

Bắt đầu từ tháng 

10 đến tháng 11 

năm thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

01 tháng 

 

 

 Lắp đặt cột và biển báo 5.0 5.0       221,998  1,109,992 

 Hàng rào lưới thép B40 240.0 240.0       541,882  130,051,727 

3 Đào rãnh thoát nước xung quanh khu 

vực cửa lò 
      14,028,250 

 Đào rãnh thoát nước bằng máy đào 

<=2,3 m3, đất cấp II 
6.3 6.3       951,746  5,948,414 

 Vận chuyển đất đào hố bằng ôtô tự đổ, 

phạm vi <=1000m, ôtô 12T 
6.3 6.3     1,292,774  8,079,836 

I.3 Cải tạo tuyến đường vận tải    76,543,015 Bắt đầu từ tháng 6 03 tháng  
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 San gạt mặt bằng tuyến đường bằng 

máy ủi 110CV 
  22.8       168,864  3,850,103 

đến tháng 8 năm 

thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

 

 Đào xúc đất hữu cơ bằng máy đào 

<=2,3 m3, đất cấp II 
54.2 1.2       951,746  1,157,324 

 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm 

vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II 
213.8 4.8     1,292,774  6,141,321 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  1 
10.2 0.8   51,769,040  39,344,470 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  2 
4.8 0.8   20,780,128  15,792,897 

- Trồng cây và chăm sóc cây năm  3 
0.4 0.8   13,495,920  10,256,899 

I.4 Nạo vét mương suối quanh khu vực 23.4 
 

 49,946,501 

Bắt đầu từ tháng 

11 đến tháng 12 

năm thứ 23 

của Dự án (năm 

2044) 

01 tháng 

 

 Nạo vét suối và rãnh nước bằng máy 

đào 0,8m3, đất cấp II 
23.4 12.4     2,134,828  26,437,704 

 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm 

vi <=1000m, ôtô 12T, đất cấp II 
23.4 12.4     1,292,774  16,009,709 

 Vận chuyển đất tiếp cự 1 km bằng ôtô 

tự đổ 12T 
2.5 12.4       605,546  7,499,087 

I.4 Đo vẽ địa hình sau kết thúc cải tạo    8,840,171 

- Đo vẽ địa hình bản đồ tỉ lệ 1/2000 100ha 0.167   52,935,154  8,840,171 
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4.4. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường  

4.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường  

4.4.1.1. Căn cứ tính dự toán  

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 

31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

thuế giá trị gia tăng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy đinh chị 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về về hướng dẫn thi hành Luật 

thuế VAT. 

- Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, Nghị 

định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban 

hành định mức xây dựng. 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn xác định các 

chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 

- Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán 

dự án hoàn thành nguồn vốn Nhà nước. 

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định chi tiết thực hiện Nghị 

định 209/2013/NĐ-CP.   

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng và bảo vệ rừng. 

- Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 05/03/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

về việc phê duyệt quy trình kỹ thuật và suất đầu tư trồng rừng thay thế đối với một số 

loài cây lâm nghiệp áp dụng cho các chủ dự án không tự trồng rừng thay thế khi chuyển 

đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh. 

- Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn 

của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định 4684/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về 
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việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

4.1.1.2. Nội dung của dự toán 

Công thức tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường (Mcp) cho hoạt động khai thác 

theo phụ lục II, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT như sau:  

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq + Mhc + Mk 

Trong đó:  

Mkt:  Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác; 

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp; 

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải; 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hưởng do hoạt động khai thác; 

Mhc: chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải 

tạo, phục hồi môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi 

môi trường; chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối 

lượng; chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải; 

Mk: Những khoản chi phí khác. 
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Bảng 4.15. Chi phí các công trình phục hồi môi trường 

TT Mã số Nội dung  Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá theo Quyết định số 4684/QĐ-

UBND ngày 28/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

hệ số điều chỉnh Đơn giá sau điều chỉnh 

Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu Nhân Công Máy 
Vật 

liệu 

Nhân 

Công 
Máy Vật liệu Nhân Công Máy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I Chi phí cải tạo 4,245,991,219 

I.1 Khu vực hầm lò 1,161,937,693 

1 - Xây bịt các cửa lò, cừa giếng                         
     

1,016,747,724  

  AB.11313 
Đào móng băng bằng thủ công, chiều rộng ≤3m, 

sâu ≤1m - Cấp đất III 
m3 54.2               -          285,754              -    1.00 1.00 1.00               -          285,754              -          285,754           15,479,309  

  AF.12112 

Bê tông tường SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ 

công - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, M200, 

đá 1x2, PCB40 
m3 213.8       675,394        627,480        79,890  1.00 1.00 1.00       675,394        627,480        79,890     1,382,764         295,621,090  

  AD.12310 
Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi 

măng, tỷ lệ xi măng 5% bằng trạm trộn 20-25m3/h  
100m3 10.2  24,752,036     5,336,000   3,843,669  1.00 1.00 1.00  24,752,036     5,336,000   3,843,669   33,931,705         345,764,075  

  AF.61321 
Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤18mm, chiều cao 

≤6m 
tấn 4.8  18,859,120     2,590,560      540,365  1.00 1.00 1.00   8,859,120     2,590,560      540,365   21,990,045         104,908,786  

  AF.61311 
Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao 

≤6m 
tấn 0.4  17,384,260     3,321,675      125,591  1.00 1.00 1.00   7,384,260     3,321,675      125,591   20,831,526             8,577,589  

  AB.41442 
Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi 

≤1000m - Cấp đất II 
100m3 23.4               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774           30,199,193  

  AB.24152 Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m3 - Cấp đất II 100m3 23.4               -            96,788      854,959  1.00 1.00 1.00               -            96,788      854,959        951,746           22,232,794  

  AB.65130 
Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C 

K = 0,95 
100m3 23.4               -       1,643,087   1,831,332  1.00 1.00 1.00               -       1,643,087   1,831,332      ,474,419           81,162,436  

  BB.31013 
Lắp đặt ống thép đen bằng p/p hàn, đoạn ống dài 

6m - Đường kính 200mm  
100m 2.5  30,625,425   13,599,630      895,925  1.00 1.00 1.00  30,625,425   13,599,630      895,925   45,120,980         112,802,451  

2 - Lắp đặt biển báo, hàng rào dây thép gai           1.00 1.00 1.00               -                  -                -                  -           131,161,719  

  AD.32541 Lắp đặt cột và biển báo cái 5.0         54,691        138,510        28,798  1.00 1.00 1.00         54,691        138,510        28,798        221,998             1,109,992  

  AI.11511 Hàng rào lưới thép B40 m2 240.0       259,502        228,319        54,061  1.00 1.00 1.00       259,502        228,319        54,061        541,882         130,051,727  

3 - Đào rãnh thoát nước xung quanh khu vực cửa lò           1.00 1.00 1.00               -                  -                -                  -             14,028,250  

  AB.24152 
Đào rãnh thoát nước bằng máy đào <=2,3 m3, đất 

cấp II 
100m3 6.3               -            96,788      854,959  1.00 1.00 1.00               -            96,788      854,959        951,746             5,948,414  

  AB.41442 
Vận chuyển đất đào hố bằng ôtô tự đổ, phạm vi 

<=1000m, ôtô 12T 
100m3 6.3               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774             8,079,836  

I.2 Khu vực mặt bằng     2,948,723,839  

1 - 
Tháo dỡ các công trình trên mặt bằng sân công 

nghiệp 
                            1,221,993,081  

  AA.22111 Phá dỡ bê tông có cốt thép m3 834.2         21,120        138,268      286,815  1.00 1.00 1.00         21,120        138,268      286,815        446,203         372,222,451  

  AA.22112 Phá dỡ bê tông không có cốt thép m3 691.1               -          115,224      152,665  1.00 1.00 1.00               -          115,224      152,665        267,888         185,137,656  

  AA.22121 Phá dỡ kết cấu gạch đá m3 1278.4               -            46,089        91,599  1.00 1.00 1.00               -            46,089        91,599        137,688         176,020,755  

  AA.22221 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan bê tông m2 546.8               -          380,238        22,285  1.00 1.00 1.00               -          380,238        22,285        402,523         220,111,543  
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1,5kw 

  AA.31221 Tháo dỡ mái tôn m2 14121.28               -             7,560              -    1.00 1.00 1.00               -             7,560              -              7,560  
        

106,756,843  

  AA.31312 Tháo dỡ cửa m2 154.1               -            10,080              -    1.00 1.00 1.00               -            10,080              -            10,080             1,553,059  

  AA.31121 Tháo dỡ xà gỗ, lan can sắt m3 5.2               -       1,638,000              -    1.00 1.00 1.00               -       1,638,000              -       1,638,000             8,479,926  

  AB.53441 
Vận chuyển vật liệu tháo dỡ 1km đầu tiên bằng ô 

tô tự đổ 12 tấn 
100m3 36.7               -                  -     2,956,084  1.00 1.00 1.00               -                  -     2,956,084     2,956,084         108,461,809  

  AB.54141 
Vận chuyển vật liệu tháo dỡ bằng ô tô tự đổ phạm 

vi ≤ 2km tiếp theo 
100m3 36.7               -                  -     1,178,735  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,178,735     1,178,735           43,249,040  

2 - 
San gạt, trồng cây trên mặt bằng sân công nghiệp 

+25 
                            1,547,243,130  

  AB.34110 San gạt mặt bằng bằng máy ủi 110CV 100m3 501.0               -                  -        168,864  1.00 1.00 1.00               -                  -        168,864        168,864           84,600,944  

  AB.24152 
Đào xúc đất màu bằng máy đào <=2,3 m3, đất cấp 

II 
100m3 26.7               -            96,788      854,959  1.00 1.00 1.00               -            96,788      854,959        951,746           25,430,661  

  AB.41442 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, 

ôtô 12T, đất cấp II 
100m3 0.2               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774                258,555  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  1 ha 16.7 22,452,800 29,316,240   1.00 1.00    22,452,800   29,316,240      51,76,040         864,542,968  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  2 ha 16.7 2,850,000 17,930,128   1.00 1.00      2,850,000   17,930,128     20,780,128         347,028,138  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  3 ha 16.7 2,520,000 10,975,920   1.00 1.00      2,520,000   10,975,920      13,49,920         225,381,864  

3 - Nạo vét, cải tạo hệ thống thoát nước trên mặt bằng                                179,487,628  

  AB.11522 Nạo vét rãnh nước bằng thủ công, đất cấp II m3 725.1               -          216,620              -    1.00 1.00 1.00               -          216,620              -          216,620         157,071,293  

  AB.41442 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, 

ôtô 12T, đất cấp II 
100m3 7.3               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774             9,373,902  

  AB.24152 
Xây dựng hố giảm xung bằng máy đào <=2,3 m3, 

đất cấp II 
100m3 7.3               -            96,788      854,959  1.00 1.00 1.00               -            96,788      854,959        951,746             6,901,112  

  AB.41442 
Vận chuyển đất đào hố bằng ôtô tự đổ, phạm vi 

<=1000m, ôtô 12T 
100m3 4.8               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774             6,141,321  

I.3 Cải tạo tuyến đường vận tải          76,543,015  

  AB.34110 San gạt mặt bằng tuyến đường bằng máy ủi 110CV 100m3 22.8               -                  -        168,864  1.00 1.00 1.00               -                  -        168,864        168,864             3,850,103  

  AB.24152 
Đào xúc đất hữu cơ bằng máy đào <=2,3 m3, đất 

cấp II 
100m3 1.2               -            96,788      854,959  1.00 1.00 1.00               -            96,788      854,959        951,746             1,157,324  

  AB.41442 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, 

ôtô 12T, đất cấp II 
100m3 4.8               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774             6,141,321  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  1 ha 0.8 22,452,800 29,316,240   1.00 1.00    22,452,800   29,316,240      1,769,040           39,344,470  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  2 ha 0.8 2,850,000 17,930,128   1.00 1.00      2,850,000    7,930,128     20,780,128           15,792,897  

- (Phụ lục I) Trồng cây và chăm sóc cây năm  3 ha 0.8 2,520,000 10,975,920   1.00 1.00      2,520,000  
  

10,975,920  
  

  

13,495,920  
         10,256,899  

I.4 Nạo vét mương, suối thoát nước quanh khu vực          49,946,501  

  AB.27112 
Nạo vét suối và rãnh nước bằng máy đào 0,8m3, 

đất cấp II 
100m3 12.4               -       1,156,844      977,984  1.00 1.00 1.00               -       1,156,844      977,984     2,134,828           26,437,704  
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  AB.41442 
Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, 

ôtô 12T, đất cấp II 
100m3 12.4               -                  -     1,292,774  1.00 1.00 1.00               -                  -     1,292,774     1,292,774           16,009,709  

  AB.42142 Vận chuyển đất tiếp cự 1 km bằng ôtô tự đổ 12T 100m3 12.4               -                  -        605,546  1.00 1.00 1.00               -                  -        605,546        605,546             7,499,087  

I.4 Do vẽ địa hình khi kết thúc 8,840,171 

- CK.11740 Đo vẽ địa hình bản đồ tỉ lệ 1/2000 100ha 0.167         86,250    9,921,441   2,927,462  1.00 1.0 1.0         86,250   49,921,441   2,927,462   52,935,154             8,840,171  

II Giám sát trong quá trình cải tạo 3,508% * I 148,949,372 

III Duy tu, bảo trì công trình 10% * (I + II) 439,494,059 

IV Tổng chi phí trực tiếp I + II + III 4,834,434,650 

V Chi phí trực tiếp khác 2,5% * IV 120,860,866 

VI Cộng trực tiếp chi phí IV + V 4,955,295,516 

VII Chi phí chung 7,3% * VI 361,736,573 

VII

I 
Giá dự toán VI + VII 5,317,032,088 

IX Thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% * VIII 292,436,765 

X Tổng VIII + IX 5,609,468,853 

XI Chi phí nhà tạm 1,2% * X 67,313,626 

XII Tổng chi phí phục hồi môi trường X + XI 5,676,782,480 
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Bảng 4.16. Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường của dự án (kinh phí ký quỹ) 

   
Đơn vị tính: đồng 

Stt Các khoản chi phí Cách tính 
Giá trị  

trước thuế 
VAT 

Giá trị  

sau thuế 

1 2 3 4 5 6 

  TỔNG CỘNG (A+B+C+D+E) 6,612,653,630 661,265,363 7,273,918,993 

A 
Chi phí cải tạo phục hồi 

môi trường chính 
XDTT 5,676,782,480 567,678,248 6,244,460,728 

B Chi phí quản lý dự án  3.557% x XDTT 201,923,153 20,192,315 222,115,468 

C 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng  
    54,042,969 5,404,297 59,447,266 

1 Chi phí thẩm tra phương án 0.281% x XDTT 15,951,759 1,595,176 17,546,935 

2 Chi phí thẩm tra dự toán 0.282% x XDTT 16,008,527 1,600,853 17,609,379 

3 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu 

và đánh giá hồ sơ dự thầu 
0.389% x XDTT 22,082,684 2,208,268 24,290,952 

D Chi phí khác     78,754,699 7,875,470 86,630,169 

1 
Chi phí hội thảo và tham vấn 

cộng đồng 
(tạm tính) 20,000,000 2,000,000 22,000,000 

2 Chi phí thẩm tra phê duyệt  0.390% x VĐT 22,139,452 2,213,945 24,353,397 

3 Chi phí kiểm toán  0.645% x VĐT 36,615,247 3,661,525 40,276,772 

E Chi phí dự phòng      601,150,330 60,115,033 661,265,363 

 - Hệ số chi phí thẩm tra phê duyệt và chi phí kiểm tra dự toán lấy theo Nghị định 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính. 

 - Hệ số chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng lấy theo Thông tư số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây Dựng 
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4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

Căn cứ 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. 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 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. 

Căn cứ vào tổng vốn đầu tư của dự án này. 

 a. Số tiền ký quỹ 

- Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường (chưa tính đến yếu tố trượt giá 

trong các năm) là: A =  7.273.918.993 đồng (Bảy tỷ, hai trăm bảy ba triệu, chín trăm 

mười tám nghìn, chín trăm chín ba đồng).  

- Số tiền ký quỹ năm đầu tiên (B): Vì Dự án có thời hạn khai thác 21 năm nên 

mức ký quỹ lần đầu bằng 15% số tiền phải ký quỹ. 

B = 15% x A = 0,15 x 7.273.918.993 =  1.091.087.849 (đồng) 

- Số tiền ký quỹ những năm tiếp theo: Được tính bằng tổng số tiền phải ký quỹ 

(A) trừ đi số tiền ký quỹ năm đầu tiên. 

1




gT

BA
C , (đồng/năm) 

+ C - là số tiền ký quỹ những năm tiếp theo. 

+ Tg - Số năm hoạt động của Dự án, Tg = 21 (năm). 

C = (7.273.918.993  - 1.091.087.849)/(21-1) = 294.420.531 (đồng) 

Tổng số tiền Công ty Than Hòn Gai – TKV đã ký quỹ cho dự án “Khai thác hầm 

lò xuống sâu dưới mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) – Công ty than Hòn Gai – 

Vinacomin” là 5.898.433.000 tại các thời điểm: 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 01) số 02/GXN-

QBVMT ngày 02 tháng 02 năm 2012 với số tiền : 1.179.686.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 02) số 43/GXN-

QBVMT ngày 10 tháng 4 năm 2012 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 03) số 85/GXN-

QBVMT ngày 7 tháng 3 năm 2013 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 04) số 36/GXN-

QBVMT ngày 10 tháng 2 năm 2014 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 05) số 50/GXN-

QBVMT ngày 3 tháng 02 năm 2015 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 06) số 103/GXN-

QBVMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 07) số 101/GXN-

QBVMT ngày 17 tháng 02 năm 2017 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 08) số 95/GXN-
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QBVMT ngày 31 tháng 01 năm 2018 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 09) số 83/GXN-

QBVMT ngày 31 tháng 01 năm 2019 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 10) số 68/GXN-

QBVMT ngày 5 tháng 02 năm 2020 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 11) số 82/ QBVMT 

&PTĐ-GXN ngày 4 tháng 02 năm 2021 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

+ Giấy xác nhận đã ký cải tạo, phục hồi môi trường (lần thứ 12) số 95/ QBVMT 

&PTĐ-GXN ngày 25 tháng 02 năm 2022 với số tiền : 428.977.000 đồng. 

Tuy nhiên các hạng mục công trình của dự án “Khai thác hầm lò xuống sâu dưới 

mức -75 mỏ Bình Minh (Thành Công) – Công ty than Hòn Gai – TKV” tiếp tục được 

sử dụng cho dự án này nên hiện chưa thực hiện cải tạo phục hồi môi trường. Do đó số 

tiền đã ký quỹ của Công ty Than Hòn Gai – TKV sẽ được khấu trừ vào tổng số tiền 

phải ký quỹ của dự án án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh – Công 

ty than Hòn Gai - TKV” 

Số tiền thực tế sẽ phải ký quỹ lần đầu cho Dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức 

-220 mỏ Bình Minh” là 1.091.087.849 - 5.898.433.000 = - 4.807.345.151 đồng. Vậy 

tính đến thời điểm hiện tại số tiền công ty than Hòn Gai- TKV đã ký quỹ vượt quá số 

tiền phải ký quỹ theo dự án là 4.807.345.151 đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ đều vào 

20 năm tiếp theo.  

Vậy số tiền ký quỹ hàng năm sau khấu trừ là:  

294.420.531 - (4.807.345.151 /20) = 65.499.333 (đồng) 

Số tiền trượt giá hàng năm, sẽ được Công ty tự kê khai, nộp tiền ký quỹ, thông 

báo cho Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh theo Phụ lục II – Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và được Công ty nộp cùng với số tiền ký quỹ 

hàng năm của dự án. 

 b. Thời điểm ký quỹ 

- Sau khi Công ty Than Hòn Gai – TKV được cấp giấy phép khai thác khoáng 

sản cho dự án “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” mới thực hiện ký 

quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ. 

- Việc ký quỹ lần thứ hai trở đi phải thực hiện trước ngày 31 tháng 01 của năm 

ký quỹ. 

4.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ  

- Quỹ bảo vệ môi trường Quảng Ninh. 

- Số tiền nêu trên chưa bao gồm yếu tố trượt giá sau năm 2022. 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

  

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Tuân thủ Luật bảo vệ môi trường, trong các giai đoạn xây dựng và vận hành Dự 

án, CDA sẽ thực hiện chương trình QLMT. 

Chương trình QLMT dự án bao gồm cơ cấu tổ chức thực hiện, tóm tắt biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường và kế hoạch thực hiện. 

5.1.1. Cơ cấu tổ chức thực hiện  
Bảng 5.1. Các đơn vị liên quan trong chương trình quản lý môi trường 

TT Đơn vị Trách nhiệm chính 

1 Chủ dự án (CDA) 
Chịu trách nhiệm chung về công tác bảo vệ môi trường của 

dự án 

2 
Bộ phận chuyên trách 

môi trường của CDA 

Phối hợp với nhà thầu giám sát các biện pháp giảm thiểu tác 

động đến môi trường của nhà thầu 

Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường đã được đề cập trong ĐTM 

3 Các nhà thầu (NT) 

Phối hợp với chủ dự án trong QLMT và GSMT 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã 

đề xuất trong ĐTM trong phạm vi gói thầu. 

5.1.2. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường của dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới 

mức -220 mỏ Bình Minh được tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 5.2. Bảng tổng hợp chương trình quản lý môi trường của Dự án 

Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

Giai đoạn 

TCXD cơ 

bản 

- Xây dựng các hạng 

mục công trình trên 

MB SCN; 

- Đào đất đá trong lò; 

- Xây dựng các hạng 

mục trong lò; 

- Lắp ráp thiết bị máy 

móc, đường dây tải 

điện, hệ thống cấp 

thoát nước; 

- Hoạt động của các 

phương tiện thi công, 

vận chuyển nguyên 

vật liệu… 

 

- Các tác động liên quan tới 

chất thải: 

+ Bụi và khí thải; 

+ Các loại nước thải; nước mưa 

chảy tràn. 

+ Các loại chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn thi công, 

chất thải nguy hại. 

- Các tác động không liên quan 

tới chất thải. 

+ Biến đổi địa hình địa mạo, 

cảnh quan; 

+ Tiếng ồn, độ rung; 

+ An toàn - vệ sinh lao động; 

+ Rủi ro, sự cố. 

 

- Sử dụng phương pháp khoan ướt; 

- Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện, kết 

hợp thuốc nổ như: Anfo, nhũ tương; 

- Tiến hành kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng định 

kỳ các phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị xây 

dựng. 

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới 

hóa. 

- Trang bị bổ sung thêm bảo hộ lao động, khẩu trang 

cho công nhân, đặc biệt tại các khu vực phát sinh 

tiếng ồn (khi cần thay mới). 

- Duy trì tưới nước dập bụi khu vực đường vận 

chuyển đến bãi thải. 

- Có chế độ điều tiết các phương tiện, máy móc, thiết 

bị phù hợp. 

- Tiếp tục sử dụng các công trình XLNT sinh hoạt, 

nhà vệ sinh, hệ thống thu gom rãnh thoát nước mưa 

mặt bằng, bể tách dầu đã đầu tư. 

- Tiếp tục sử dụng thùng chứa CTRSH, thùng phuy 

CTNH, kho CTNH đã đầu tư, ký hợp đồng thu gom 

CTRSH và CTNH với đơn vị có chức năng. 

Trong thời gian thi 

công  xây dựng 

của Dự án 

Giai đoạn 

vận hành 

Hoạt động khai thác 

than: 

- Nổ mìn, khấu than 

trong lò chợ; 

- Vận chuyển than 

trong lò; 

- Đổ thải đất đá đào 

lò; 

- Các tác động liên quan tới 

chất thải: 

+ Bụi, khí thải; 

+ Các loại nước thải, nước mưa 

chảy tràn; 

+ Các loại chất thải rắc sinh 

hoạt, đất đá thải, chất thải nguy 

hại; 

Các công trình, biện pháp BVMT thường xuyên: 

- Thực hiện nổ mìn theo hộ chiếu, nổ mìn bằng kíp vi 

sai phi điện. 

- Sử dụng hộp sắt chụp miệng khoan. 

- Bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động (nếu cần thay 

thế). 

- Trồng cây bổ sung trong khu vực mỏ và dọc tuyến 

đường vận chuyển (nếu cần thay thế). 

Trong thời gian 

vận hành dự án 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

- Thoát nước mỏ; 

- Vận chuyển than về 

kho than tập trung; 

- Sửa chữa bảo dường 

thiết bị; 

- Tập trung công 

nhân. 

 

+ Đất đá thải đào lò, đất đá thải 

sàng sơ tuyển. 

- Các tác động không liên quan 

tới chất thải. 

+ Biến đổi địa hình, địa mạo, 

cảnh quan; 

+ Tiếng ồn, độ rung; 

+ Kinh tế, xã hội; 

+ Rủi ro, sự cố. 

- Tiến hành tưới nước dập bụi 2-3 lần trong một ca 

sản xuất và tăng khi trời hanh khô (4-5 lần) ở hầu hết 

các tuyến đường vận chuyển, bãi thải trong ranh giới 

của mỏ. 

- Duy trì tốt hệ thống phun sương dập bụi, tuyến băng 

tải than có sẵn. 

- Trồng bổ sung cây xanh cảnh quan những khu vực 

đã thực hiện (nếu cần thay thế). 

- Định kỳ hút bể phốt nhà vệ sinh. 

- Tiếp tục ký hợp đồng xử lý nước thải sản xuất với 

Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV. 

- Định kỳ duy tu, bảo dưỡng, nạo vét các bể xử lý của 

các công trình XLNT sinh hoạt nhà  ăn ca +30 và nhà 

tắm giặt mức +26. 

- Nạo vét, duy trì sử dụng bể tách dầu. 

- Nạo vét, duy tu hệ thống rãnh thoát nước, hố thu 

khu vực MBSCN, hầm lò, bãi thải (trong 20 năm khai 

thác). 

- Thực hiện đổ thải đúng hộ chiếu, đúng theo quy 

hoạch tại bãi thải trong vỉa 13. 

- Tiếp tục ký hợp đồng thu gom CTR sinh hoạt và 

CTNH. Trang bị thùng rác, thùng phuy khi cần thay 

thế thùng cũ. 

- Tiếp tục sử dụng các kho chứa CTNH. Lập bảng kê 

các bổ sung các loại chất thải nguy hại theo hướng 

dẫn của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (nếu có) và 

tiến hành lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định 

kỳ theo quy định. 

- Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các công nhân. 

- Tổ chức giờ giấc lao động hợp lý, sắp xếp luân 
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Các giai 

đoạn của 

dự án 

Các hoạt động của 

dự án 
Các tác động môi trường Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

phiên phù hợp. 

- Nạo vét mương khu 4 Hà Khánh, rãnh thoát nước. 

- Tiếp tục QTMT định kỳ 

- Lập phương án phòng ngừa sự cố PCCC, phòng 

chống mưa bão, bục nước hầm lò, rò rỉ khí Mêtan, tai 

nạn lao động… (nếu cần thay thế phương án cũ). 

Các công trình, biện pháp BVMT bổ sung: 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu vực Bình 

Minh, Cao Thắng công suất 300m3/ng.đêm; 

- Hệ thống xử lý nước thải hầm lò công suất 450m3/h. 

Giai đoạn 

kết thúc 

Đóng bịt miệng lò, 

phá dỡ công trình cũ. 

- San gạt, làm hàng 

rào, biển báo, cửa lò, 

nạo vét mương khu 4 

Hà Khánh. 

- Trồng cây, tạo cảnh 

quan, cải tạo phục hồi 

đất mặt bằng. 

- Sinh hoạt của người 

lao động. 

- Các tác động liên quan tới 

chất thải: 

+ Bụi và khí thải; 

+ Các loại nước thải; nước mưa 

chảy tràn. 

- Các tác động không liên quan 

tới chất thải. 

- Thực hiện theo phương án cải tạo phục hồi môi 

trường tại chương 4. 

 

Trong quá trình 

khai thác và sau 

khi kết thúc khai 

thác của mỏ 
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5.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án 

Chương trình quan trắc, giám sát môi trường được lập với mục đích xác định sự 

thay đổi của môi trường trong cả giai đoạn xây dựng cơ bản cũng như vận hành dự án 

để sớm phát hiện những thay đổi này và có biện pháp khắc phục. 

5.2.1. Mục tiêu của Chương trình 

- Quan trắc các tác động đối với các thành phần môi trường vùng dự án theo 

không gian và thời gian, từ các hoạt động sản xuất của dự án. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, đảm bảo nồng độ các chất ô nhiễm thải ra 

môi trường luôn đạt Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

- Cung cấp các số liệu, các nguồn phát thải ô nhiễm sau các hệ thống xử lý, các 

biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và tác động của các nguồn thải đối với môi trường xung 

quanh vùng dự án. 

- Nhận dạng các vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến chất lượng các thành 

phần môi trường xung quanh do ảnh hưởng của việc triển khai dự án. 

- Góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và diễn biến chất lượng các 

thành phần môi trường thuộc phạm vi quản lý của Công ty.  

5.2.2. Nội dung của Chương trình quan trắc, giám sát 

5.2.2.1. Quan trắc, giám sát môi trường 

a. Trong giai đoạn xây dựng cơ bản và vận hành của Dự án 

Trong thời gian vừa qua, Chủ đầu tư đã tiến hành thực hiện quan trắc môi trường 

định kỳ theo quy định cho dự án từ tầng -220 trở lên. Do đó, trong Dự án này Chủ dự 

án tiếp tục duy trì giám sát các vị trí quan trắc đặc trưng trong quá trình sản xuất như 

trước.  

Các thông số đặc trưng của chất thải từ quá trình vận hành Dự án như: chất thải 

rắn, CTNH, nước thải, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung…sẽ giám sát, tiêu chuẩn tham 

chiếu như trong Bảng 5.3. 

Bảng 5.3. Quan trắc, giám sát chất thải 
STT Nội dung giám sát Tiêu chuẩn tham chiếu Tần suất 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

- 

Chất thải rắn nguy hại  
Có báo cáo định kỳ về công tác 

quản lý chất thải nguy hại gửi 

về Sở TNMT Quảng Ninh để 

kiểm tra, quản lý 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT và Nghị định: 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ  

Theo quy 

định của Sở 

TNMT 

Quảng Ninh 

- Vị trí quan trắc, giám sát: Tại khu vực kho chứa chất thải nguy hại 

B. Giai đoạn vận hành  

Quan trắc, giám sát chất thải nguy hại, bụi, khí thải, tiếng ồn, nước thải sản xuất và nước thải 

sinh hoạt 

1 

Chất thải nguy hại  
Có báo cáo định kỳ về công tác 

quản lý chất thải nguy hại gửi 

về Sở TNMT Quảng Ninh để 

kiểm tra, quản lý 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT và Nghị định: 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ 

Theo quy 

định của Sở 

TNMT 

Quảng Ninh 

- Vị trí quan trắc, giám sát: Tại kho chứa chất thải nguy hại 
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STT Nội dung giám sát Tiêu chuẩn tham chiếu Tần suất 

A. Giai đoạn thi công xây dựng 

- 

Chất thải rắn nguy hại  
Có báo cáo định kỳ về công tác 

quản lý chất thải nguy hại gửi 

về Sở TNMT Quảng Ninh để 

kiểm tra, quản lý 

- Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT và Nghị định: 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ  

Theo quy 

định của Sở 

TNMT 

Quảng Ninh 

2 

Nước thải sản xuất 

- Thông số giám sát: lưu lượng, 

pH, TSS, BOD5, COD, SO4
2-, 

Fe, Mn, Cd, Hg, As, Pb, dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) 

Kq=0,9; Kf=0,9 

QCĐP 3:2020/QN (cột B) 

Kq=0,9; Kf=0,9; KQN=1 

 

3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, giám sát: đầu vào và đầu ra trạm XLNT mỏ Bình Minh tại mặt 

bằng +25, nước thải trước và sau bể tách dầu   

3 

Nước thải sinh hoạt 

- Các thông số giám sát:   

Lưu lượng, pH, TSS, BOD5, 

TDS, Sunfua, NH4
+ (tính theo 

N), NO3
-, dầu mỡ ĐTV,tổng 

chất hoạt động bề mặt, tổng 

Coliform. 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

hệ số K = 1,2 
3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, giám sát:  Nước thải sinh hoạt trước xử lý và sau xử lý của bể tự 

hoại cải tiến Bastaf tại mặt bằng +30 

4 

Bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung 

- Các thông số giám sát:    

+ Bụi TSP, các khí (CO, SO2, 

NO2, CH4)  
QCVN 02:2019/BYT, QCVN 

03:2019/BYT 

3 tháng/lần 

+ Tiếng ồn, độ rung QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

27:2016/BYT 

3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, giám sát: Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +25; +30, khu vực 

đường nội bộ, khu vực văn phòng, khu đường vận chuyển nội bộ, lò khai thác, lò 

vận tải, lò thông gió. 

5 

Khí thải ống khói (khu vực nồi hơi) 

- Các thông số giám sát:    

+ Lưu lượng, nhiệt độ, bụi 

tổng, các khí (CO, SO2, NO2, 

H2S)  

QCVN 19:2009/BTNMT  3 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc, giám sát: Khu vực ông khói nồi hơi  

 (Tọa độ chi tiết của các vị trí giám sát trong Bản đồ H68-ĐMT-08) 

 Nguồn kinh phí thực hiện các công tác giám sát trên được tính vào chi phí sản 

xuất của mỏ. 

 b. Trong giai đoạn kết thúc Dự án 

Trong giai đoạn kết thúc mỏ, Chủ dự án sẽ thực hiện giám sát theo chương trình 

giám sát đã đề xuất trong chương 4 được phê duyệt của báo cáo đánh giá tác động môi 

trường này.  

5.2.2.2. Giám sát khác 

Công ty sẽ thực hiện các giám sát khác như trình bày trong Bảng 5.4 dưới đây: 
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Bảng 5.4. Giám sát khác 

TT 
Các yếu tố 

giám sát 
Các nội dung giám sát 

Khu vực              

quan trắc 

Tần suất 

giám sát 

1 

Giám sát xói 

mòn, trượt lở, 

dịch động, sụt 

lún địa hình 

- Tiếp tục duy trì giám sát xói 

mòn, trượt lở đất do đổ thải, 

dịch động đường lò. 

- Bãi thải 

- Đường lò 
6 tháng/lần 

2 

 Giám sát bồi 

lắng lòng sông 

suối 

Giám sát khả năng bồi lắng 

lòng suối do các hoạt động khai 

thác, xả thải của mỏ  

Sông Diễn Vọng 6 tháng/lần 

3 

Giám sát tự 

động, cảnh báo 

khí metan trong 

hầm lò 

- Tiếp tục duy trì hệ thống giám 

sát cảnh báo khí Mê tan phục 

vụ cho việc khai thác  

- Khu vực khai 

thác than hầm lò 

của Dự án 

Liên tục 

5.2.3. Kinh phí quan trắc, giám sát môi trường dự án 
Bảng 5.5. Kinh phí quan trắc, giám sát môi trường giai đoạn hoạt động của Dự án 

TT Giám sát môi trường Đơn vị 
Số lượng 

mẫu/đợt 

Đơn giá  

phân tích (đồng) 

Thành tiền 

(đồng/năm) 

I Giám sát môi trường    184.000.000 

1 
 Môi trường không khí 

 (3 tháng/lần) 
mẫu 9x4=36 1.000.000 36.000.000 

2  Môi trường nước     

- 
 Nước thải  

(3 tháng/lần) 
mẫu 8x4=32 3.000.000 96.000.000 

- 
Nước sinh hoạt + nước 

ngầm 
mẫu 3x4=12 1.000.000 12.000.000 

3  Môi trường đất mẫu 2x4=8 2.000.000 16.000.000 

III Giám sát khác Tạm tính 500.000.000 

TỔNG CỘNG (I+II) 660.000.000 

Ghi chú: Giá trị trên có thể thay đổi tùy thời điểm áp dụng, giá trị trên chưa bao 

gồm chi phí đi lại của đơn vị thực hiện. Số lượng mẫu tính theo số vị trí lấy mẫu và tần 

suất lấy mẫu.  

Nguồn kinh phí thực hiện các công tác giám sát trên được tính vào chi phí sản 

xuất của mỏ hoặc chi phí khác. 
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CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Quá trình tham vấn UBND phường Hà Khánh 

Chủ sự án đã gửi công văn số 193/VHGC-KTM ngày 15/3/2021 về việc xin ý 

kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới 

mức -220 mỏ Bình Minh đến UBND phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. Uỷ ban Nhân dân phường Hà Khánh cũng có văn bản số 95/UBND ngày 

17/3/2021 trả lời Chủ dự án. 

6.1.2. Quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án 

Sau khi, Chủ dự án gửi công văn xin tham vấn đến UBND phường Hà Khánh. 

Chủ dự án đã phối hợp với UBND phường Hà Khánh tổ chức họp tham vấn cộng đồng 

dân cư chịu tác động bởi dự án. 
Bảng 6.1. Tiến trình thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp 

3 
Địa điểm tổ chức 

tham vấn 

Thời gian 

tham vấn 
Thành phần tham dự Ghi chú 

1 

 

Hội trường UBND 

phường Hà Khánh 

 

16/3/2021 

 

- Đại diện UBND phường; 

- Đại diện cộng đồng dân cư 

(MTTQ phường, Hội Nông 

dân, Hội Phụ nữ, Đoàn 

thanh niên, trưởng khu, 

trưởng ban công tác mặt 

trận khu...); 

- Đại diện chủ dự án; 

- Đại diện tư vấn lập ĐTM. 

Danh sách đại 

biểu tham dự đính 

kèm biên bản họp 

cộng đồng dân cư 

tại  phụ lục 2 - 

tham vấn cộng 

đồng 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

6.2.1. Ý kiến của UBND phường Hà Khánh 

Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội, 

sức khỏe cộng đồng:  

UBND phường đồng ý với các nội dung được trình bày về tác động cũng như 

các ảnh hưởng của tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế và xã 

hội, sức khỏe cộng đồng được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án.  

Về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của dự án:  

UBND phường đồng ý với các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác động tiêu 

cực đã được Chủ dự án đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.  

Kiến nghị với Chủ dự án: 

- Cần có giải pháp hạn chế phát tán bụi, tiếng ồn khi tiến hành khai thác, vận 

chuyển tại khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển. 

- Cần có biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn, cũng như các 

chất thải rắn thông thường và nguy hại, tránh ảnh hưởng đến môi trường. 
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- Chủ dự án cần nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết triển khai các 

biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

- Trong quá trình khai và vận hành dự án phải phối hợp chặt chẽ với địa phương 

để quản lý, theo dõi, giải quyết các vấn đề phát sinh từ hoạt động của dự án.  

- Chủ dự án cần thực hiện các công tác bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo 

ĐTM và trong quá trình hoạt động nếu có vấn đề về môi trường phát sinh cần thông báo 

ngay tới UBND phường để kịp thời xử lý. 

6.2.2. Kết quả tham vấn cộng đồng của cộng đồng dân cư phường Hà Khánh 

 Chủ dự án đã tiến hành tham vấn đối với cộng đồng dân cư của các phường chịu 

tác động trực tiếp bởi dự án. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Đại diện UBND 

phường, đại diện Chủ dự án, đại diện cơ quan Tư vấn và cộng đồng dân cư bị ảnh 

hưởng (chi tiết trong Biên bản họp tham vấn trong phụ lục 2). 

Đại diện chủ dự án trình bày tóm tắt báo cáo ĐTM của dự án gồm các nội dung 

như: Vị trí, quy mô dự án: “Khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh”; Các 

tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội khi xây dựng và 

vận hành dự án; Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực dự kiến áp dụng và đề 

nghị cộng đồng dân cư cho ý kiến phản hồi. 

Thảo luận, trao đổi giữa cộng đồng dân cư chịu trực tiếp tác động với Chủ dự án 

và UBND phường Hà Khánh, các ý kiến được tổng hợp như sau: 

Ngày 16/3/2021, tại UBND phường Hà Khánh 

- Ông Nguyễn Văn Quang - Phó chủ tịch UBND phường thông báo lý do cuộc 

họp và giới thiệu thành phần tham dự. 

- Ông Lê Trung Toán - Phó giám đốc Công ty than Hòn Gai- TKV trình bày tóm 

tắt các nội dung của dự án và ủy quyền cho đơn vị tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) trình bày báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án gồm các 

tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, các biện 

pháp giảm thiểu. 

- Thảo luận, trao đổi giữa đại diện cộng đồng dân cư ảnh hưởng với Đại diện chủ 

dự án và Ủy ban nhân dân phường, các ý kiến được tổng hợp như sau: 

+ Các đại biểu tham dự đều đồng tình ủng hộ chủ trương triển khai Dự án nhằm 

phát triển kinh tế xã hội khu vực và cơ bản đồng ý với các biện pháp bảo vệ môi trường 

trong quá trình triển khai dự án mà chủ dự án đã trình bày. 

+  Ý kiến của đại biểu tham dự: 

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm trong quá trình khai thác để không 

xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường và người lao động. 

Thường xuyên kiểm tra để có giải pháp nạo vét rãnh thoát nước tại vị trí mương 

khu 4 Hà Khánh đảm bảo khả năng thoát nước khi trời mưa. 

Nước bề mặt cần phải được thu gom, xử lý và quản lý tốt tránh để chảy ra tự do 

và các sông, hồ gây mất mỹ quan, bồi lắng. 

Công ty phải tuân thủ đúng phạm vi, ranh giới đã được phê duyệt. 

Thực hiện đúng như trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án. 
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Chủ dự án cần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong quá trình triển 

khai dự án. 

Giáo dục cán bộ công nhân viên về ý thức bảo vệ môi trường trong quá trình 

thực hiện dự án. 

Chủ dự án cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo vệ tài 

nguyên trong ranh giới cấp phép. 

+ Ý kiến chủ dự án: 

Ông Lê Trung Toán thay mặt chủ dự án cảm ơn các ý kiến trao đổi rất quý báu 

của đại biểu tham dự, xin tiếp thu các ý kiến nêu trên. 

+ Ý kiến của UBND phường Hà Khánh  

Ông Nguyễn Văn Quang thay mặt UBND phường Hà Khánh đề nghị chủ dự án 

nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. 

+ Kết luận: 

Hội nghị nhất trí với báo cáo ĐTM của dự án. 

Ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ của địa phương khi đáp ứng được yêu cầu. 

Trong quá trình triển khai dự án cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động xấu và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố môi trường như đã đề xuất 

trong báo cáo ĐTM. 

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh tuyên bố kết thúc cuộc họp. 

6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị yêu 

cầu của UBND phường Hà Khánh bị ảnh hưởng được tham vấn 

Chủ Dự án nhất trí với các ý kiến của UBND phường Hà Khánh ý kiến của cộng 

đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi Dự án. Chủ dự án sẽ thực hiện theo đúng các ý 

kiến được nêu trên và có cam kết như sau: 

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu đến môi trường tự nhiên cũng như 

môi trường kinh tế, xã hội đã nêu trong báo cáo ĐTM của dự án. 

Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu và đưa các biện pháp này vào hồ sơ 

đấu thầu như các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc các nhà thầu thực hiện. 

Thi công dự án đúng tiến độ, thu dọn, làm vệ sinh môi trường và trả lại hiện 

trạng như ban đầu khi kết thúc từng hạng mục và kết thúc toàn bộ dự án.  

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn lao động khi thi công cũng như 

vận hành dự án. 

CDA đồng ý với các ý kiến của UBND phường, cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng 

và sẽ thực hiện theo các ý kiến này. 

CDA cam kết sẽ yêu cầu đơn vị trúng thầu xây dựng khi tiến hành thi công xây 

dựng phải thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.  

CDA cam kết sau khi hoàn thiện dự án đưa vào hoạt động sẽ yêu cầu đơn vị tiếp 

quản dự án thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các tác động đến môi 

trường của dự án như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận  

1. Dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh tại phường Hà 

Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục khai thác phần trữ 

lượng xuống sâu và sử dụng lại các thiết bị, lao động hiện có, các công trình, hạng mục 

phụ trợ, công trình BVMT đã xây dựng phục vụ cho Dự án tầng trên. Dự án đi vào vận 

hành mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế xã hội, duy trì công ăn việc 

làm và nguồn thu nhập ổn định cho CBCNV của Công ty than Hòn Gai - TKV, đồng 

thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của TKV cũng như của địa 

phương.  

2. Tuy nhiên, hoạt động của Dự án không thể tránh khỏi có những tác động nhất 

định tới môi trường nếu không có các biện pháp BVMT, giảm thiểu rủi ro phù hợp. Dự 

án sẽ gây ra một số tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội.  

Báo cáo ĐTM cũng đã nhận dạng và đánh giá được các tác động đến môi trường 

không khí, nước, đất, hệ sinh thái… và nhận định được các rủi ro, sự cố môi trường 

cũng như an toàn lao động. 

Đối với giai đoạn chuẩn bị, xây dựng cơ bản nhân tố gây ô nhiễm chủ yếu vẫn là 

bụi, nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, Dự án tiếp tục sử dụng các 

công trình, biện pháp BVMT đã xây dựng do đó mà các tác động được cải thiện. 

Đối với giai đoạn vận hành dự án: Các nhân tố gây ô nhiễm lớn trong giai đoạn 

này là bụi và khí thải; nước thải phát sinh từ khai thác hầm lò; nước thải nhiễm dầu; 

nước thải sinh hoạt. Các rủi ro sự cố như cháy nổ, nổ khí mê tan, bục nước trong lò, 

cháy nổ kho vật liệu nổ, xăng dầu… trong giai đoạn này nếu xảy ra sẽ gây tác động lớn 

tới môi trường kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đối với giai đoạn kết thúc nhân tố gây ô nhiễm chủ yếu vẫn là bụi. Tuy nhiên, 

đây là giai đoạn có tác động tích cực cải thiện môi trường của khu vực. 

3. Dự án chỉ thực hiện xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình: Hệ thống 

sân ga đường goòng 900mm, nhà che miệng giếng, nhà trục, trạm quang lật so với dự 

án tầng trên, do đó để ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Dự án áp dụng các 

giải pháp công nghệ xử lý chất thải như sau: 

* Đối với các công trình, biện pháp BVMT tiếp tục duy trì thường xuyên: 

+ Duy trì hoạt động của hệ thống thu gom nước thải hầm lò, nước thải sinh hoạt, 

trạm XLNT hầm lò 630m3/h (do Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường – TKV quản 

lý), bể tự hoại cải tiến Bastaf (do Công ty than Hòn Gai - TKV quản lý) để xử lý;  

+ Duy trì tuyến băng tải kín vận chuyển than nguyên khai từ cửa CGC +25 về 

kho than tập trung vùng Hòn Gai. 

+ Duy trì hoạt động của bể tách dầu để xử lý nước thải nhiễm dầu đạt QCVN; 

+ Duy trì các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt theo quy 

định; 

+ Duy trì các biện pháp quản lý và giám sát chất thải; 

+ Duy trì các hoạt động thu gom, lưu chứa tạm thời chất thải nguy hại; 



ĐTM dự án khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh 

Chủ đầu tư: Công ty than Hòn Gai- TKV                                              

Đơn vị tư vấn lập: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin                          253 

+ Tiếp tục ký kết các hợp đồng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải thông 

thường và nguy hại; 

+ Tiếp tục ký hợp đồng xử lý nước thải sản xuất với Công ty TNHH Một thành 

viên Môi trường - TKV; 

+ Trang bị bổ sung bảo hộ lao động (nếu cần thay thế); 

+ Trồng cây bổ sung trong khu vực mỏ và dọc tuyến đường vận chuyển (nếu cần 

thay thế các cây cũ, chết); 

+  Trang bị các thùng chứa rác thải sinh hoạt, thùng phuy chứa CTNH (nếu cần 

thay thế); 

+ Nạo vét/bảo dưỡng/duy tu hệ thống rãnh thu gom thoát nước, hố thu trong khu 

vực MBSCN, hầm lò, bãi thải; bể tách dầu; trạm XLNT sinh hoạt và trạm XLNT hầm 

lò. 

* Đối với các công trình, biện pháp BVMT bổ sung: 

+ Xây dựng và đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải sinh khu vực Bình Minh, 

Cao Thắng công suất 300m3/ng. đêm; 

+ Phối hợp với công ty TNHH MTV Môi trường – TKV để thu gom và xử lý 

thêm lượng nước thải hầm hò phát sinh do dự án xuống sâu (khoảng 450m3/h). 

Các biện pháp này, sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi 

trường không khí, nước, đất và khu vực lân cận. Trong báo cáo cũng đã đề ra các biện 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý các tác động xấu của Dự án đến môi trường. Các 

biện pháp này hoàn toàn có tính khả thi, Công ty sẽ nghiêm túc thực hiện các cam kết 

về bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo. 

4. Một số hạn chế của báo cáo 

Ngoài các tác động được đánh giá, dự báo như trên, có một số tác động đến môi 

trường và kinh tế- xã hội, rủi ro sự cố chưa thể dự báo, định lượng chắc chắn. Các tác 

động này sẽ được đánh giá qua giám sát trực tiếp trong giai đoạn hoạt động Dự án: 

- Tác động đến nước ngầm, đứt gãy địa chất chưa được dự báo chi tiết do tài liệu 

địa chất khu vực chưa được cập nhật đầy đủ, các nghiên cứu về lĩnh vực này còn hạn 

chế. Do vậy, đối với tác động này công tác quan trắc, giám sát môi trường trong các 

giai đoạn triển khai Dự án là cần thiết.  

- Các tác động rủi ro, sự cố của Dự án có thể xảy ra theo chiều hướng không 

lường trước hết được, cần được giám sát kỹ lưỡng, bám sát thực tế, tuân thủ theo các 

quy định một các nghiêm ngặt.   

5. Mức độ khả thi của các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng 

chống, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường 

Báo cáo ĐTM đã đề xuất hệ thống các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực đến chất lượng môi trường tự nhiên và tác động xã hội ở Chương 3 trên cơ sở các 

tác động đã được dự báo. 

Phần lớn các tác động tiêu cực đều có các biện pháp giảm thiểu tương ứng. Các 

biện pháp này có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao, đã áp dụng tại các mỏ khai thác 

hầm lò có quy mô tương tự trong TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Việc thực hiện 
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hiệu quả các giải pháp đã được đề xuất trong Báo cáo sẽ làm giảm tác động tiêu cực đến 

môi trường và ngăn ngừa sự cố môi trường do Dự án gây ra. 

6. Chương trình Quản lý môi trường 

Báo cáo ĐTM đã đề xuất Chương trình Quản lý môi trường chi tiết với dự toán 

kinh phí để thực hiện trong giai đoạn vận hành của Dự án. Chương trình Quản lý môi 

trường là tài liệu sẽ được Chủ dự án sử dụng để giám sát môi trường trong giai đoạn 

vận hành Dự án. 

Thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường đã nêu, Dự án “Khai thác xuống 

sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh” hoàn toàn có tính khả thi. 

2. Kiến nghị 

 Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có đóng góp lớn đối với kinh tế đất nước cũng 

như địa phương. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tăng cường công tác 

kiểm tra giám sát và giúp Công ty thực hiện tốt dự án, đồng thời bảo vệ tốt môi trường, 

môi sinh. 

 Đề nghị các cơ quan nhà nước có chức năng xem xét và phê duyệt Báo cáo ĐTM 

của Dự án để Công ty sớm thực hiện những thủ tục cần thiết, nhằm đưa Dự án vào hoạt 

động đúng tiến độ. 

3. Cam kết 

 Chủ Dự án xin cam kết xin cam kết trước Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND 

tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh về việc thực hiện các công 

trình bảo vệ môi trường đã nêu trong Chương 3; chương trình quản lý môi trường, 

chương trình giám sát môi trường như đã nêu trong Chương 5; thực hiện các cam kết 

với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2.3 Chương 6 của Báo cáo ĐTM; tuân thủ các quy 

định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của Dự án. 

3.1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố như đã nêu trong 

Chương 3 

 Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố 

nhằm bảo vệ môi trường đã đề xuất trong Chương 3 cụ thể là: 

 + Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và 

hoàn thành trong giai đoạn hoạt động của dự án: 

 + Phun tưới nước dập bụi trên đường vận chuyển, khu vực thi công xây dựng; 

 + Định kỳ kiểm tra máy móc thiết bị thi công, bảo dưỡng; 

 + Thu gom và ký kết hợp đồng vận chuyển xử lý chất thải nguy hại và sinh hoạt 

phát sinh với đơn vị có đủ năng lực do nhà nước quy định. 

 + Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

 + Thu gom và xử lý nước thải nhiễm dầu sau xử lý, nước thải mỏ phát sinh của 

Dự án đảm bảo đạt QCĐP 3:2020/QN (cột B), nước thải sinh hoạt đạt QCVN 14: 

2008/BTNMT (cột B) trước khi xả thải. 

 + Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đã đề xuất trong chương 3. 
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 + Ký kết hợp đồng thu gom xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại với 

đơn vị có đầy đủ chức năng vận chuyển và xử lý chất thải. 

3.2. Thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường như đã nêu trong chương 4 

 - Cam kết tính trung thực, khách quan khi tính toán khoản tiền ký quỹ. Các hạng 

mục tính toán dựa theo các định mức, đơn giá hiện hành tại địa phương, các Bộ ngành 

liên quan. 

 - Cam kết thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ bảo vệ môi 

trường tỉnh Quảng Ninh theo đúng cam kết trong Phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

 - Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 

cũng như thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường. 

 - Cam kết triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung cải tạo, phục hồi môi 

trường đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đã nêu trong phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường. 

 3.3. Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 

trường như đã nêu trong Chương 5 

 - Thực hiện nghiêm túc Chương trình quản lý môi trường trong giai đoạn vận 

hành dự án. 

 - Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Chương trình giám sát chất thải, môi trường 

xung quanh trong giai đoạn vận hành Dự án. 

3.4. Thực hiện thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2.3 

chương 6 của Báo cáo ĐTM 

 -  Thực hiện nghiêm túc biện pháp giảm thiểu tác động xấu về môi trường đã nêu 

trong Báo cáo. 

 - Cam kết thực hiện quan trắc môi trường khi Dự án đi vào hoạt động. 

 - Chủ Dự án sẽ cam kết thực hiện và phối hợp với các đơn vị thành viên và các 

mỏ lân cận để giải quyết tổng thể các vấn đề môi trường chung của khu vực. 

 - Chủ Dự án cam kết chủ động trong các biện pháp quản lý tài nguyên khoáng 

sản, bảo vệ sản phẩm sau khi được khai thác. 

3.5. Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai 

đoạn của Dự án 

 - Các cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện 

ngay trong giai đoạn thi công xây dựng, tới khi Dự án đi vào vận hành chính thức cho 

đến khi kết thúc Dự án: vận hành các công trình bảo vệ môi trường đã xây dựng trong 

giai hoạt động và theo tiến độ đã đăng ký. 

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

rủi ro môi trường (được đề cập trong Chương 3 của ĐTM) xảy ra khi triển khai Dự án. 

 - Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 

3.6. Cam kết khác 

 - Cam kết về giải pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong giai 
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đoạn xây dựng và vận hành dự án; … 

 - Cam kết giải quyết mọi thắc mắc của cộng đồng (nếu có). 

 - Cam kết sẽ hỗ trợ cư dân địa phương (khi gặp thiên tai, bệnh dịch). 
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PHỤ LỤC 2 

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 





CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA-  VICT NAM 
DOc 14p - Ty' do -1-14nh phtic 

BIEN BAN HOP 

Ve vi0,xin 3'7 kie'n tham van Ong dling not dung Bao cao DTM ciia Du' an 
Khai thic xuong sau dtroi mire - 220 mo Binh Minh - Cong ty than Hon Gai -
TKV tai phirimg Ha Khanh, thanh pha Ha Long. 

Horn nay, vao hOi 14 gia 30 ph6t, ngdy 16 thang 3 nam 2021. 
Tai: Tru sey UBND phuong Ha Khanh. 

Thanh Wan: 

I. DAI DIEN UBND PHUtiNG HA KHANH: 

1.Ong: Nguy6n Van Quang - Chirc vu: Pho ChU tich 

2.Ong: Vu Hodi Hiep - Chdc Cong chirc Dia chinh - MT 

2.Ba: Ngo Thi Tuyet Ng9c - Chdc Cong chirc Tu phap 

II. DM DIEN CAC TO CHU'C, DOAN THE PHIXONG HA KHANH: 

1.Ong: Nguygn Huy Cu6ng 

2.13a: Pham Thi Luyen 

3.13a: Cao Thi Lien 

4.Ba: Tra.'n Thi Thu Thuy  

5. Ba Nguygn Thi Nguyen Du 

- Chuc vv: Chu tich UBMTTQ 

- Chirc vu: Bi thu Doan TNCSHCM 

- Chdc vu: ChU tich Hoi CCB 

- Chirc vu: Chu tich Hoi phu nfir 

- Chirc vu: Chu tich HOi NOng dan 

III. DAI DIEN CONG TY THAN HON GA I - TKV: 

1.Ong: Le Trung Toan 	- Chirc vu: Pho Giam dOc 

2.Ong: Trail Ddc Khai 	- Chirc vu: Ph6 pheng KT - MT 

IV. DAI DIEN CONG TY CP TU' VAN MO VA CN - VINACOMIN: 

1.Ba: Tran Thi MST.  Dung 

2.Ba: Nguyen Ngoc Anh 

V. DAI DIEN KHU PHO 4: 

1. Ong: Chu Van Quen 

2. Ong: Nguygn Van Thong  

- Chirc 	Pho phong Dia chat - MT 

- Chdc ChU nhiem Du an 

- Chirc vu: Tru6ng khu 

- Chirc 	Truang ban cong tac MT 



NQI DUNG 

‘1. Thvc hien Luat Bao ve moi trueng, nam 2014 va cac quy dinh cua phap 
1u4t ve danh gia tac d6ng moi truong; 

2. Can cir de nghi tai Van ban s6 193NHGC- KTM ngay 15/3/2021 cila 
Cong ty than Hon Gai - TKV kern theo Bao cao danh gia tac dOng moi truong 
cua Du an Khai that xuong sau mirc -220 mo Binh Minh; 

UBND phuang Ha Khanh chir tri theo cac not dung cu the sau: 

+ Xin5,  kin tham yin cong d'ong ve not dung Bao cao DIM dm Dix an 
Khai thic xuong sau mix -220 m6 Binh Minh - Cong ty than Hon Gai - TKV; 

+,Tinh chit va not dung chinh 	Bao cao DTM cira Dix an Du an Khai 
iliac xuong sau mirc -220 me Binh Minh - Cong ty than Hon Gai - TKV thuyet 
trinh trtroc cu6c h9p. 

3. Y kin cua dai dien cac thanh phL tham gia: 

- kin cua ba Cao Thi Lien - Chir tich H6i c‘ru chitin binh phuong Ha 
Khanh: Bong thuL voi bao cao danh gia tac d6ng moi truong. Tuy nhien trong 
qua trinh trier' khai 	an, de nghi chu dau tr tuan thu cac quy dinh cua Phap 
1u4t cua Nha nuoc. Chu dOng piled hop ding Chinh quyen dia phuang trong 
ding tac quan ly dat dai, dau to xay dung ha tang icy thu'at va ve sinh moi truarng 
trong pham vi anh huong cira du an. 

- )"( kin cua 6ng Nguygn Huy Cuong - Chu tich MTTQ phuong Ha 
Khanh: Dong y v6ri bao cao DTM ma don vi Tu van thuyet trinh, de nghi chir 
diu tu, dan vi Try van quan tarn de cap cac bin phap, giai phap thu gom xir 1S,  
nuac thai ham 16, nuOt thai sinh hoat,,phoi hpp ding chinh quyen 	phuang 
s6 tai de sub',  cac sir c6 moi throng neu co phat sinh trong qua trinh thud hien 
Dv an 

- )1̀7  kin cira ba Trin Thi Thu Thiry - Chir tich h6i phu nu phuang Ha 
Khanh: Dong y voi Bap cao danh gia tac Ong moi truong 	Chit dau va 

an Don vi Tu v bao cao cu6c hop, de nghi chir dau to quan tam den vied giam 
thieu cac yeu to tac d6ng sau den moi truong trong qua trinh trien khai. 

kin dm Ong Chu Van Quen: De nghi chir diu quan tam, phi harp 
ding to dan, khu pho trong cong tic bao ve moi twang trong qua trinh thi cOng, 
trien khai Drr an. 

KET LUAN 

Can cu 116 sayhdp 1S,  lien quan, y  kin cac thanh phin tham gia. UBND 
phuOrng Ha Khanh to third cu6c hop xin y kien tham van cong &mg ve not dung 
Bao cao DTM cua caa Du an Khai that xuong sau mire -220 me Binh Minh -
Cong ty than Hen Gai - TKV tai phuOng Ha Khanh, thanh ph6 Ha Long; 



C. 	, 

f
iv v, tw ‘t 44.

,  

1)114  715.); 

Cac thanh phAn tham gia bu'Oi hop nhAt tri dOng thuan voi cac luan cir 
trong Bao cao tren la 100%; Khong tan thanh la: 00% 

De nghi Chu dau tu, Dan vi Tu van quan tarn den cac quy dinh cua Phap 
luat ve Bao ve moi trugng; Luat da dang sinh hgc; cac quy dinh thu gom, sir 1)"7 
nu& thai cong nghiep, thoat nuerc be mat khi thai truck khi ra moi trugng trong 
pham vi va vimg anh hugng dm Dir an; ding ,co cac cong trinh bao ve moi 
truing da dugc phe duyet dOng thai thuc hien day du cac bin phap da cain ket 
trong bao cao danh gia tac dOng moi trueng khi trien khai du an. 

CuOc hop ket thac vao hoi 16 gig 30 phut ding ngay, dugc lap Bien ban thong 
nhAt ci.ingl()"/ ten, de lam can cir than hien. 
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    PHỤ LỤC 3 

CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ



BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHU MỎ

ĐCMT-

GĐTK Tỷ lệ PTK

1:10.000

Ghi chú:
1. Bản vẽ này được thành lập trên cơ sở các tài liệu:
- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp
Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc  giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên
trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than Hòn Gai-TKV.
- Báo cáo kết quả thăm dò đến ngày 31/8/2016 mỏ than Bình Minh, Thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh đã được TKV thông qua tại quyết định số 2716/QĐ - TKV ngày 02/11/2016
- Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang trình
Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc Gia phê duyệt .
- Hiện trạng khai thác, đào lò đến ngày 30/06/2020 do Công ty than  Hòn Gai-TKVcấp.
2. Hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục 105°00' múi chiếu 6° .

3. Kích thước trên bản vẽ bằng mét.
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Chủ trì thiết kế

Thiết kế 1:2000

GĐTK Tỷ lệ PTK

- ĐCMT

Ghi chú:
1. Bản vẽ này được thành lập trên cơ sở các tài liệu:

- Quyết định số 186 7/QĐ-HĐQT ngày 08 /8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp

Than-Khoáng sản Việt Nam  về việc  giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ l ượng

than và tổ chức khai thác than cho Công ty than Hòn Gai-TKV.

- Báo cáo kết quả thăm d ò đến ngày 31/8/2016 mỏ than B ình Minh, Thành phố Hạ Long, tỉnh

Quảng Ninh đã được TKV thông qua tại quyết định số 2716/QĐ  - TKV ngày 02/11/2016
- Báo cáo kết quả thăm d ò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang tr ình

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc Gia phê duyệt .
- Hiện trạng khai thác, đào lò đến ngày 30/06/2020 do Công ty than  Hòn Gai-TKVcấp.

2. Hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục 105°00' múi chiếu 6°

3. Kích thước trên bản vẽ bằng mét.

 Ranh giới cấp phép th ăm dò

Sè hiÖu hµo th¨m dß
thÕ n»m vµ gãc dèc cña vØa

§êng r¶i g¹ch, ®¸, cÊp phèi

§Þa giíi huyÖn, thÞ x· 

Ranh giíi thùc vËt, thæ nhìng

Độ cao miệng lỗ khoan

Tên lỗ khoan

Tên lỗ khoan
Độ cao miệng lỗ khoan

chØ dÉn

50

113,3

Đường bê tông, nhựa

  Ranh giới khai thác

30°

H.2369

Cửa lò

§êng ®ång møc

S«ng suèi
§êng ®iÖn

Nhµ. xëng

§êng s¾t

§é cao

§êng ®Êt lín

§êng ®Êt nhá

§êng mßn

§Þa giíi x·, thÞ trÊn

Têng v©y

NghÜa trang

Trêng häc, bÖnh viÖn

CÇu, cèng 

Khèi nhµ chÞu löa

 LỖ KHOAN
CHUYỂN ĐỔI

635
113.86

 LỖ KHOAN
KẾT THÚC ĐỀ ÁN279.69

TBM122

  Ranh giới dự án khu đô thị
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v.3

Giếng nghiêng phụ mức +25 -:- -220

L =650m, a = 23°

Giếng nghiêng chính mức+25 -:- -237

L =978m, a = 16°

Thượng mở lò chợ BM-3-4

Lò dọc vỉa vận tải LC BM-3-4

Thượng vận tải mức -300÷ -350 số 1 V3
α = 22 °, L = 130 m

Thượng thông gió mức -220÷ -350 số 1 V3
α = 24 °, L = 315 m

Thượng mở lò chợ BM-2-3

Lò dọc vỉa vận tải LC BM-1-3

Thượng thông gió mức -350÷ -220 V2
α = 29 °, L = 267 m
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T.VId
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T.VIb

T.VII
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T.V

Lò nghiêng vận tải -298 -:- -350

L =95m, a = 33°

Thượng vận tải mức -350÷ -290 V1
α = 30 °, L = 120 m

Thượng thông gió mức -350÷ -220 V1
α = 35 °, L = 222 m

Lò xuyên vỉa mức -220

Thượng mở lò chợ BM-1-2

Lò dọc vỉa vận tải LC BM-1-2

TBV Nghĩa Trang Đèo Sen

A

A

Lò vận tải mức -160 Cái Đá -:- -80 Bình Minh

Lò nghiêng thông gió, đi lại, tháo đá quá cỡ

 -298 -:- -350, L =100m, a = 36°

 -220

Lò xuyên vỉa mức -350, L=386m

Ngã ba số 4 mức -350, L=15m

Ngầm  băng tải mức -220 -:- -367

L =520m, a=16°

Vị trí đặt tời

Ngã ba số 1 mức -220(xén), L=15m

Lò đặt băng tải  mức -220, L=32m

Ngã ba số 3 mức -220, L=18m

Ngã ba số 2 mức -220(xén), L=15m

Lò nối vào ngầm băng tải mức -220,
 L=65m

Khám đầu băng tải mức -220, L=12m

Lò nối lên ngầm băng tải mức -220, L=78m

Ngã ba xuống lò nối mức -350, L=15m

Lò nối lên ngầm băng tải mức -350, L=23m

Giếng nghiêng phụ mức +25 -:- -350

L =968m, a = 23°

Lò nối thi công mức -220, L=101m

CỬA GIẾNG NGHIÊNG PHỤ +25

(Đào mới)

v.
2

Kho mìn mức -220, L=76m

Lò nối vào kho mìn mức -220, L=55m

Lò nối  thông gió kho mìn L =30m

Lò nối 2 giếng, L =50m, a =11°

Thượng thông gió kho mìn mức -350-:- -220

L =236m, a = 33°

Hệ thống sân ga mức -85

(Không thể hiện)

v
.3 Lò vận tải LC BM-3-6

Thượng vận tải mức -150÷ -210 số 2 V3
α = 36 °, L = 95 m

Thượng thông gió mức -220÷ -350 số 2 V3
α = 43 °, L = 192 m

Cửa giếng gió +25

Đề pô nạp ắc quy và sửa chữa đầu tàu mức -350, L=36m

Lò một đường xe trong sân ga mức -350

Hầm bơm  mức -350

Trạm điện  mức -350
Ga chân trục mức -350, L=60m

Lò nối ga chân trục  mức -350

Lò chứa nước số 1, L=150m

Lò chứa nước số 2, L=151m

Lò nghiêng xuống lò chứa nước số 2,L=20m

Ngã ba số 3 mức -350, L=15m

Lò nghiêng xuống lò chứa nước số 1,L=20m

Đề pô cứu hỏa mức -350, L=50m

Lò đặt ống đẩy, L=15m

v.3

Thượng thông gió, vận tải mức -350÷ -280 V3
α = 36 °, L = 85 m
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GĐTK Tỷ lệ PTK

- ĐCMT

Ghi chú:
1. Bản vẽ này được thành lập trên cơ sở các tài liệu:

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp

Than-Khoáng sản Việt Nam về việc  giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên trữ l ượng

than và tổ chức khai thác than cho Công ty than Hòn Gai-TKV.

- Báo cáo kết quả thăm dò đến ngày 31/8/2016 mỏ than B ình Minh, Thành phố Hạ Long, tỉnh

Quảng Ninh đã được TKV thông qua tại quyết định số 2716/QĐ  - TKV ngày 02/11/2016
- Báo cáo kết quả thăm dò mỏ than Bình Minh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang trình

Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc Gia phê duyệt .
- Hiện trạng khai thác, đào lò đến ngày 30/06/2020 do Công ty than  Hòn Gai-TKVcấp.

2. Hệ tọa độ VN-2000 Kinh tuyến trục 105°00' múi chiếu 6°

3. Kích thước trên bản vẽ bằng mét.
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GHI CHÚ:
1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 403/QĐ-TTG ngày 14/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam V/v Giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên, trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than
Hòn Gai -TKV

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỉ lệ 1/1000 do Công ty than Hòn Gai -TKV  cấp năm 2020.

2. Nội dung thiết kế:

- Bản vẽ này thể hiện, hiện trạng các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp +25 mỏ Bình Minh thuộc báo

cáo đánh giá khả năng khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh.

3. Hệ tọa độ và cao độ thể hiện trên bản vẽ:

- Hệ tọa độ trong bản vẽ là hệ tọa độ VN 2000 KTT 105 °00' múi chiếu 6 o.

- Cao độ và kích thước trên bản vẽ tính bằng m.
Tỷ lệ PTK

ĐCMT1:1000

GĐTK

-

Đường sắt, đường goòng hiện có

Đường ôtô hiện có

Cửa lò hiện có

Bể chứa nước hiện có

Tường kè hiện có

GHI CHÚ

BẢNG KÝ HIỆU QUY ƯỚC

TÊN GỌI KÝ HIỆUSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sân bê tông hiện có 

Băng tải hiện có

Mặt nước

Đường sắt, đường goòng thiết kế mới

Nhà và công trình sử dụng lại

2

6

7

8

9

10

11

Nhµ nåi h¬i

mÆt b»ng s©n c«ng nghiÖp møc +25i

Tr¹m nÐn khÝ cè ®Þnh

Nhµ b¶o vÖ 

93

124

14

108

12

13

14

Bun ke ®æ th¶i

HÖ thèng s©n ga ®êng goßng khæ 900mm hiÖn cã

Nhµ che miÖng giÕng chÝnh

CÇu dì t¶i giÕng phô

15

16

17 150

b¶ng liÖt kª c«ng tr×nh

stt ghi chósè hiÖutªn c«ng tr×nh

1

Nhµ trôc giÕng phô

Kho phô tïng vËt liÖu

Xëng c¬ khÝ tæng hîp

18

19

HÖ thèng b¨ng t¶i

ii hÖ thèng cung cÊp níc

BÓ chøa níc 300m3 møc +8 2401

BÓ chøa níc 150m3 møc +25 2412

2423 BÓ chøa níc 200m3 møc +38

2434 BÓ l¾ng møc +38

2445 Tr¹m b¬m t¨ng ¸p møc +8

6 Tr¹m b¬m møc +25

Tr¹m b¬m tíi bôi møc +38

245

2467

10

153

154

Cöa lß giã +25

20

+ Tr¹m qu¹t giã chÝnh 

+ Nhµ che miÖng giÕng

+ Nhµ trôc cöa giÕng

Khu xö lý níc th¶i hÇm lß 64

§· x©y dùng

97Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

21

Nhµ tËp kÕt xe song loan 26

22

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 1

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 3

Gara «t«

Nhµ ®Ìn sè 1

Nhµ ®Ìn sè 2

Nhµ ¨n 300 chç

Nhµ t¾m

Gi¸ ®ì tÐc níc 12m3 (2 c¸i)

Nhµ vÖ sinh sè 1

Nhµ vÖ sinh sè 2

Nhµ vÖ sinh sè 3

TuyÕn b¨ng t¶i vÒ kho than 263

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 2

Nhµ giao ca ph©n xëng ®µo lß 1

Nhµ chê xe c«ng nh©n

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Nhµ ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt

Nhµ giÆt sÊy quÇn ¸o

Cæng vµ hµng rµo

12

iii hÖ thèng cung cÊp ®iÖn

TBA-22/6kV 182

Tr¹m ph¸t Diezen

1

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 1 1832

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 2 1843

TPP6kV vµ TBA6/0,69kV MB+25 1854

186

5

6

§êng d©y 22kV-TuyÕn I7

§êng d©y 22kV-TuyÕn II8

187§êng d©y 6kV9

TPP-6kV cÊp ®iÖn cho tr¹m qu¹t giã chÝnh CL+25

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

Gi¸ ®ì tÐc 25m3

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 5

Nhµ giao ca  ph©n xëng c¬ khÝ tæng hîp 

Kho chøa chÊt th¶i

35

36

37

Nhµ vÖ sinh sè 4

Nhµ giao ca PX th«ng giã ®o khÝ38

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 639

Nhµ giao ca bé phËn c¬ ®iÖn c¸c PX khai th¸c vµ ®µo lß40

CÇu ®i bé tõ mb +30 sang mb +2541
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Cửa lò thiết kế mới

Đường sắt, đường goòng hiện có

Đường ôtô hiện có

Cửa lò hiện có

Bể chứa nước hiện có

Nhà và công trình thiết kế mới

Tường kè hiện có

GHI CHÚ

BẢNG KÝ HIỆU QUY ƯỚC

TÊN GỌI KÝ HIỆUSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Sân bê tông hiện có 

Băng tải hiện có

Mặt nước

GHI CHÚ:
1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 403/QĐ-TTG ngày 14/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam V/v Giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên, trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than
Hòn Gai -TKV

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỉ lệ 1/1000 do Công ty than Hòn Gai -TKV  cấp năm 2020.

2. Nội dung thiết kế:

- Bản vẽ này thể hiện, hiện trạng và các công trình đầu tư mới trên mặt bằng sân công nghiệp +25phương án 1

mỏ Bình Minh thuộc báo cáo đánh giá khả năng khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh.

3. Hệ tọa độ và cao độ thể hiện trên bản vẽ:

- Hệ tọa độ trong bản vẽ là hệ tọa độ VN 2000 KTT 105 °00' múi chiếu 6 o.

- Cao độ và kích thước trên bản vẽ tính bằng m.
Tỷ lệ PTK

ĐCMT1:1000

GĐTK

-

2

6

7

8

9

10

11

Nhµ nåi h¬i

mÆt b»ng s©n c«ng nghiÖp møc +25i

Tr¹m nÐn khÝ cè ®Þnh

Nhµ b¶o vÖ 

93

124

14

108

12

13

14

Bun ke ®æ th¶i

HÖ thèng s©n ga ®êng goßng khæ 900mm hiÖn cã

Nhµ che miÖng giÕng chÝnh

CÇu dì t¶i giÕng phô

15

16

17

150

b¶ng liÖt kª c«ng tr×nh

stt ghi chósè hiÖutªn c«ng tr×nh

1

Nhµ trôc giÕng phô

Kho phô tïng vËt liÖu

Xëng c¬ khÝ tæng hîp

18

19

HÖ thèng b¨ng t¶i

ii hÖ thèng cung cÊp níc

BÓ chøa níc 300m3 møc +8 2401

BÓ chøa níc 150m3 møc +25 2412

2423 BÓ chøa níc 200m3 møc +38

2434 BÓ l¾ng møc +38

2445 Tr¹m b¬m t¨ng ¸p møc +8

6 Tr¹m b¬m møc +25

Tr¹m b¬m tíi bôi møc +38

245

2467

10

153

154

Cöa lß giã +25

20

+ Tr¹m qu¹t giã chÝnh 

+ Nhµ che miÖng giÕng

+ Nhµ trôc cöa giÕng

Khu xö lý níc th¶i hÇm lß 64

§· x©y dùng

97Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

21

Nhµ tËp kÕt xe song loan 26

22 Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 1

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 3

Gara «t«

Nhµ ®Ìn sè 1

Nhµ ®Ìn sè 2

Nhµ ¨n 300 chç

Nhµ t¾m

Gi¸ ®ì tÐc níc 12m3 (2 c i̧)

Nhµ vÖ sinh sè 1

Nhµ vÖ sinh sè 2

Nhµ vÖ sinh sè 3

TuyÕn b¨ng t¶i vÒ kho than 263

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 2

Nhµ giao ca ph©n xëng ®µo lß 1

Nhµ chê xe c«ng nh©n

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Nhµ ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt

Nhµ giÆt sÊy quÇn ¸o

Cæng vµ hµng rµo

12

iii hÖ thèng cung cÊp ®iÖn

TBA-22/6kV 182

Tr¹m ph¸t Diezen

1

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 1 1832

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 2 1843

TPP6kV vµ TBA6/0,69kV MB+25 1854

186

5

6

§êng d©y 22kV-TuyÕn I7

§êng d©y 22kV-TuyÕn II8

187§êng d©y 6kV9

TPP-6kV cÊp ®iÖn cho tr¹m qu¹t giã chÝnh CL+25

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

Gi¸ ®ì tÐc 25m3

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 5

Nhµ giao ca  ph©n xëng c¬ khÝ tæng hîp 

Kho chøa chÊt th¶i

35

36

37

Nhµ vÖ sinh sè 4

Nhµ giao ca PX th«ng giã ®o khÝ

38

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 6

39

Nhµ giao ca bé phËn c¬ ®iÖn c¸c PX khai th¸c vµ ®µo lß

40

CÇu ®i bé tõ mb +30 sang mb +25

41
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Đường sắt, đường goòng thiết kế mới

Nhà và công trình sử dụng lại

11
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5 HÖ thèng ®êng goßng 900 mm thiÕt kÕ míi
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CT.11

CT.1

CT.2

CT.3

CT.4

CT.5CT.6

CT.7

CT.8

CT.9

CT.10

CT.12

CT.13

CT.14
CT.15

CT.16

Cửa lò thiết kế mới

Đường sắt, đường goòng hiện có

Đường ôtô hiện có

Cửa lò hiện có

Bể chứa nước hiện có

Nhà và công trình thiết kế mới

Tường kè hiện có

GHI CHÚ

BẢNG KÝ HIỆU QUY ƯỚC

TÊN GỌI KÝ HIỆUSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Sân bê tông hiện có 

Băng tải hiện có

Mặt nước

GHI CHÚ:
1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 403/QĐ-TTG ngày 14/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam V/v Giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên, trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than
Hòn Gai -TKV

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỉ lệ 1/1000 do Công ty than Hòn Gai -TKV  cấp năm 2020.

2. Nội dung thiết kế:

- Bản vẽ này thể hiện, hiện trạng và các công trình đầu tư mới trên mặt bằng sân công nghiệp +25phương án 1

mỏ Bình Minh thuộc báo cáo đánh giá khả năng khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh.

3. Hệ tọa độ và cao độ thể hiện trên bản vẽ:

- Hệ tọa độ trong bản vẽ là hệ tọa độ VN 2000 KTT 105 °00' múi chiếu 6 o.

- Cao độ và kích thước trên bản vẽ tính bằng m.
Tỷ lệ PTK

ĐCMT1:1000

GĐTK

-

Đường sắt, đường goòng thiết kế mới

Nhà và công trình sử dụng lại

11

12

c¶i t¹o, phôc håi m«i trêng
MẶT BẰNG SÂN CÔNG NGHIỆP +25

c¶i t¹o, phôc håi m«i trêng
vĂN PHÒNG MẶT BẰNG +25
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719100 719200 719300 719400 719500 719600 719700 719800

GHI CHÚ:
1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 403/QĐ-TTG ngày 14/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt

Nam V/v Giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên, trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than Hòn
Gai -TKV

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỉ lệ 1/1000 do Công ty than Hòn Gai -TKV cấp năm 2020.

2. Hệ tọa độ và cao độ thể hiện trên bản vẽ:

- Hệ tọa độ trong bản vẽ là hệ tọa độ VN 2000 KTT 105 °00' múi chiếu 6o.

- Cao độ và kích thước trên bản vẽ tính bằng m.

TỔNG THỂ CẢI TẠO
PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Tỷ lệ PTK

ĐCMT1 :1000

GĐTK

-

719100 719200 719300 719400 719500 719600 719700 719800

2321
700

2321
800

2321
900

2322
000

2322
100

2322
200

2322
300

2322
400



KHO THAN
 MẶT BẰNG  +26,0

Cửa lò thiết kế mới

Đường sắt, đường goòng hiện có

Đường ôtô hiện có

Cửa lò hiện có

Bể chứa nước hiện có

Nhà và công trình thiết kế mới

Tường kè hiện có

GHI CHÚ

BẢNG KÝ HIỆU QUY ƯỚC

TÊN GỌI KÝ HIỆUSTT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Sân bê tông hiện có 

Băng tải hiện có

Mặt nước

GHI CHÚ:
1. Cơ sở thiết kế:

- Quyết định số 403/QĐ-TTG ngày 14/03/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành

than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (điều chỉnh).

- Quyết định số 1867/QĐ-HĐQT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản

Việt Nam V/v Giao thầu quản lý, bảo vệ ranh giới mỏ, tài nguyên, trữ lượng than và tổ chức khai thác than cho Công ty than
Hòn Gai -TKV

- Bản đồ địa hình hiện trạng tỉ lệ 1/1000 do Công ty than Hòn Gai -TKV  cấp năm 2020.

2. Nội dung thiết kế:

- Bản vẽ này thể hiện, hiện trạng và các công trình đầu tư mới trên mặt bằng sân công nghiệp +25phương án 1

mỏ Bình Minh thuộc báo cáo đánh giá khả năng khai thác xuống sâu dưới mức -220 mỏ Bình Minh.

3. Hệ tọa độ và cao độ thể hiện trên bản vẽ:

- Hệ tọa độ trong bản vẽ là hệ tọa độ VN 2000 KTT 105 °00' múi chiếu 6 o.

- Cao độ và kích thước trên bản vẽ tính bằng m.
Tỷ lệ PTK

ĐCMT1:1000

GĐTK

-

2

6

7

8

9

10

11

Nhµ nåi h¬i

mÆt b»ng s©n c«ng nghiÖp møc +25i

Tr¹m nÐn khÝ cè ®Þnh

Nhµ b¶o vÖ 

93

124

14

108

12

13

14

Bun ke ®æ th¶i

HÖ thèng s©n ga ®êng goßng khæ 900mm hiÖn cã

Nhµ che miÖng giÕng chÝnh

CÇu dì t¶i giÕng phô

15

16

17

150

b¶ng liÖt kª c«ng tr×nh

stt ghi chósè hiÖutªn c«ng tr×nh

1

Nhµ trôc giÕng phô

Kho phô tïng vËt liÖu

Xëng c¬ khÝ tæng hîp

18

19

HÖ thèng b¨ng t¶i

ii hÖ thèng cung cÊp níc

BÓ chøa níc 300m3 møc +8 2401

BÓ chøa níc 150m3 møc +25 2412

2423 BÓ chøa níc 200m3 møc +38

2434 BÓ l¾ng møc +38

2445 Tr¹m b¬m t¨ng ¸p møc +8

6 Tr¹m b¬m møc +25

Tr¹m b¬m tíi bôi møc +38

245

2467

10

153

154

Cöa lß giã +25

20

+ Tr¹m qu¹t giã chÝnh 

+ Nhµ che miÖng giÕng

+ Nhµ trôc cöa giÕng

Khu xö lý níc th¶i hÇm lß 64

§· x©y dùng

97Nhµ ®Ó xe ®¹p, xe m¸y

21

Nhµ tËp kÕt xe song loan 26

22 Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 1

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 3

Gara «t«

Nhµ ®Ìn sè 1

Nhµ ®Ìn sè 2

Nhµ ¨n 300 chç

Nhµ t¾m

Gi¸ ®ì tÐc níc 12m3 (2 c i̧)

Nhµ vÖ sinh sè 1

Nhµ vÖ sinh sè 2

Nhµ vÖ sinh sè 3

TuyÕn b¨ng t¶i vÒ kho than 263

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 2

Nhµ giao ca ph©n xëng ®µo lß 1

Nhµ chê xe c«ng nh©n

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Nhµ ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt

Nhµ giÆt sÊy quÇn ¸o

Cæng vµ hµng rµo

12

iii hÖ thèng cung cÊp ®iÖn

TBA-22/6kV 182

Tr¹m ph¸t Diezen

1

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 1 1832

Tr¹m biÕn ¸p 6/0,4kV sè 2 1843

TPP6kV vµ TBA6/0,69kV MB+25 1854

186

5

6

§êng d©y 22kV-TuyÕn I7

§êng d©y 22kV-TuyÕn II8

187§êng d©y 6kV9

TPP-6kV cÊp ®iÖn cho tr¹m qu¹t giã chÝnh CL+25

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

Gi¸ ®ì tÐc 25m3

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 5

Nhµ giao ca  ph©n xëng c¬ khÝ tæng hîp 

Kho chøa chÊt th¶i

35

36

37

Nhµ vÖ sinh sè 4

Nhµ giao ca PX th«ng giã ®o khÝ

38

Nhµ giao ca ph©n xëng khai th¸c 6

39

Nhµ giao ca bé phËn c¬ ®iÖn c¸c PX khai th¸c vµ ®µo lß

40

CÇu ®i bé tõ mb +30 sang mb +25

41

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

§· x©y dùng

Đường sắt, đường goòng thiết kế mới

Nhà và công trình sử dụng lại

11

12

3

4

5 HÖ thèng ®êng goßng 900 mm thiÕt kÕ míi

Tr¹m quang lËt cao

Nhµ têi trôc

ThiÕt kÕ míi

ThiÕt kÕ míi

ThiÕt kÕ míi

45

44

17

16

18

Nhµ che miÖng cöa lß ngÇm +25 ThiÕt kÕ míi19

46

42

43
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VILAS 968 

Ten khach hang 
Dia diem quan trac 

Loai mau 
Ngay quan trac 
NO),  tra ket qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TR1J(NG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT WOG MOI TR1f(NG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Toa nha so 75, DV02, Phuong MO Lao, Qu;an Ha Dong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 09673 83444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA TH!f NGHIEM 
S6: EAC/2103/796 

: Cling ty Than Hon Gai - TKV 
: Dirr an Khai thac xu6ng sau dtroi mirc 220 m6 Binh Minh, phuang Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nu& mat 
	

So luting man: 02 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

TT 
Own 

vi 

lat qua 
phap thir 

QCDP 1:2020 
/QN (Cot B1) Thong so Plurcmg 

NM1 NM2 

1.  pH - 7,04 7,12 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2.  TSS mg/1 31 40 TCVN 6625:2000 30 

3.  DO mg/1 5,4 4,9 TCVN 7325:2004 >4 

4.  D6 duc NTU 21 29 SMEWW 2130B:2017 - 

5.  COD mg/1 25 28 SMEWW 5220C:2017 30 

6.  BOD5 mg/1 9,9 10,7 TCVN 6001-1:2008 15 

7.  NH4' mg/1 0,56 0,75 TCVN 6179-1:1996 0,9 

8.  NO3-  mg/1 0,95 1,19 TCVN 6180:1996 10 

9.  Sunfua mg/1 0,34 0,56 TCVN 6637:2000 - 

10.  Cu mg/1 <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 0,5 

11.  Fe mg/1 0,09 0,21 TCVN 6177:1996 1,5 

12.  As mg/1 <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 

13.  Mn mg/1 0,022 0,025 
SMEWW 3500- 

Mn. B: 2017 
0,5 

14.  T6ng dAu ma mg/1 <0,3 <0,3 SMEWW 5520B:2017 0,5 

15.  Coliform 
MPN/

4.000 
100m1 

4.400 TCVN 6187-2:1996 7.500 

Chu thick 
1. Philu kAt qua nay chi co gici tri dai voi mau thu nghlem cua Khach hang dua dAn hoc mau do PTN lay v 
2. Kit qua NTP duvc clanh dau (*) 
3. Qua theri han btu mau, Cong t) khOng giai quyit viec khau nai kit qua t,Ini ngh!em 
4. Khong duvc sao diet) mOt phan ket quaphan tich neu khong ducrc sz! &mg y bang van ban clia COng ty 

11M 71 Ill 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRUONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LUNG MOI TRU'eING 
(VLLAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dja chi: Ma nha s6 75, DV02, Pinrerng MO Lao, Quan Ha Dong, Tharth pht, HANOi 
DT: 09673 83444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

Ghi chti: 
- Id lay mau: 

+ NM1: Mk neon mat 14 tai mat bang +25, Toa de? X: 719521.35; Y: 2322028.37 
+ NM2: Mau mac mat 14 tai mucmg khu 4; Toa dc) X: 719416.98; Y: 2321989.56 
- Tieu chuan so scinh: 
+ QCDP 1:2020/QN: Quy chuin ky-  thuat dja phtrang ve chit luong nu6c mat tinh Quin Ninh 
+ Ce•t Bl: Dung cho muc dich Mai tieu, thily lqi hoac ca.c muc dich sir dung kHz c6 y8u cAu chit luong ntrot 
tucmg tu hoac cac muc dich sir dung nha loci B2 
+ (-): Khong quy dinh 

ngay 23 thong 03 nam 2021 
BCO PHAN THU.NGHIEN ICItM SOAT CHAT LVONG 	 DItN CONG TY 

QA/QC •  G PHONG 

 

Nguyen Thj Ha DO Viin Bong 

Chti  
1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri voi miiu the nghietn trio Khach hang duct din hoc matt do PTN Ivry vd 
2. Kit qua NTP duov danh dOu (*) 
3. Qua then han hat men t, Cong ty khong Vat quyit viec khiiu ngi kit qua tsitti. nghym 
4. Khong duqc sao chip mOt phan kit qua phcin rich niu khang duvc su d 'Ong y bang vein ban ctia Cong ty 

RM 71 (11 
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Nguyen Thi Ha 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRVONG VA XAY D1)NG 
PHONG PHAN TICH CHAT L1J(NG MOI TRVONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Taa nha s6 75, DV02, PhuCrng M6 Lao, Qua'n Ha Dong, Thanh ph6 Ha N6i 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

PHIEU KET QUA TH1 NGHIEM 
S11: EAC/2103/79 7 

YJA_S  68 
Ten khach h

9,
ang 

Dia diem quan tric 

Loai mOu 
NO),  quan trac 
Ngay tra kit qua 

: Cong ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xu6ng sou cluai mdc — 220 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nir6c sinh hoat 	 S6 luting mau : 01 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

m6 Binh Minh, phuong Ha 

STT Thong se Don vi 
Ket qua 

Phtrang phap dui 
QCVN 

02:2009/BYT 
(H) 

NSH1 

1.  pH - 6,81 TCVN 6492:2011 6-8,5 
2.  D6 duc NTU 0,9 SMEWW 2130B:2017 5 
3.  D6 cirng mg/L 53,6 TCVN 6224:1996 - 
4.  Clorua mg/L 40,2 TCVN 6194:1996 - 
5.  Coliforms VK/ 

100mL 
15 TCVN 6187-1:2019 150 

6.  E.Coli 3 TCVN 6187-1:2019 20 
7.  NH4+  mg/L 0,045 TCVN 6179-1:1996 3 
8.  Fe mg/L <0,02 TCVN 6177:1996 0,5 
9.  As mg/L <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 

Ghi  
- Vj tri lay mini: 
+ NSH1: NfAu nuerc tai be nuerc sinh hoat, Toa d6 X: 719534.32; Y: 2322030.59 
- Tieu chuiin so stinh: 
+ QCVN 02:2009/BYT: Quy chuAn ky thuat qu6c gia ve chit luting m.r6c sinh hoat; (II) ap dung d6i yeti cac 
hinh thk khai thac nu& cUa ca nhan, h6 gia dinh 
+ KPH: }Chong phat hien. K.& qua phan tich rn7au thAp han Gieri han pilaf 	MDL cua phtrcrng phap 

Ha N0i, ngay 23 thong 03 nom 2021 
BO PHAN THff NGHICM MEM SOAT CHAT LONG - • 

• 
DIVN  CONG TY 

Q C 0697 •'• Fit i G PHONG 
CONG TY 

CO PHAN 
LIEN MINH 

MOI THLIONG 

XAY DUNG 

Ac; _1:? 
DO Van Bong 	 guyen The Nang 

Chu thich: 
I. Phiiu kit qua nay chi có gia trj dal voi mgzu tha- nghiem cart Khoch hang dua din hoac mau do PT7V lay vi 
2. Kit qua NTP cluo.c clank d (*) 
3. Qua thel han Itru mdu, Cong ty khong giai guy& viec khiiu nzi kit qua thin ngkiem 
4. Khong Aviv sao chip mot phcin kit quci phein tich neu khong du-or su dong J.,  bang van ban caa Cong ty 

RIVE 71 (fl 
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ASA% 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRIXONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT WONG MOI TRIXONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

la chi: T6a nha s6 75, DV02, Plur6ng M6 Lao, Quan Ha Dong, Thanh ph6 Ha N6i 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THu NGHIEM 
EAC/2103/798 

: Cling ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thae xuong sau diroi mire — 220 mo Binh Minh, phuang Ha 
Khanh, TP H4 Long, tinh Quang Ninh 
: Ntroc thai sinh hoat 
	

So lugng mAu : 02 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

VILAS 968 

Ten khach hang 
Dia diem quan frac 

Loai mau 
Ngay quantrac 
Ngay tra kit qua 

C SR 

Stt Thong so Don vi 
Ket qua 

Phifung phap thir 

QCVN 
14:2008/ 
BTNMT 
(Cot B) 

NTSH1 NTSH2 

1.  pH - 6,98 7,07 TCVN 6492:2011 5,5 - 9 

2.  TSS mg/L 75 30 TCVN 6625:2000 100 

3.  BOD5 mg/L 161 12,1 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 169 34 SMEWW 5220C:2017 - 

5.  DO mg/L 2,9 4,0 TCVN 7325:2016 - 

6.  DO due NTU 56 18 SMEWW 2130B:2017 - 

7.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 - 

8.  Fe mg/L <0,02 <0,02 TCVN 6177:1996 - 

9.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 - 

10.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 - 

11.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 - 

12.  Mn mg/L 0,034 <0,021 SMEWW 3500- 
Mn.B:2017 

- 

13.  Cu mg/L <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 - 

14.  Amonia -N ( NH4) mg/L 14,5 1,01 TCVN 6179-1:1996 10 

15.  NO3" mg/L 9,8 0,76 SMEWW 
4500.NO3.E:2017 

50 

16.  Du ma Tong thgc 
vat 

mg/L 1,8 0,6 SMEWW 5520.B&F: 2017 20 

17.  Coliform MPN/
5.300 

100ML 3.000 TCVN 6187-2:1996 5.000 

Ghi  
- V/ tre 	nuiu: 
+ NTSH I : Ntroc thai sinh hoat truo.e ?dr 1S,, T9a do X: 719475.91; Y: 2321936.55 
+ NTSH2: Nu& thai sinh hoat sau xir ly, TQa d6 X: 719416.98; Y: 2321989.56; 
- Tieu chujn so stinh: 

Chu thich: 
I. Phiiu kit qua nay chi ca gia tri doi vai meu thir nghiem caa Khcich hang dtra den hoac meu do PTN lciy vi 
2. Kit qua NTP duvrc danh deu (*) 
3. Qua thol han hat m eu, Cong ty khng giai quyit viec khiiu nai kit qua tIni nghym 
4. Khong &roc sao chep mOt phcin Mt qua phcin tich neu khong duvc str dong .).", bang van ban cita Cong ty 

RM 
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E.A.0 

Nguyen Thi HA 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRUtING VA XAY DING 
PHONG PHAN TICH CHAT LONG MOI TRVONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dja chi: Ma nha so 75, DV02, Phuong MO Lao, Quan Ha Dong, Thinh phO Ha NO1 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuin Icy tin* qutic gia ve ntrac thai sinh boat; 
+ COt B: quy djnh gia tri C cua cac thong so o nhigin trong nuoc thai sinh hoat khi xa vao nguOn nuac khong 
dimg cho num dich cAp nu& sinh hoat; 
+ (-): Khong quy djnh 

Ha Nai, ngay 23 thing 03 nam 2021 
BO PHAN THU NGHICM KIZEM SOAT CHAT LIVNG 	 LONG TY 

QA/QC 	 ' •  0..*:1 G PHONG 
CONG TY 

co Co PHAN .Ari 
LIEN MI * MuLTH G * 

XAYDUNG  • 
NG 

DO Van Bong 	 guyen The Nang 

Chu thich: 
I. Phi& kit quh nay chi có gici trj doi vat milu thie nghtem cha Khach hang dtea den hoac mciu do PTN lay ve 
2. Kit qua NTP dtecfc clsinh dciu (*) 
3. Qua thai han has mdu, Cong t),  kh9ng giai quyit viec khieu nal ket qua tshie ngh!em 
4. Khong &Ix sao WI) mat phan kit qua phan tich nett khong chew sir clang )", bang van ban cua CEng ty 

T 	ban lihnh• 119 7(1 	 Trona. 1/1 1411/1 7 3 01 



VILAS 968 

Ten khach hang 
Dia diem quan trac 

Lo#i matt 
NO),  quan trac 
Ngay tra ket qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MoI TRUONG VA XAY KING 
PHONG PHAN TICH CHAT LUNG MOI TRU'ONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha se 75, DV02, Phireing Me Lao, Quail HA Deng, Thanh pile HA Nei 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

PHIEU KET QUA THe NGHIEM 
So: EAC/2103/799 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xuang sau &poi mirc — 220 mo Binh Minh, phuaing Ha 
Khanh, TP H4 Long, tinh Quang Ninh 
: Nuot thai san xuat 	So ltrong matt : 02 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong se Don vi 
Ket qua 

Phiroug phip thir 
QCDP 

3:2020/QN 
(COt B) NTSX1 NTSX2 

1.  pH - 4,12 8,23 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2.  TSS mg/L 175 24 TCVN 6625:2000 100 

3.  BOD5 mg/L 65,2 14,1 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 126 39 SMEWW 5220C:2017 150 

5.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 0,01 

6.  Fe mg/L 4,41 0,044 TCVN 6177:1996 5 

7.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEWW 31I3B:2017 0,1 

8.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 0,5 

9.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 0,1 

10.  Mn mg/L 2,35 0,036 
SMEWW 3500- 

Mn.B:2017 
1 

 

11.  NO3-  mg/L 2,09 0,21 
SMEWW 

4500.NO3.E: 2017 
- 

TOng dAu ma
12. 

khoang 
mg/L 1,4 0,5 SMEWW 5520.B&F:2017 10 

13. Coliform 
MPN/ 
100ML 

350 70 TCVN 6187-2:1996 5000 

Ghi  
- 	tri 1&y intiu: 
+ NTSX1: Ntrarc d'au vao be xir 1y nirac thai me Binh Minh, T9a de X: 719234.38; Y: 2322078.45 
+ NTSX2: Nu& d'Au ra be xii137,  nirerc thai me Binh Minh, T9a de X: 719294.69; Y: 2322061.48 

Chit thich: 
I. Phi& ket qua nay chi co girl tri dOi val mTiu thin nghiem cad Khach hang chid deCn hoac m au do PTN lciy ye 
2. Kk qua NTP cluqc cicinh dciu (*) 
3. Qua then han hru mau, Cong ty khOng gicii guy& vi0c khiki nal ket qua thee nghfem 
4. Khong duvc sao chep mOt phcin ket quci phcin tich neu khong dugc sy• clang Y bang van ban caa Cong ty 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRTIONG VA XAY D1)NG 
PHONG PHAN TICH CHAT LONG MOI TRU'ONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dja chi: Tea nha so 75, DV02, Phuong MO Lao, Quart Ha Dong, Thanh phO Ha Ni 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

- Tien chuan so sdnh: 
+ QCDP 3:2020/QN: Quy chuAn Icy thOt dja phucrng v6' chAt Itrcng nu& thai ding nghiOp tinh Quang Ninh 
+ COt B: quy djnh gia tri C cda cac thong so o nhigm trong ntrerc thai cong nghiOp khi xa vao nguOn nuere 
khong dung cho 'nue Bich cap nu&c sinh hog; 
+ (-): Khong quy djnh 

Ha N(3i, ngdy 23 thong 03 mini 2021 
BQ PHAN THeNGHICM KIEM SOAT CHAT LONG 	DAI DIN CONG TY 

QA/QC 	 ONG PHONG 

Nguyen Thi HA 	 DO VAn Bong 

Chit thich: 
1. Phi& kit qua net),  chi co gici trj ddi vol mau thii•nghiem caa Khach hang chra din hoc m 'au do PTN lay vi 
2. Kit qua NTP &tyro danh driu (*) 
3. Qua thai hqn lieu meu, Cong ty khong giai quyit vies khiiu nai kit qua tIni• nghlem 
4. Khong duqc sao chap mOt phan kit qua phan doh neu khong duvc sy• dong j, bang van ban clic: Cong ty 
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ICIEM SOAT CHAT LUONG BO PHAN TH' NGHWM 
Ha N.6i, ngay 23 thong 03 nom 2021 

DAI DICN CONG TY 
VONG PHONG 

Nguyen Thi Ha DO Van Deng 

Ten khich hang 
Dia diem quan trac 

Lo0 mau 
Ngay quan trac 
Ngay tra kit qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRVONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LONG MOI TRIAING 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Taa nha. so 75, DV02, Phirerng MO Lao, QuAn HA Dong, Thanh ph6 HA NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THU NGHIEM 
So: EAC/2103/800 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xuOng sau du6i mdc — 220 m6 Binh Minh, phirarng Ha. 
Khanh, TP H4 Long, tinh Quang Ninh 
: mdu khong khi 	 S6 luting mail: 02 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

TT Thong se, 
Dolt 

,471 

Ket qua 
Plurang phap thfr 

QCDP 
4:2020/QN 

(TB 1h) KIC2 KK8 

1.  NiOt d6 °C 23,0 23,8 
QCVN 

46:2012/BTNATT 

- 

2.  D6 Am % 69,1 68,5 - 

3.  T6c d6 gi6 m/s 1,2 1,0 - 

4.  Titng 6n dBA 64,5 62,1 TCVN 7878-2:2010 70(1- 

5.  D6 rung dB 49,5 45,7 TCVN 6963:2001 70/2)  

6.  R'ing bpi la limg pg/m3  159 125 TCVN 5067:1995 300 

7.  CO pg/m3  <4.060 <4.060 SOP.PT.KXQ.03 30.000 

8.  NO2 pg/m3  37 29 TCVN 6137:2009 200 

9.  SO2 pg/m3  51 40 TCVN 5971:1995 350 

Ghi chit:  
- Vj tri lay milu: 
+ KK2: Mau khong khi khu visc duong not bO, Tqa (10 X: 719178.49; Y: 2322070.48 
+ 	Mau khOng khi Khu dan cu phtreng Ha Khanh TQa dO X: 719026.58; Y: 2322003.85 

- Tieu chain so stinh: 
+ QCDP 4:2020/QN: Quy chuAn ky thuAt dia phuang ve chAt lacing khong khi xung quanh tinh Quang Ninh 
(TB 1h) 

+ ("QC'VN 26:2010/BTNMT: Quy chuAn k9 thuAt quOc gia v& ti6ng 
+ (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuA.n 1(9 thuAt quOc gia v'e dO rung 
+ (-): Khong quy dinh. 

Chit thich: 
1. Phieu kit qua nay chi c6 gia tri dat voi meu Mir nghiem cua Khach hang dua den hoac miiu do PTN lay ve 
2. Kb qua NTP durc danh d6u (*) 
3. Qua thoi han hru mciu, Cong ty kh9ng giai quyect viec khiecu n(zi kb qua that nghiem 
4. Khong cluvc sao chip mot phan kit qua phcin tich neu khongcluvc str dong Y bang van ban clia Cong ty 
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Ha N0i, ngery 23 thong 03 nom 2021 
IEN CONG TY 

G PHONG 

kit" 

E.A.0 ALIANCE., JSC 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRIANG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LUNG MOI TRUtING 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Toa nha s6 75, DV02, Phtrang M9 Lao, Quan Ha Dong, Thanh ph6 Ha N9i 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THI NGHIEM 
Sá: EAC/2103/795 

Ten khach hang 
Dia diem quan trAc 

Loai mau 
Ngay quan trac 
Ngay tra ket qua 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai iliac xuong sou clued 	— 220 mo Binh Minh, phuOng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Mau dat 	 SO luong man: 02 
: 01/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong so Dim 
vi 

Ket qua 

phap thir 

QCVN 03 - 
MT:2015/ 
BTNMT 

(Dot cOng 
nghqp) 

D1 
O.  

D2 

1.   pH - 5,23 6,12 TCVN 5979: 2007 - 
2.   DO am % 19,4 15,6 TCVN 6648:2011 - 
3.   Ham hiong man % 1,6 1,3 TCVN 8941:2011 - 
4.  Zn mg/kg 13,4 20,6 US EPA Method 3050B+ 

SMEWW 3111B:2017 300 

5.  As mg/kg <0,8 <0,8 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3113B:2017 25 

6.  Cd mg/kg <0,16 <0,16 3050B+ US EPA Method
10  SMEWW 3113B:2017 

7.  Pb mg/kg 21,5 32,1 3050B+ US EPA Method
300 SMEWW 3113B:2017 

8.   TOng N % 0,19 0,16 TCVN 6498:2009 - 
9.  Ving P % 0,09 0,07 TCVN 8940:2011 - 

Ghi chti: 
- Vi tri lay mtiu: 
+ DI: Mau dAt lAy tai mat bang +25, T9a d9 X: 719514.11; Y: 2322100.27 
+ D2: Mau dAt lAy tai bai thai, TQa de,) X: 720099.38; Y: 2322621.54 
- Tieu chuan so stinh: 
+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuan ky thuat quOc gia v9 gidri han cho 
(Gia tri gioi han dp citing cho mau dAt thuOc nh6m dAt cong nghi9p); 

phep cua kim loai nAng trong dAt 

BO PHAN THe NGHIEM KIEM SOAT CHAT WONG 
QIC 

Nguyen Thi Ha 
	

DA Van !Wing 

Chu thich: 
1. Phi iu ker qua nay chi co gici tri clai vol mau thzi nghiem czia Khach hang clwa din hoac mau do PTN Ica vd 
2. Kit qua NTP clurc clanh dau (*) 
3. Qua thai han hru mau, Cong ty khong giai quyit viec khiiu nai kit qua ther nghiems  
4. Khong Apt sao chop mot phan kit qua phein tich neu khong cluvc szr clang Y bang van ban clic: Cong ty 
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Ten khach hang , 
Dia diem quan frac 

1,00 mau 
Ngay quan trac 
NO),  tra ket qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRUVNG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TiCH CHAT LONG MOI TRU'ONG 
(VILAS 968 - VIMCERTS 185 - CV 2046/SYT - NVY) 

Dia chi: Toa nha s6 75, DV02, Phutrng Mi5 Lao, Quan Ha Dang, Thanh ph6 Ha N(5i 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KIT QUA THIJ NGHIEM 
So: EAC/2103/803 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xu6ng sau duOi mdc - 220 m6 Birth Minh, phuerng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nu6c mat 	 S6 luting mall: 02 
: 06/03/2021 
: 23/03/2021 

TT Thong se 
Don 

vi 

Ket qua 
Phirong phap thir' 

QCDP1:2020 
/QN (Cot B1) 

NM1 NM2 

1.  pH - 7,13 7,25 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2.  TSS mg/1 38 42 TCVN 6625:2000 30 

3.  DO mg/I 5,2 4,7 TCVN 7325:2004 >4 

4.  DO dpc NTU 26 35 SMEWW 2130B:2017 - 

5.  COD mg/1 24 27 SMEWW 5220C:2017 30 

6.  BOD5  mg/1 10,5 11,4 TCVN 6001-1:2008 15 

7.  N1-14+  mg/1 0,47 0,68 TCVN 6179-1:1996 0,9 

8.  NO3-  mg/1 1,09 1,75 TCVN 6180:1996 10 

9.  Sunfua mg/1 0,28 0,49 TCVN 6637:2000 - 

10.  Cu mg/1 <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 0,5 

11.  Fe mg/I 0,07 0,16 TCVN 6177:1996 1,5 

12.  As mg/I <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 	• 

13.  Mn mg/I 0,021 0,026 
SMEWW 3500- 

Mn. B: 2017 
0,5 

14.  T6ng clau ma mg/1 <0,3 <0,3 SMEWW 5520B:2017 0,5 

15.  Coliform 
MPN/ 
/00m/ 

3.500 4.000 TCVN 6187-2:1996 7.500 

Chu thich: 
I. Phi& kit qua nay chi co gici tri &cif veri mciu thir nghiem ciu2 Khach hang chra din hoac miiu do PTN lily vi 
2. Kit qua NTP ducrc clanh detu (*) 
3. Qua thai han luu m'au, Cong ty khng giai quyit viec khiau nal kit qua thii ngl -em 
4. Khong cluvc sao chip mot phcin ket quaphcin tich neu khong duvc sr.! 'long Y bang van ban c-i;ct Cong ty 

RM 	01 	 .An han hAnh• 117 7(1 
	

Trancr• 1 /1 



CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRIING VA XAY MING 
PHONG PHAN TICH CHAT LINNG MOI TRU'dNG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Toa nha so 75, DV02, Phutmg MO Lao, Quan Ha Dong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

GM chit:  
- J7 trf lizy man: 
+ NM1: Mau mrac mat lAy tai mat bang +25, Toa dO X: 719521.35; Y: 2322028.37 
+ NM2: Mau nuac mat lAy tai mucmgIchu 4; TQa dO X: 719416.98; Y: 2321989.56 
- Tieu chum so stinh: 
+ QCDP 1:2020/QN: Quy chuAn k9 thuat dia phurmg ve chAt luvng nuck mat tinh Quang Ninh 
+ COt Bl: Diing cho muc dich taxi tieu, thily 1QY hoac cac mac dich sir dung khac có yen cAu chAt lucng ntrerc 
tuong ti,r hoac cac 'nue dich sir dung nhu loaf B2 
+ (-): Khong quy dinh 

Ha NOi, ngity 23 thcing 03 nom 2021 
BO PHAN TH1J NGHIECM KIEM SOAT CHAT WONG 	DAI DIN CONG TY 

QA/QC 	 G PHONG 

  

 

 

Nguyen Thj Ha 	 DO Van Bong 

Chu thich: 
1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri cloi veri mau thti• nghiem trio Khach hang duo din hoft mau do P7N lAy ve 
2. Kit qua NTP dttov elcinh driu (*) 
3. Qua thoi han lieu mau, Cong ty khong Vat quyit viec khiiu nai kit qua thee. nghym 
4. Khong dint sao chep meit phan kit qua phiin tich neu khong thiric sit dung j",  bang van ban cid Cong ty 

FM 71 (Y 	 An han hAnh• (19 9f1 	 Trona. 1 /1 
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CONG TY CO PHAN LIEN IVIINTI MOI TRVONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LUVNG MOI TRIY(NG 
(VILAS 968— VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

is chi: Toa nha s6 75, DV02, Phtremg Me) Lao, Quan Ha DOng, Thanh ph6 Ha Ni 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THIJ NGHIEM 
SO: EAC/21 03/804 

: Cling ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xueing sou duari mire — 220 mO Binh Minh, phuarng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nuac sinh hoat 	 So luting mau: 01 
: 06/03/2021 
: 23/03/2021 

VILAS 968 

Ten khach hang 
Dia diem quan trac 

Lo#i matt 	, 
Ngay quan trot 
Ngay tra ket qua 

STT Thong se Don vi 
Ket qua 

PhmIng pita') thir 
QCVN 

02:2009/BYT 
(II) NSH1 

1.  pH - 6,74 TCVN 6492:2011 6-8,5 

2.  DO due NTU 0,8 SMEWW 2130B:2017 5 

3.  DO cimg mg/L 65,3 TCVN 6224:1996 - 

4.  Clorua mg/L 32,9 TCVN 6194..1996 - 

5.  Coliforms VK/ 
100mL 

11 TCVN 6187-1:2019 150 

6.  E.Coli 2 TCVN 6187-1:2019 20 

7.  NH4+  mg/L 0,067 TCVN 6179-1:1996 3 

8.  Fe mg/L <0,02 TCVN 6177:1996 0,5 

9.  As mg/L <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 

Ghi chti:  
- Vi tri lay milu: 
+ NSH I : MAu mrov tai be mare sinh hoat, Tha dO X: 719534.32; Y: 2322030.59 
- Tieu chain so sank: 
+ QCVN 02:2009/BYT: Quy chuan ky thuat qu6c gia ve chat hrong ntrerc sinh hoat; (II) cep dung d6i 	cac 
hinh thirc khai that nu& dm ca. nhan, 116 gia dinh 
+ KPH: Khong phat hien. Ka qua phan tich mau thap han Giati han phat hien MDL cua phtrong pilaf) 

Ha N0i, ngay 23 thong 03 nom 2021 
141 DIEN CONG TY 

()NG PHONG 

NguyZn Thi Ha Do Van Deng 

Chu Mich: 
1. Phi eu ket qua nay chi co gici trj doi vol mau thu nghiem cua Khcich hang du -a den hoac mau do PTN lay ve 
2. Ket qua NTP duvc cicinh dciu (*) 
3. Qua thoi han hru mau, CEng ty Ich6ng gicii quyet viec Ichiecu nGi ket qua thii nghiem 
4. Khong duvc sao chep mOt phcin ket qua phcin rich neu khong du-or st! clang Y bang van bcin clia Cong ry  

BO PHAN T'HI).NGITIVM KAM SOAT CHAT LUVNG 
Q C 
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kt" 

VILAS 968 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRIYONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TiCH CHAT LUVNG MO! TWANG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

is chi: Tea nha so 75, DV02, Pherng MO Lao, Quan Ha Dong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 0981440000 	Web: Iienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THe NGHIEM 
Sá: EAC/2103/806 

Ten khach hang 	: COng ty Than Hon Gai - TKV 
Dia diem quan trac : Dkr an Khai thac xuong sau dtrai mtirc — 220 m6 Binh Minh, phtreng Ha 

Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nu& thai san xuat 	S6 luong mau : 02 
: 06/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong so Don vi 
Ket qua 

Phtrung phi') thir 
QCDP 

3:2020/QN 
(Cot B) NTSX1 NTSX2 

1.  pH - 4,56 8,19 TCVN 6492:2011 5,5-9 

mg/L 2.  TSS 162 31 TCVN 6625..2000 100 

3.  BOD5 mg/L 61,2 12,9 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 135 35 SMEFVFV 5220C:2017 150 

5.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 0,01 

6.  Fe mg/L 4,2 0,031 TCVN 6177:1996 5 

7.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEFVW 3113B:2017 0,1 

8.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 0,5 

9.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 0,1 

10.  Mn mg/L 2,43 0,025 SMEWW 3500- 
Mn.B:2017 I 

11.  NO3-  mg/L 4,7 0,96 SMEWW 
4500.NO3.E:2017 - 

12.  T6ng (ILI ma 
khoang mg/L 1,9 0,7 SMEWW 5520.B&F:2017 10 

MPN/ 
100ML 

370 75 13.  Coliform TCVN 6187-2:1996 5.000 

u:  
- Vi tri lay mau: 
+ NTSX1: Nu& dau vao be xir ly ntrOc thai mO Binh Minh, TQa do X: 719234.38; Y: 2322078.45 
+ NTSX2: Nu& dau ra be )(Cr 15,  ntrac thai mo Binh Minh, TQa dO X: 719294.69; Y: 2322061.48 
- Tieu chain so stink: 
Chu thich: 
1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri doi vai mau thzi nghiem ctta Khcich hang clua clin hoac mau do PIN lay ye 
2. Kit qua NTP duvc clanh dau (*) 
3. Qua theft han htu mau, Cong ty  khng gial quyit vies khiiu ncri kit qua thfr ngh!ein 
4. Khong du-or sao chef) mat phcin ket quci phcin tich neu khong cluvc sr! clang Y bang van ban cica Cong ty 

Loai mau 
Ngay quan trac 
NO),  tra ket qua 
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Ha Ne3i, ngay 23 thcing 03 nom 2021 
DAI DIN CONG TY 

G PHONG 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH Med MIRING VA xly DING 
PHONG PHAN TICH CHAT LUVNG MOI TRU'oNG 
(VILAS 968 - VIMCERTS 185 - CV 2046/SYT - NVY) 

Dia chi: Toa nha so 75, DV02, PhuOng MO Lao, Quin Ha Dong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 0981440000 	Web: lienminlunoitruong.com.vn   

+ QCDP 3:2020/QN: Quy chuin ky thuit dia phuong ve chit luqng nuerc thai cong nghi'e'p tinh Quang Ninh 
+ COt B: quy dinh gia tri C cua cac thong sO o nham trong nudrc thai cong nghiOp khi xi vao ngulin nuac 
khong dimg cho muc dich cap nuck sinh hog; 
+ (-): Khong quy dinh 

BO PHAN THeNGHLOI KIEM SOAT CHAT LUNG 
QA/ 

Nguyen TM Ha 	 DO Van Dong 

Chu thich: 
1. Philu kit qua nay chi c6 gitt tri doi voi mau thri nghiem ctia Khach hang ChM din hodc miu do PTN ley vi 
2. Kit qua NTP dziov danh ddu (*) 
3. Qua tit& han lot matt, COng ty,  khong ghat quyit 	khiiu ngi kit qua tizti• nghrem 
4. Kh6ng dugc sao chip mg't phan kit qua phan tich nett khong clugc su clang fi bang van ban eta Cong ty 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRVONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TiCH CHAT LUVNG MOI TRU-ONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Toa nha s9 75, DV02, Phuimg M9 Lao, Quan Ha Dong, Thanh ph9 Ha N9i 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitniong.com.vn  

PHIEU KET QUA THIJ'' NGHIEM 
VILAS 968 
	

EAC/21 03/805 

Ten khach hang 	: Cong ty Than Hon Gai - TKV 
Dia diem quan trAc : Dg an Khai thac xu6ng sau chroi =lc — 220 ma Binh Minh, phtrong Ha 

Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
Loai mau r 	: Nu& thai sinh boat 

	
So lucmg mau : 02 

NO),  quan frac 	: 06/03/2021 
Ngay tra ket qua 
	

: 23/03/2021 

Stt Thong se Don vi 

Ket qua 

Phiromg phi') thir 

QCVN 
14:2008/ 
BTNMT 
(COt B) 

NTSH1 NTSH2 

1.  pH - 7,05 7,21 TCV7V 6492:2011 5,5 - 9 

2.  TSS mg/L 185 25 TCVN 6625:2000 100 

3.  BOD5 mg/L 62,4 13,6 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 178 42 SMEWW 5220C:2017 - 

5.  DO mg/L 2,6 3,9 TCVN 7325:2016 - 

6.  DO due NTU 47 21 SMEWW 2130B:2017 - 

7.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 - 

8.  Fe mg/L <0,02 <0,02 TCVN 6177:1996 - 

9.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 - 

10.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 - 

11.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 - 

12.  Mn mg/L 0,047 <0,021 
SMEWW 3500- 

Mn.B:2017 
- 

13.  Cu mg/L <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 - 

14.  Amonia -N (NH4) mg/L 18,6 1,75 TCVN 6179-1:1996 10 

15.  NO3-  mg/L 11,7 1,04 
SMEWW 

4500.NO3.E:2017 
50 

16.  
Du m& Ong thgc 
v4t. 

mg/L 2,2 0,9 SMEWW 5520.B&F:201 7 20 

17.  Coliform 
MPN/

6.000 
100ML 

3.500 TCVN 6187-2:1996 5.000 

Ghi chti: 
- Vi tri lay mdu: 
+ NTSH1: Nu& thai sinh hoat tmac xir ly, T9a d9 X: 719475.91; Y: 2321936.55 
+ NTSH2: Mr& thai sinh hoat sau xir ly, Toa d9 X: 719416.98; Y: 2321989.56; 
- Tieu chuan so stinh: 

Chu thich: 
I. Phau kjt qua nay chi co gia trj cloi vai mciu thu nghtem cida Khcich hang dila den hoac maid do PTN lay 1,e' 
2. Ket qua NTP cluvc danh dflu (*) 
3. Qua thed hgn luu mau, Cong ty khong giai quyjt viec: khilu ngi kit qua tlui nghym 
4. Khong cluvc sao chep mat phcin ket qua phcin tich neu khong duvc sy• clang j,  bang vein bcin cita Cong ty 
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LONG TY 
CO PHAN 

_LIEN MIN 
MOI.THUttN VA 

XAY DUN 

•  
C 	en The NAng 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRU'(1NG VA )(Ay MING 
PHONG PHAN TICH CHAT LING MO1 TRUING 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Manila so 75, DV02, Phutrng MO Lao, Qu4n HA Dong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuAn ky thu4t quOc gia ve ntr&c thai sinh hog; 
+ COt B: quy djnh gib. tri C cua cac thong so o nham trong mrac thai sinh hoat khi xa vao nguan nu&c khong 
dung cho num Bich cap nu& sinh hoat; 
+ (-): Khong quy Binh 

Ha N(ii, ngay 23 thing 03 nom 2021 
BO PHAN THU NGITItM K1EM SOAT CHAT LONG 	DAI DI N CONG TY 

QA/QC 	 (LNG PHONG 

Nguyen Thi Ha 	 DO Van Wong 

Ora thich: 
I. Phiiu kit qua nay chi ca gia trj doi vc5I miu thzi• nghiem czia Khach hang dua din hock mitt do PTN lay vd 
2. Kit qua NTP dwor danh de& (*) 
3. Qua thai han luu mdu, Cong ty khong giai quyit viec khdu nai kit qua thii nghiem 
4. Khong ditcfc sao chip mat phan kit qua phan Lich niu khong &ivy sit &Ong y" bang van ban caa Cong ty 
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DO Van Bong 

BO PHAN THe NGHTE: M MEM SOAT CHAT LONG 
Q C 

Ha Noi, ngay 23 thcing 03 nom 2021 
DAI DItN CONG TY 

ONG PHONG 

Nguyen Thi Ha 

44^ 

VILAS 968 

Ten khach hang 
DO diem quan trAc 

Lo#i mau 
NO),  quan tease 
NO),  tra ket qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRU'ONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LIANG MOI TRIXONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha s6 75, DV02, Phuemg M6 Lao, Qulan Ha Dong, Thanh ph6 Ha N6i 
DT: 0981440000 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THIS NGHIEM 
EAC/2103/80 7 

: Cong ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xtuing sau cltrai mitt — 220 mo Binh Minh, phi:brig Ha 
Khanh, TP 144 Long, tinh Quang Ninh 
: Mau khong khi 	 S6 luvng mau : 02 
: 06/03/2021 
: 23/03/2021 

TT Dan Ket qua QCDP 
4:2020/QN 

(TB 1h) 

Thong so
vi Phirmig KK2 KK8 phap thin 

1.  Nh* do °C 24,9 25,2 
QCVN 

46: 2012/B77VMT 

- 
2.  DO Am % 67,1 66,5 - 
3.  T6c di) gia m/s 1 ,0 0,8 - 
4.  Ting 6n dBA 63,1 61,4 TCVN 7878-2:2010 70(1)  
5.  DO rung dB 51,4 47,6 TCVN 6963:2001 70(2)  
6.  T6ng bpi la limg ,ug/m3  167 139 TCVN 5067:1995 300 
7.  CO ,ug/m3  <4.060 <4.060 SOP.PT.KXQ.03 30.000 
8.  NO2 pg/m3  29 36 TCVN 6137:2009 200 
9.  SO2 ,ug/m3  40 25 TCVN 5971:1995 350 ,,_ 	. • 

-11 tri lay mint: 
+ KK2: Mau khong khi khu yuc duerng not bo, T9a d6 X: 719178.49; Y: 2322070.48 
+ KK8: Mau kh6ng khi Khu dan cu phuerng Ha Khanh T9a d6 X: 719026.58; Y: 2322003.85 
- Tieu chudn so stinh: 

+ QCDP 4:2020/QN: Quy chuan ky thuat dia phtrcrng ye chat lugng khong khi xung quanh tinh Quang Ninh 
(TB 1h) 

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuAn Icy thuat quoc gia ye tieng on; 
+ (2)QCVN 27:2010/BINMT: Quy chuan ky thuat qu6c gia ye d'6 rung 
+ (-): Khong quy dinh. 

Chu thich: 

I. Phi iu kit qua nay chi co gici t7 doi val mau Mit nghiem cita Khcich hang dua clip hoeic mau do PTN lay vi 2. Kit qua NTP durc dcinh ddu (*) 
3. Qua theri han lu-u mau, Cong I?) khong giat quyit viic khiiu nyi kit qua t,hic nghsiem 4. Khong du .c sao chep mOt phan kit qua phan tich nazi khong du.qc sy. clang y being vein ban cart Cong ty 
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Nguyen Thi Ha 
	

De Van Bong x h - guy en The Nang 

BO PHAN THU' NGHLE: M KIEM SOAT CHAT LONG 
QA/QC 

Ha N0i, ngay 23 thcing 03 nom 2021 
DA! DIEN CONG TY 

ONG PHONG 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRUtiNG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LUVNG MOI TRIXONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Ma nha se) 75, DV02, Plurrng MO Lao, Quan Ha Dong, Thanh ph6 Ha Nif)i 
DT: 0981440000 	Web: lienminhrnoitruong.com.vn   EAC ALIANCE, JSC 

Ten khach hang 
Dia diem quan trAc 

Lo#i mau 
Ngay quan trac 
Ngay tra ket qua 

PHIEU KET QUA THU NGHIEM 
S EAC/2103/802 

: Cong ty Than Hon Gai - TKV 
: Du.  an Khai thac xu6ng sou duoi mire — 220 m6 Binh Minh, phix&ng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Mau slat 	 S6 luting mau: 02 
: 06/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong so Don 
vi 

Ket qua 

Phtrcrng phap thir 

QCVN 03 - 
MT:2015/ 
BTNMT 
(Bet cong 
nghqp) 

D1 D2 

1.  pH - 5,12 6,05 TCVN 5979: 2007 - 
2.  D6 am % 17,1 12,4 TCVN 6648:2011 - 
3.  Ham *mg mini % 1,4 1,0 TCV7V 8941:2011 - 

4.  Zn mg/kg 10,1 15,4 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3111B:2017 

300 

5.  As mg/kg <0,8 <0,8 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3113B:2017 25 

6.  Cd mg/kg <0,16 <0,16 US EPA Method 3050B+ 
SMEW W 3113B:2017 

10 

7.  Pb mg/kg 16,5 25,4 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3113B:2017 300 

8.  T6ng N % 0,16 0,12 TCVN 6498..2009 - 
9.  T6ng P % 0,06 0,04 TCVN 8940:2011 - 

Ghi chti: 
- Vi tri lay mint: 
+ Dl: MAu dat lAy tai mat bang +25, Toa etc) X: 719514.11; Y: 2322100.27 
+ D2: Mau dat 1ay tai bai thal, Tga d'cs) X: 720099.38; Y: 2322621.54 
- Tieu chujn so sank: 
+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuan ky-  thuat quoc gia ve gio i han cho phep cua kim loai nang trong dat 
(Gia tri gibi han ap clung cho mau dat thu(ic nhom dat cong nghie'p); 

Chu thich: 
I. Phieu kit qua nay chi co gici tri dji voi meiu ad( nghiem czia Khach hang dud den hoac rtiazi do PTN lc& ye 
2. Kit quci NTP durc dcinh clau (*) 
3. Qua theri han luu mciu, Cong ty khOng giai guy& viec khiiu nat kit quci tshit nghym 
4. Khong Aye sao chip mot phcin ket qua phcin tich neu khong duvc szt &Ong Y bang win ban clic' Cong ty 
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"A 

V~ETNAO 

VILAS 968 

Ten khach hang 
Dia diem quan tric 

Lo31 mau , 
Ngay quan frac 
Ngly tra kit qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH Med TRVONG VA XAY DVNG 
PHONG PHAN TiCH CHAT LUVNG MOI TRUONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha so 75, DV02, Phu6ng MO Lao, Quan Ha Wing, Thanh ph6 Ha N'cii 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

PHIEU KET QUA THIr NGHIEM 
Sá: EAC/2103/823 

: Cling ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xang sau &Teti muc — 220 mo Binh Minh, phuong Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Nu&c mat 	 So hrcmg mau : 02 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

TT Thong se Dan 
Vi 

Ket qua 
QCDP1:2020 
/QN (Cot B1) NM1 NM2 

Phtrolig phap thfr 

1.  pH - 7,12 7,34 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2.  TSS mg/1 27 34 TCVN 6625:2000 30 

3.  DO mg/1 5,3 4,7 TCVN 7325:2004 >4 

4.  DO cilic NTU 24 32 SMEWW 2130B:2017 - 

5.  COD mg/1 23 25 SMEWW 5220C:2017 30 

6.  BOD5 mg/1 8,9 9,1 TCVN 6001-1:2008 15 

7.  NH4+ mg/1 0,39 0,52 TCVN 6179-1:1996 0,9 

8.  NO3" mg/1 1,21 1,45 TCVN 6180:1996 10 

9.  Sunfua mg/1 0,25 0,44 TCVN 6637:2000 - 

10.  Cu mg/1 <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 0,5 

11.  Fe mg/1 0,14 0,28 TCVN 6177:1996 1,5 

12.  As mg/1 <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 

13.  Mn mg/1 0,025 0,030 SMEWW 3500- 
Mn.B:2017 0,5 

14.  T6ng cau ma mg/1 <0,3 <0,3 SMEWW 5520B:2017 0,5 

15.  Coliform MPN/ 
/00m/ 3.900 4.300 TCVN 6187-2:1996 7.500 

Chic. thich: 
I. Phiiu kit qua nay chi co gia tri doi vai mau thee nghiem cua Khcich hang dua din hoac matt do PTN lciy ve 
2. Kit qua NTP dupr dcinh dciu (*) 
3. Qua thai hgn has mcru, Cong ty khong giai guy& vies khieru nal kit qua ther nghrem 
4. Khong durrc sao chip mOt phan kit qua phein tich neu khong clwc su &Mg'', bang van ban clic' Cong ty 

11M 71 01 	 T.An ban hAnh• (19)0 	 Trancr 1 /1 



CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRVONG VA XAY DVNG 
PHONG PHAN TICH CHAT WONG MOI TRU'(NG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Ma nha s6 75, DV02, Phuong MO Lao, QuAn HA Dong, Thanh phi') HA N'Oi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  E.A.0 	CE, ISC 

Ghi chu:  
- lei trill& mein: 
+ NMI: Mau nuac mat 1Ay tai mat bAng +25, Toa dO X: 719521.35; Y: 2322028.37 
+ NM2: Mau ntrac mat lAy tai muang khu 4; Toa dO X: 719416.98; Y: 2321989.56 
- Tieu chuan so scinh: 
+ QCDP 1:2020/QN: Quy chuAn ky thuAt dia phucmg ve chAt luqng nuac mat tinh Quang Ninh 
+ COt B 1: Dung cho mac dich ttroi tieu, thy lgi hoac cac mvc dich sir dung khac co yeti eau chAt ltrqng ntrac 
twang tie hoac cac mvc dich sir dung nhu loci B2 
+ (-): Khong quy dinh 

Ha N0i, ngiry 23 thong 03 neon 2021 
BO PHAN THI NGHECIVI ICIEM SOAT CHAT LONG 	DA1 DIN CONG TY 

QA/QC 	 ONG PHONG 

Nguyen Thi Ha DO Van Bong 	 Th6 NAng 

    

Chu thich: 
I. Phiiu kit qua nay chi co gia tri doe. vbi miu thee. nghlem czia Khcich hang dua din hock milu do P77V lay vi 
2. Kit qua NTP cluvc danh delu (*) 
3. Qua then hgn btu mau, Ong ty khng giai quyit viec.  khiiu ngi kit qua thee. nghym 
4. Khong dizqc sao chip mOt phan kit qua phan tich 	khong duqc dong 3',  bang van ban ciia Cong ty 

RAA 71 ill 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRVONG VA xly MING 
PHONG PHAN TICH CHAT WONG MOI TRUONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dja chi: Tea nha so 75, DV02, Phuong MO Lao, Quan Ha Dong, Thinh ph6 Ha NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn  

PHIEU KET QUA THe NGHIEM 
Sá: EAC/2103/824 

Ten khfich hang 
Dia diem quan tric 

Lotti mau ,  
Ngay quan 
NO),  tra ket qua 

: C8ng ty Than Hon Gai - TKV 
: Dix an Khai thae xuOng sou dm% mirc — 220 mo Binh Minh, phirerng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Ntrc'Yc sinh hog 	So ltrcnig mAu: 01 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

STT Thong se Don vi 
Ket qui 

Phirong phi') thir 
QCVN 

02:2009/BYT 
01) 

NSH1 

1.  pH - 6,75 TCVN 6492:2011 6-8,5 
2.  DO due NTU 0,69 SMEWW 2130B:2017 5 
3.  DO ming mg/L 64,5 TCVN 6224:1996 - 
4.  Clorua mg/L 36,7 TCVN 6194:1996 - 
5.  Coliforms VK/ 

100mL 
11 TCVN 6187-1:2019 150 

6.  E.Coli 4 TCVN 6187-1:2019 20 
7.  NH4+  mg/L 0,029 TCVN 6179-1:1996 3 
8.  Fe mg/L <0,02 TCVN 6177:1996 0,5 
9.  As mg/L <0,003 SMEWW 3113B:2017 0,05 

Ghi chti:  
- V/ tri lay mliu: 
+ NSH1: Mau ntrot tai be ntrac sinh hog, Toa do X: 719534.32; Y: 2322030.59 
- Tien chain so stinh: 
+ QCVN 02:2009/BYT: Quy chuAtik'y thuat quOc gia ve chat luting ntrac sinh hoat; (II) ap dung dOi yeti cac 
hinh thirc khai thac nuot cua ca nhan, ho gia dinh 
+ KPH: Khong phat hien. Ket qua phan tich man thAp hcm Gioi han phat 	MDL cua phuang phap 

Ha Neii, nga-y 23 thong 03 nom 2021 
BO PHAN THIJ' NGHIEM KAM SOAT CHAT LONG 	DAI DItN CONG TY 

QA/ C 	 . z.• G PHONG 

  

Nguyen Thi Ha DO VAn Dong 

Chu thich: 
1. PkiEu kit qua nay chi co gici trj doi val mciu tha• nghiim caa Khach hang du-a din hoac mau do PIN My vd 
2. Kjt qua NTP du-ov danh dau (*) 
3. Qua th&i han hat matt, Cong ty khng giai guy& viic khilu nai kit qua (ha- nghlim 
4. Khong duvr sao chip m'cit phan kit qua phan tich neu khong Ave sy. tang .); bang van ban caa Ging ty 

RM 71 fly 
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CONG TY CO PHAN LIEN MINH MO! TRI.T.ONG VA. XAY DT NG 
PHONG PHAN TICH CHAT LUNG MOI TR1XONG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha s6 75, DV02, Phtrerng Me Lao, Quan Ha 'Tong, Thanh ph6 Ha Nei 
DT: 0967383444 	Web: lienmirthmoitruong.com.vn   CE, JSC 

nYani • .., 

PHIEU KET QUA THUS  NGHIEM 
EAC/2103/825 

Ten khach hang 
Dia diem quan trac 

Lo#i nth' 	, 
NO),  quan frac 
Ngay tra ket qua 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Du an Khai thac xthOng sau duOi mire — 220 mo Binh Minh, phuarng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: NuOc thai sinh boat 	So luting mau: 02 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong soDon vi 

Ket qua 

Phirang phap till'. 

QCVN 
14:2008/ 
BTNMT 
(COt B) 

NTSH1 NTSH2 

1.  p1-1 - 6,86 6,91 TCVN 6492:2011 5,5 - 9 

2.  TSS mg/L 183 27 TCVN 6625:2000 100 

3.  BODE  mg/L 65,1 14,2 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 187 41,1 SMEWW 5220C:2017 - 

5.  DO mg/L 2,6 4,3 TCVN 7325..2016 - 

6.  DO duc NTU 59 11 SMEWW 2130B:2017 - 

7.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 - 

8.  Fe mg/L <0,02 <0,02 TCVN 6177:1996 - 

9.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEWW 3113B:2017 - 

10.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 - 

11.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 - 

12.  Mn mg/L 0,052 <0,021 
SMEWW 3500- 

Mn.B..2017 
- 

13.  Cu mg/L <0,05 <0,05 SMEWW 3111B:2017 - 

14.  Amonia -N (NH4) mg/L 19,4 1,76 TCVN 6179-1:1996 10 

15.  NO3" mg/L 12,5 0,11 SMEWW
50 

4500.NO3.E:2017 
16. 

 
Du ma &Ong thgc 
v4t 

mg/L 
1,5 

0,4 SMEWW 5520.B&F:2017 20 

17.  Coliform 
MPN/

6.400 
100ML 

3.500 TCVN 6187-2:1996 5.000 

Ghi chic 
- tri mau: 
+ NTSHI: Ntrac thai sinh boat truerc xir ly, Toa de X: 719475.91; Y: 2321936.55 
+ NTSH2: Nu& thai sinh hoat sau xir ly, Tea do X: 719416.98; Y: 2321989.56; 
- Tieu chuim so scinh: 

Chu thich: 
1. Phiiu kit qua nay chi co gici trl dai vbi ma'U thee nghiem cua Khach hang dzra din hoc mei' do PTN lay v 
2. Kit qua NTP duvc danh ddu (*) 
3. Qua thoi han luu mciu, Cong 1y kho:ng giai quyit viec khiiu nai kit qua thir nghiem 
4. Khong duvc sao chap mot phan ket qua phan tich neu khong duvc szr dong Y bang van ban dal Cong ty 

RM 7 2 01 
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E.A.0 	CE., JSC 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TR1UtiNG VA XAY KING 
PHONG PHAN TECH CHAT LUVNG MOI TRIAING 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha so 75, DV02, Pludmg MO Lao, Qu4n Ha Wong, Thanh phO Ha NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

+ QCVN 14:2008/BINMT: Quy chuAn ky thub't quOc gia ve nuac thai sinh hoot; 
+ COt B: quy dinh gia tri C cua cac thong so o nhiim trong nuac thai sinh hog khi xi vao nguOn mac khong 
dimg cho moc dich cap nuac sinh hoot; 
+ (-): Khong quy dinh 

BO PHAN THCr NGIDECM KIEM SOAT CHAT LIMING 
QAI 

Nguyen Thj Ha 	 DO Van Bong  

Ha N'Oi, ngtly 23 thcing 03 nom 2021 
DAI DIEN CONG TY 

O'N 	14, 
 G PHONG 

• 
CQNG TY 

47 Co PHAN 
LIEN MI 

* morrm • 
xAy 

/6 
The Nang 

Chu Mich: 
1. Phiiu kit qua nay chi co gia tri cloi vo7 mau thu nghiem cua Khach hang dug din hoc mou do PTN lAy vi 
2. Kit qua NTP duvc danh deu 
3. Qua then han hzu nuiu, Cling ty.  khong gied quyit viec khieu nal Mt qua tsini. nghlim 
4. Khong du cm sao chip meSt phan kit qua phan Lich neu khong du su (long Y bang van ban caa Cong ty 

TIM 71 (r 	 I An han hAnh• (Y7 7(1 	 Trancr 1 /1 



Ten khich hang 
Dia diem quan tric 

Lotti mau 
New quan tric 
Ngay tra kit qua 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRIIONG VA XAY DUNG 
PHONG PHAN TICH CHAT LI.J.QNG MOI TRUtiNG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: T6a nha se 75, DV02, Phuang Ma Lao, Quan Ha Wing, Thanh phi) Ha Nei 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THI NGHIEM 
EAC/2103/826 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: 	Khai thac xuong sau clued mirc — 220 mo Binh Minh, phuang HA 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Ntrerc thai san xuAt 	SO hrong mAu: 02 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong so Don vi 
Ket qua 

Phirong phi') thii. 
QCDP 

3:2020/QN 
(Cot B) NTSX1 NTSX2 

1.  pH - 4,38 8,14 TCVN 6492:2011 5,5-9 

2.  TSS mg/L 155 31 TCVN 6625:2000 100 

3.  BOD5 mg/L 70,2 12,6 TCVN 6001-1:2008 50 

4.  COD mg/L 142 35 SMEWW 5220C:2017 150 

5.  Hg mg/L <0,0008 <0,0008 SMEWW 3112B:2017 0,01 

6.  Fe mg/L 4,01 0,025 TCVN 6177:1996 5 

7.  As mg/L <0,003 <0,003 SMEWW 3113B: 2017 0,1 

8.  Pb mg/L <0,002 <0,002 SMEWW 3113B:2017 0,5 

9.  Cd mg/L <0,0007 <0,0007 SMEWW 3113B:2017 0,1 

10.  Mn mg/L 2,76 0,022 SMEWW 3500- 
Mn.B:2017 

1 

11.  NO3" mg/L 3,7 0,14 SMEWW 
4500.NO3.E:2017 

- 

12 `Ring
khoang 	

o• du m. mg/L 1,8 0,4 SMEWW 5520.B&F:2017 10 

13. Coliform MPN/ 
100ML 

380 85 TCVN 6187-2:1996 5.000 

Ghi chii: 
- VI' tri lay mju: 
+ NTSX1: Nu& du Alio be '&13',  nuac thai ma Binh Minh, Toa de X: 719234.38; Y: 2322078.45 
+ NTSX2: Nu& dau ra be xfr ly nuac thai ma Binh Minh, Taa de X: 719294.69; Y: 2322061.48 

Chu thich: 
I. Philu kit qua nay chi c6 gia Zr! dot vii mau tha nghiem cria IChcich hang dua din hoac mciu do PTN ldy vi 
2. Kit qua NTP duvc dcinh ddu (*) 
3. Qua thai hon btu mau, Cong ty khgng giai quyit viec khiiu ngi kit quci that nghym 
4. Khong chgtc sao chip mOt phan kit qua phan tich niu khong cluvc sir clang Y bang van ban caa Cong ty 

RM 71 (11 	 T.An Finn hAnh• 	 Traria- 1/1 



Nguyen Thi Ha Da Van Bong 	 en The Nang 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRIrONG VA XAY MING 
PHONG PHANTICH CHAT LUVNG MOI TRIttiNG 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dja chi: Tea nha so 75, DV02, PlurZmg MO Lao, Quin Ha Dong, Thinh ph6 Ha NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

- Tieu chuan so sdnh: 
+ QCDP 3:2020/QN: Quy chuAn ky-  thuat dia phuong ve chit lucing nue.c thai cong nghiOp tinh Quang Ninh 
+ COt B: quy djnh gia tri C cua cfic thong so o nhigm trong mac thai cong nghiOp khi xi yap ngue'n mrac 
khong dung cho invc Bich cap nuac sinh host; 
+ Khong quy djnh 

Ha Ar0i, ngery 23 thong 03 ?Om 2021 
B6 PHAN THeNGBIN KAM SOAT CHAT LONG 	DAI DI>FN CONG TY 

QA/QC 	 6NG PHONG 

Chit thich: 
1. Phieru at qua nay chi c6 gia tri doi vai mdu thzi• nghifm caa Khcich hang dim ddn hoac mdu do PTN kfy ve 
2. Kit qua NTP dupe danh dau (*) 
3. Qua thol hpn luu nazi, Cong ty kh6ng giai quyett viic khiiu nal kit qua thit nghtem 
4. Khong cluv  c sao chip mOt phan kit qua phan tich neu khong cluvc sir Bong 3; bang van ban caa Cong ty 

RM 71 DI 	 1- .An ban hAnh• 07 911 	 Trona. 1/1 



DO Van DOng 	 yen The Nang Nguyen Thi Ha 

VILAS 968 

Ten khich hang 
Dia diem quan tric 

Lo3i mau ,  
NO),  quan frac 
Ngay tra kit qui 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRUONG VA XAY DIs.rNG 
PRONG PHAN TICH CHAT LONG MOI TRUONG 
(VILAS 968 - VIMCERTS 185 - CV 2046/SYT - NVY) 

Dia chi: Tea nh'a so 75, DV02, Phuong MO Lao, Quail Hi Dong, Thinh ph6 Ha NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

PHIEU KET QUA THI NGHIEM 
EAC/2103/82 7 

: COng ty Than Hon Gai - TKV 
: Dv an Khai thac xung sou du6i mirc — 220 m6 Binh Minh, phuiyng Ha 
Khanh, TP Ha Long, tinh Quang Ninh 
: Mau khong khi 	 SO luong man : 02 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

TT Thong se Dan Ket qua QCDP 
4:2020/QN 

(TB 1h) 
KK2 vi  KK8 

Phirong phip thir 

1.   NhiOt CIO °C 26,1 25,8 
QCVN 

46: 2012/BTNMT 

- 
2.   DO Am 

, 
% 67,2 66,4 - 

3.  Toe dO gio m/s 0,9 0,7 - 
4.  Ting On dBA 65,6 61,3 TCVN 7878-2:2010 70W 
5.   DO rung dB 50,2 46,1 TCVN 6963:2001 70(2) 
6.  TOng inti la limg pg/m3  140 111 TCVN 5067:1995 300 
7.   CO pg/m3  <4.060 <4.060 SOP.PT.KXQ.03 30.000 
8.   NO2 pg/m3  29 38 TCVN 6137:2009 200 
9.  SO2 pg/m3  48 55 TCVN 5971:1995 350 

• c 	: 
- trz ray mau: 
+ KK2: Mau khong khi khu vuc (Wong nOi bO, T9a dO X: 719178.49; Y: 2322070.48 
+KK8: Mau khong khi Khu dancu phutmg Ha Khanh Toa dO X: 719026.58; Y: 2322003.85 
- Tieu chuim so stinh: 
+ QCDP 4:2020/QN: Quy chuan ky thu;at dia phucmg ‘,4 chat luong khong khi xung quanh tinh Quang Ninh 
(TB 1h) 

+ (')QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chan ky thu4t quOc gia ve tieng On; 
+ (2)QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuAn ky thulat quOc gia ve dO rung 
+ (-): Khong quy dinh. 

Ha N0i, ngezy 23 thong 03 nom 2021 
BQ PHAN THU NGHIVM KIEM SOAT CHAT LUVNG 	D = N CONG TY 

QA/QC 	 PHONG 

Chu thick: 
1. Philu kit qua nay chi co gici trj ddi voi mau thzi nghiem cria Khach hang dim din hoac mt.& do PTN lay vi 2. Kit qua NTP chmc dcinh dciu (*) 
3. Qua thol han has mciu, Cong ty khong giai quyit viec khiiu n0 kit qua thli• nghiem 
4. Khong duvc sao chip mOt phan kit qua phan tich niu khong cluor slr ddng y bang van ban dm Cong ty 

TIM 71 01 	 Tan ban liAnh• 09 90 	 Trana• 1/1 
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DO Van Wing 

ktia 

E.A.0 MINCE, BC 

CONG TY CO PHAN LIEN MINH MOI TRU'ONG VA XAY DING 
PHONG PHAN TiCH CHAT LONG MOI TRIAING 
(VILAS 968 — VIMCERTS 185 — CV 2046/SYT — NVY) 

Dia chi: Tea nha s6 75, DV02, Phtreng MO Lao, Quan Ha Dong, Thanh ph6 Ha NOi 
DT: 0967383444 	Web: lienminhmoitruong.com.vn   

Ten khach hang 
Dia diem quan trAc 

Loai mau 
NO),  quan trac 
Ngay tra kit qua 

PHIEU KET QUA Tile NGHIEM 
S6: EAC/2103/822 

: Cling ty Than Hon Gai - TKV 
: Dg an Khai thdc xuOng sou dtrai mat — 220 mO Binh Minh, phuOng Ha 
Khanh, TP H4 Long, tinh Quang Ninh 
: Mau dat 	 So luting man: 02 
: 15/03/2021 
: 23/03/2021 

Stt Thong sii Don 
v i 

Ket qua 

Pinning phap thir 

QCVN 03 - 
MT:2015/ 
BTNMT 
(Ph tong 
nghib) 

- 

D1 D2 

1.   pH - 5,35  6.26 TCVN 5979: 2007 
2.  DO dm % 21,4 18,1 TCVN 6648:2011 - 
3.   Ham lacing man % 1,9 1,5 TCVN 8941:2011 - 

4.  Zn mg/kg 19,6 26,5 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3111B:2017 300 

5.  As mg/kg <0,8 <0,8 US EPA Method 3050B+  
SMEWW 3113B:2017 25 

6.  Cd mg/kg <0,16 <0,16 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3113B:2017 10 

7.  Pb mg/kg 27,4 38,9 US EPA Method 3050B+ 
SMEWW 3113B:2017 300 

8.   Tong N % 0,23 0,18 TCVN 6498:2009 - 
9.  TOng P % 0,07 0,05 TCVN 8940:2011 - 

Ghi  
- Vi tri lay mau: 
+ Dl: Mau dot ray tai mat bang +25, TQa dO X: 719514.11; Y: 2322100.27 
+ D2: Mau dAt1Ay tai bai thai, Toa dO X: 720099.38; Y: 2322621.54 
- Tieu chuan so sdnh: 
+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuan ky-  thuat qu6c gia v6' gi6i han cho phep cua kim loai nang trong clAt 
(Gia tri giCri hart ap dung cho mau ciAt thuOc nhOm dAt ding nghie))); 

Ha N'o7, ngily 23 thong 03 nom 2021 
BO PHAN me NGHLCM KIEM SOAT CHAT LONG 	DAI DI) N CONG TY 

QA/ 	 ONG PHONG 

Nguyen Thi Ha 

Chu thick: 
I. Phi& kit qua nay chi co gici tri d6i 	mau Chit nghiim cita Khach hang du-a den hoc mau do PIN 16y ve 
2. Kit qua NTP du-qc danh dciu (*) 
3. Qua thai han htu mau, Cong ty  kh6ng giai quyit viec khieu nat kit quci thzi- nghlim 
4. Khong duvc sao chip mot phcin kit qua phcin Lich neu khong cluvx sy- cid ng y bang van ban cua COng ty 

RM 7i 1Y 	 T 	han hAnh• 117 711 
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