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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Ngọc Linh. 

- Địa chỉ văn phòng: số 381, đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Vũ Đức Tuấn.    

- Điện thoại: 8691076.  Fax: 8695403 

- Mã số doanh nghiệp: 0100512315 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 12 năm 1993, 

đăng ký thay đổi lần thứ 19: ngày 12 tháng 01 năm 2021. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: 

+ Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn, Quyết định chủ trương đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai 

thác quặng chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho 

Công ty TNHH Ngọc Linh. 

+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 1374/GP-BTNMT ngày 31 tháng 05 năm 

2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Hợp đồng thuê đất số 93/HĐTĐ ngày 31 tháng 05 năm 2021. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM): Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án 

cải tạo phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng 

chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.”.  

- Quy mô của dự án đầu tư theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công: Dự 

án thuộc dự án nhóm C. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất của dự án 90.000 tấn quặng/năm. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Mỏ sử dụng phương pháp khai thác hầm lò, áp dụng hệ thống khai thác quặng 

là:“Hệ thống khai thác buồng trụ lưu quặng, khấu quặng bằng khoan nổ mìn, chèn lấp 

lò thủ công theo phương thức tự chảy”. 

- Khấu quặng: Quặng được khấu bằng khoan nổ mìn lỗ khoan con d = 36mm, thuốc 

nổ NTLT, kíp phi điện vi sai. Quặng sau khi khấu được lưu trên nền buồng để tạo diện 
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cho công nhân lò chợ đứng khoan lên trên. Trong quá trình khai thác tuỳ theo áp lực mỏ 

sẽ để lại các trụ bảo vệ quặng trong buồng (cách nhau từ 6-8m) hoặc không. Các trụ bảo 

vệ sẽ được để lại tại các vị trí quặng nghèo để tăng hiệu quả thu hồi tài nguyên. Đất đá 

làm nghèo quặng sẽ được loại bỏ bằng thủ công tại mặt bằng cửa lò trước khi trở về 

xưởng tuyển của mỏ. 

- Vận tải: Quặng khai thác lưu trên nền buồng - trụ sẽ được tháo dần trong quá trình 

khai thác (để đảm bảo khoảng không gian làm việc trong buồng - trụ) và tháo hết khi khai 

thác hết buồng. Từ buồng lưu quặng tháo xuống goòng 1m3 ở lò dọc vỉa, quặng sẽ được 

công nhân trong lò đẩy về khu vực giếng mỏ và trục lên mặt bằng. 

- Chống lò: Khi áp dụng hệ thống khai thác này khoảng không gian lò chợ luôn 

được lấp đầy (bằng quặng lưu) vì vậy không cần phải chống lò. 

- Thông gió: Gió sạch từ lò dọc vỉa vận tải, qua thượng chia khoảnh (phía trước) 

vào trong buồng trụ thông gió cho công nhân lò chợ và thoát ra ngoài qua thượng 

chia khoảnh (phía sau) về lò dọc vỉa thông gió và ra ngoài.  

- Chèn lò: Bằng phương pháp phá hỏa kết hợp chèn lò thủ công. Sau khi tháo hết 

quặng trong buồng sẽ tiến hành chèn lò.  

Vật liệu chèn lò: Do không phải yêu cầu khắt khe về bảo vệ công trình trên mặt 

mà mục đích là không làm phát sinh khe nứt trong quá trình khai thác vì vậy sử dụng 

đất đá là đất đá trong quá trình đào các đường lò và đất đá tại bãi chứa để chèn lấp lò, 

ngoài ra có thể sử dụng đất đá khai thác trực tiếp trong ranh giới thuê đất quanh khu mỏ 

làm vật liệu chèn lò. 

Vật liệu chèn lò được vận tải bằng goòng thủ công trên lò dọc vỉa thông gió đến vị 

trị buồng đã tháo, dỡ tải, rót vào buồng chèn lò tự chảy bằng tự trọng. Với phương pháp 

chèn lò này độ chặt của khoảng không gian chèn có thể đạt đến 85%. 

Bảng 1. 1. Các thông số hệ thống khai thác 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Khối lượng 

Khu trung 

tâm 

Khu Nam 

I 

1 Chiều dày thân quặng trung bình m 5,74 3,56 

2 Độ kiên cố của quặng f 4  8 4  6 

3 Gốc dốc trung bình thân quặng độ 30 30 

4 Thể trọng quặng nguyên khối Tấn/m3 3,5 3,42 

5 Chiều cao trung bình khối khai thác m 32 35 

6 Chiều rộng trung bình khối khai thác m 30 30 

7 Chiều sâu lỗ mìn m 1,4 1,4 

8 Tiến độ khấu gương một chu kỳ m 1,2 1,2 

9 Thời gian trong ca làm việc giờ 8 8 
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STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

Khối lượng 

Khu trung 

tâm 

Khu Nam 

I 

10 Số ca làm việc một ngày đêm ca 2 2 

11 Thời gian hoàn thành chu kỳ khai thác ca 5 5 

12 Sản lượng một chu kỳ khai thác Tấn 651 394,5 

13 Sản lượng khai thác một ngày đêm T/ng-đêm 468 284 

14 Sản lượng khai thác tháng Tấn/tháng 11.700 7.100 

15 Công suất buồng khai thác (2 buồng) Tấn/năm 90.000 60.000 

16 
Chi phí thuốc nổ NTLT cho 1000 tấn quặng 

khai thác 
kg 444,4 486,7 

17 
Chi phí kíp phi điện cho 1000 tấn quặng 

khai thác 
cái 512 563 

18 Chi phí mét lò chuẩn bị cho 1000 T quặng m 11 13 

19 Năng suất lao động trực tiếp Tấn/công 19,5 12 

20 Hệ số tổn thất quặng % 13 14 

Nguồn: Báo cáo ĐTM của Dự án 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất vận hành của Dự án 

Khoan, nổ mìn khai 

thác quặng trong các 

đường lò 

Xúc bốc thủ công , 

chuyển lên bãi chứa 

trên mặt bằng bằng 

xe goòng 

Xúc bốc trên mặt 

bằng trước cửa lò, 

vận chuyển quặng 

trên tuyến đường  

Quặng chì - kẽm  

nguyên khai  
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1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án khai thác và chế biến quặng chì - kẽm với sản lượng quặng nguyên khai về 

xưởng tuyển nổi là 90.000 tấn/năm. Quặng sau tuyển đạt hàm lượng PbS 55-60%, được 

đưa về xưởng tuyển nổi tại xóm Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

để luyện ra chì, kẽm đạt hàm lượng 98-99%. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng 

phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của dự án đầu tư 

Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 2. Tổng hợp nguyên nhiên liệu phục vụ dự án 

TT Tên nguyên, nhiên liệu 
Đơn vị 

định mức 

Định mức 

tiêu hao 

Nhu cầu 

nguyên liệu 

hàng năm 

1 Nhiên liệu    

1.1 Dầu diezel v.chuyển đá nguyên liệu lít/tấn 1,04 54.000 lít 

1.2 Xăng (5% lượng dầu diezel) lít/tấn 0,05 9.000 lít 

1.3 Dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn kg/tấn 0,032 5.760 kg 

2 Thuốc nổ Kg/năm  50.823 

3 Nguyên, nhiên liệu khác      

3.1 Điện năng kWh/tấn 75,53 6.797.700 

3.2 Nước công nghiệp m3/tấn 0,16 28.800m3 

3.3 Nước sinh hoạt cho 134 người lít/ng.ngày 75,0 3.668 m3 

 

Nguồn: Báo cáo ĐTM của Dự án 

- Nguồn cung cấp xăng, dầu diezen: Nguồn nhiên liệu do Công ty xăng dầu Bắc 

Kạn cung ứng.  

- Nguồn cung cấp điện:  

Nguồn cung cấp điện cho mỏ hoạt động được đấu nối từ đường điện 110 kV của 

huyện Chợ Đồn (đường điện đấu nối vào trạm biến thế chạy song song với đường liên 

tỉnh 253, nằm ở phía Bắc khu mỏ), khi dự án triển khai sẽ tiến hành xây dựng tuyến 

đường điện vào mỏ với chiều dài khoảng 1 km. 

- Nguồn cung cấp nước: 

+ Nguồn nước cho sinh hoạt được cấp từ các giếng đào qua xử lý chứa vào bể đủ 

tiêu chuẩn vệ sinh.  

Lượng nước yêu cầu: 

Qsh = N.q.N1 = 134 x 75 x 365 = 3.668 m3/năm 

Trong đó: 

N- Số công nhân, 134 người 

q- Tiêu chuẩn nước sạch cho 1 công nhân, 75 lít/người.ngày. 

N1- Số ngày trong năm 
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+ Nguồn cung cấp nước cho sản xuất, rửa xe, chữa cháy được thu lấy từ các suối, 

nước thoát từ lò khai thác và hồ lắng khu xưởng tuyển.  

+ Nước chống bụi, chữa cháy trong lò được bơm chứa vào các phi nước lưu động 

đặt trên mặt bằng các cửa lò để tạo áp cung cấp vào trong lò. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

1.5.1. Vị trí  

Khu vực khai thác quặng chì kẽm khu vực Ba Bồ thuộc địa phận xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cách thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) khoảng 3,5km 

về phía Tây Bắc, cách thị xã Bắc Kạn khoảng 45 km về phía Tây Tây Bắc. 

Tổng diện tích khu vực khai thác là 10,68 ha được giới hạn bởi các điểm có tọa độ 

(hệ VN 2000) theo bảng 1.3. 

Bảng 1. 3. Tọa độ các điểm khép góc khu vực dự án 

Vị trí Điểm góc 

Toạ độ hệ VN 2000 

Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60 
Diện tích 

(ha) 
X (m) Y (m) 

Khu Trung 

tâm 

1 2451 883 557 610 

6,91 

2 2451 898 557 628 

3 2451 880 557 746 

4 2451 809 557 867 

5 2451 644 557 856 

6 2451 585 557 899 

7 2451 568 558 001 

8 2451 478 557 934 

9 2451 522 557 920 

10 2451 493 557 807 

11 2451 569 557 786 

12 2451 553 557 752 

Khu Nam I 

13 2451 368 557 734 

3,77 

14 2451 368 557 812 

15 2451 355 557 817 

16 2451 356 557 859 

17 2451 284 557 847 

18 2451 308 557 911 

19 2451 329 557 909 

20 2451 331 557 888 

21 2451 368 557 883 

22 2451 368 557 925 

23 2451 257 557 939 
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Vị trí Điểm góc 

Toạ độ hệ VN 2000 

Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60 
Diện tích 

(ha) 
X (m) Y (m) 

24 2451 108 557 806 

25 2451 116 557 745 

Nguồn: Giấy phép khai thác của Dự án 

Các công trình phụ trợ: 

- Khu vực các công trình phụ trợ phục vụ khai thác mỏ có tạo độ như bảng 1.4: 

Bảng 1. 4. Tọa độ khép góc các công trình phụ trợ của Dự án 

TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM KHÉP GÓC 

ĐIỂM GÓC 

HỆ TỌA ĐỘ VN2000 KINH TUYẾN TRỤC 105000' MÚI 

CHIỀU 60 

X Y 

Khu văn phòng 

A1 2451809 557867 

A2 2451840.68 557851.46 

A3 2451843.58 557780.77 

A4 2451769.12 557801.25 

A5 2451769.12 557863.88 

Bãi thải rắn +450 

A3 2451843.58 557780.77 

A4 2451769.12 557801.25 

A5 2451769.12 557863.88 

B1 2451829.54 557734.86 

B2 2451787.91 557732.77 

B3 2451736.52 557750.5 

B4 2451706.69 557774.03 

B5 2451696.35 557812.15 

B6 2451713.95 557847.63 

 Cửa lò và hồ lắng 1 

C1 2451534.45 557892.65 

C2 2451526.49 557858.5 

C3 2451447.62 557880.66 

C4 2451458.26 557917.02 

Cửa lò 2 

E1 2451389.26 557922.42 

E2 2451388.81 557891.34 

E3 2451368 557891.62 

E4 2451368 557925 

 Hồ lắng 2 

F1 2451434.33 557942.19 

F2 2451437.99 557933.37 

F3 2451425.58 557928.32 

F4 2451422.12 557936.32 
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TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM KHÉP GÓC 

ĐIỂM GÓC 

HỆ TỌA ĐỘ VN2000 KINH TUYẾN TRỤC 105000' MÚI 

CHIỀU 60 

X Y 

 Kho mìn 

G1 2451463.48 557747.17 

G2 2451456.51 557721.32 

G3 2451415.59 557730.04 

G4 2451422.2 557758.35 

 

1.5.2. Quy mô 

Theo Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

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

và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn.” thì Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 19,07ha. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

Dự án đầu tư phù hợp với: 

- Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Quyết định số 2078/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc 

Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

 2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận chất thải 

Tại khu vực thực hiện của Dự án, có nhánh suối Ba Bồ 1 và nhánh suối Ba Bồ 2 

chảy qua, cách khu khai thác khoảng 500-700m. Đây cũng là nơi tiếp nhận nguồn nước 

thải phát sinh từ mỏ. 

Theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thì nhánh suối Ba Bồ 1 và nhánh suối Ba Bồ 2 không thuộc 

danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

Theo Điều 4, Thông tư số 76/2017/BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của nguồn nước sông, hồ thì nhánh suối Ba Bồ 1 và nhánh suối Ba Bồ 2 không thuộc 

đối tượng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước.  

 

 

 

  

http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%201250%20chien%20luoc%20da%20dang%20sinh%20hoc.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%201250%20chien%20luoc%20da%20dang%20sinh%20hoc.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%20491%20quy%20hoach%20chat%20thai%20ran.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%20491%20quy%20hoach%20chat%20thai%20ran.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%20491%20quy%20hoach%20chat%20thai%20ran.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/QD%20491%20quy%20hoach%20chat%20thai%20ran.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/450.Q%C4%90-TTg.2022.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/qd%201216%20chien%20luoc%20bao%20ve%20moi%20truong.pdf
http://vea.gov.vn/Chien%20luoc%20QH%20KH/qd%201216%20chien%20luoc%20bao%20ve%20moi%20truong.pdf
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Trong mỏ hình thành 02 moong khai thác (khu Trung tâm, khu phía Nam 1), Công 

ty tiến hành xây dựng hố thu nước mưa chảy tràn chảy từ moong khai thác. 

* Tại khu vực moong khai thác: Nước mưa chảy tràn mang theo các vật liệu rơi 

vãi trên bề mặt nên thành phần ô nhiễm chủ yếu là hàm lượng cặn lơ lửng cao. Các cặn 

rắn này dễ dàng sa lắng do đó được xử lý bằng phương pháp lắng cơ học. 

+ Tại Cửa lò khu Trung tâm: Nước mưa chảy tràn tự chảy theo địa hình được thu 

gom theo rãnh thoát nước hình thang có kích thước là rộng 1m, sâu 0,5m; đào trên đất 

nền bao quanh diện tích khai thác 6,91ha. Sau đó được dẫn về hố lắng (diện tích 300m2, 

bao gồm 2 ngăn) có chức năng chứa, tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của 

trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng nước. Sau khi nước được lắng sẽ 

chảy ra suối Ba Bồ 2 cách khu Trung tâm khoảng 500m. 

Hố lắng có đáy được lót chống thấm bằng lớp HDPE. Thông số Hồ lắng như sau: 

+ Diện tích: 300m2; 

+ Chiều dài trung bình: 24m; 

+ Chiều rộng trung bình: 12,5m; 

+ Chiều sâu trung bình: 2,5m. 

Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1 được thoát ra 

ngoài môi trường theo đường ống HDPE có đường kính là 100m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Căn cứ vào lưu lượng nước cần thoát trong 1 giờ, vào chiều cao thoát nước, và 

tính chất nước của mỏ, chọn máy bơm 4DA-8 Trung Quốc. 

- Các thông số kỹ thuật của bơm 4DA-8 

Lưu lượng bơm:                    Qb    = 36-70 m3/h 

Áp lực đẩy của bơm:             H   =  28-175 m 

Động cơ có công suất:           P  = 10-55 kW 

Số vòng quay       n  = 1450 v/ph 

Số lượng máy bơm: đặt 2 máy bơm (1 cái làm việc, 1 cái dự phòng). 

Kết quả tính toán, chọn ống đẩy có đường kính ống dy = 100 mm. 

Ống đẩy nối thẳng từ hố lắng tới vị trí xả thải ra môi trường (Suối Ba Bồ 2) số 

lượng 2 tuyến ống có tổng chiều dài 400m. 

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa: 

  

 

Nước mưa chảy tràn Hố lắng khu Trung tâm suối Ba Bồ 2 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 16                   

 

- Vị trí xả nước thải: hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 1050, múi chiếu 60:  

X= 2451459, Y= 557948 

 

Hình 3. 1. Hố lắng tại khu Trung tâm 

* Tại khu Nam I:  

Nước mưa chảy tràn tự chảy theo địa hình được thu gom theo rãnh thoát nước hình 

thang có kích thước là rộng 1m, sâu 0,5m; đào trên đất nền bao quanh diện tích khai 

thác 3,77ha. Sau đó được dẫn về hố lắng (diện tích 10m2, bao gồm 2 ngăn). Sau khi 

nước được lắng sẽ chảy ra suối Ba Bồ 2 cách khu Nam I khoảng 200m. 

Hố lắng có đáy được lót chống thấm bằng lớp HDPE. Thông số Hồ lắng như sau: 

+ Diện tích: 10m2; 

+ Chiều dài trung bình: 4,2m; 

+ Chiều rộng trung bình: 2,2m; 

+ Chiều sâu trung bình: 1,6m; 

Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1 được thoát ra 

ngoài môi trường. 

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa: 

 

 
Nước mưa chảy tràn Hố lắng khu Nam I suối Ba Bồ 2 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 17                   

 

- Vị trí xả nước thải: hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 1050, múi chiếu 60:  

X= 2451428, Y= 557942 

 

 

Hình 3. 2. Hố lắng khu Nam I 

* Tại khu văn phòng, phụ trợ:  

Nước mưa chảy tràn được thu gom theo rãnh thoát nước hình thang có kích thước 

là rộng 1m, sâu 0,5m. Sau đó được dẫn ra ao được hình thành từ các moong khai thác 

cũ. Sau khi nước được lắng sẽ chảy ra nhánh suối Ba Bồ 1. 

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa: 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn Ao suối Ba Bồ 1 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 18                   

 

 

Hình 3. 3. Rãnh thoát nước khu văn phòng, phụ trợ 

* Tại tuyến đường vận tải:  

Nước mưa chảy tràn được thu gom theo hệ thống rãnh thu được xây dựng dọc 

theo tuyến đường vận tải với kích thước là rộng 1m, sâu 0,5m. Sau đó nước theo 

hình thức tự chảy về các hố lắng tại khu vực khai thác rồi chảy ra nguồn tiếp nhận. 

- Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa: 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn Hố lắng Nguồn tiếp nhận 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 19                   

 

 

Hình 3. 4. Rãnh thoát nước dọc tuyến đường vận tải 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải mỏ 

a. Công trình thu gom, thoát nước thải mỏ khu Trung tâm 

- Nước thải phát sinh trong quá trình khai thác hầm lò (gồm nước mưa chảy tràn, 

nước ngầm) tại khu khai thác Trung tâm tự chảy theo hệ thống thu nước (kích thước: là 

rộng 1m, sâu 0,5m) dẫn về hố lắng được xây dựng tại bên ngoài cửa lò. Sau đó nước 

thải được bơm cưỡng bức qua đường ống HDPE D100 dẫn ra nguồn tiếp nhận (suối Ba 

Bồ 2). 

 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 20                   

 

 
Hình 3. 5 

b. Công trình thu gom, thoát nước thải mỏ khu Nam I 

- Nước thải phát sinh trong quá trình khai thác hầm lò (gồm nước mưa chảy tràn, 

nước ngầm) tại khu Nam I tự chảy theo hệ thống thu nước (kích thước là rộng 1m, sâu 

0,5m) dẫn về hố lắng được xây dựng tại bên ngoài cửa lò. Sau đó nước thải được dẫn 

ra nguồn tiếp nhận (suối Ba Bồ 2). 

 
Hình 3. 6. Rãnh thoát nước khu Nam I 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 21                   

 

Tuy nhiên hiện tại khu Nam I đã tiến hành khai thác. Để đảm bảo an toàn và tránh 

bị thổ phỉ khai thác trái phép, Công ty tiến hành chèn tạm cửa lò khu Nam I. 

 
Hình 3. 7. Cửa lò khu Nam I 

3.1.2.1. Công trình thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, phụ trợ được thu gom và xử lý bằng bể tự 

hoại 3 ngăn trước khi xả ra ao hình thành từ moong khai thác cũ rồi xả ra nguồn tiếp 

nhận (Suối Ba Bồ 1). 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 22                   

 

 

Hình 3. 8. Khu văn phòng, phụ trợ 

3.1.3. Xử lý nước thải 

3.1.3.1. Công trình xử lý nước thải khu Trung tâm 

- Chức năng: Hố lắng khu Trung tâm chứa và xử lý nước thải trong hầm lò (nước 

ngầm, nước mưa) khu vực khai trường mỏ bằng phương pháp lắng cơ học trước khi bơm 

xả thải ra môi trường. 

- Công suất xử lý : 340 m3/ngày đêm. 

  



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 23                   

 

- Công nghệ xử lý: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Không đạt QCVN 40:2011 

      

                                                                                    /BTNMT 

 

                                                  

     Đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

 

 

 

 

Hình 3. 9. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hầm lò khu Trung Tâm 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Nước thải từ cửa lò theo rãnh thoát dẫn về hố lắng cửa lò tại khu Trung tâm. Hố 

lắng có diện tích 300m2, bao gồm 2 ngăn. Kết cấu: Hố lắng có đáy được lót chống thấm 

bằng lớp HDPE. 

Thông số Hồ lắng như sau: 

+ Diện tích: 300m2; 

+ Chiều dài trung bình: 24m; 

+ Chiều rộng trung bình: 12,5m; 

+ Chiều sâu trung bình: 2,5m. 

+ Ngăn 1 có chức năng chứa, tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của 

trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng nước. Ngăn thứ hai là ngăn chứa 

nước trong. Sau khi nước được lắng sẽ bơm cưỡng bức xả thải ra suối Ba Bồ 2 cách khu 

Trung tâm khoảng 500m. 

Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1 được thoát ra 

ngoài môi trường theo đường ống HDPE có đường kính là 100m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Do mỏ khai thác quặng chì – kẽm, nên khi nước mưa thẩm thấu qua mạch quặng 

có khả năng phát sinh nước thải axit.  

Nước thải từ cửa lò 

khu Trung tâm  

(340 m3/ngày đêm) 

Hố lắng 2 ngăn khu 

Trung tâm 

Bổ sung  

Vôi sữa 

Nguồn tiếp nhận 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 24                   

 

Công ty sẽ tiến hành giám sát chất lượng nước thải phát sinh từ mỏ. Nếu nước thải 

có chứa hàm lượng ô nhiễm thành phần kim loại nặng vượt quá QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A thì 

Công ty sử dụng vôi sữa để trung hòa nước thải chứa axit tạo thành các muối khó tan 

trong nước sẽ bị kết tủa và lắng cặn. Vôi sữa canxi hydroxit Ca(OH)2 ở dạng lỏng, dung 

dịch màu trắng sữa dùng để xử lý nước thải. Phản ứng xảy ra với nước thải có chứa axit 

sunfuric: 

Ca(OH)2 + H2SO4  → CaSO4  + 2H2O – Q 

Tuy nhiên, theo kết quả phân tích mẫu nước mặt tại moong khai thác lộ thiên cũ 

tại Khu trung tâm cho thấy hàm lượng Pb, Zn thấp hơn nhiều so với QCVN 08-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  

( có thể minh chứng bằng kết quả đã phân tích) 

3.1.3.2. Công trình xử lý nước thải khu Nam I 

- Chức năng: Hố lắng khu Nam I chứa và xử lý nước thải trong hầm lò (nước ngầm, 

nước mưa) khu vực khai trường mỏ bằng phương pháp lắng cơ học trước khi bơm xả 

thải ra môi trường. 

- Công suất xử lý : 148 m3/ngày đêm. 

- Công nghệ xử lý: 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Không đạt QCVN 40:2011 

      

                                                                                    /BTNMT 

 

                                                  

     Đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

 

 

 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hầm lò khu Nam I 

 

 

Nước thải từ cửa lò 

khu Nam I 

(148 m3/ngày đêm) 

Hố lắng 2 ngăn khu 

Nam I 

Bổ sung  

Vôi sữa 

Nguồn tiếp nhận 



Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng công trình khai thác  

mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngọc Linh 

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường 86 Việt Nam 25                   

 

- Thuyết minh quy trình xử lý: 

+ Nước thải từ cửa lò theo rãnh thoát dẫn về hố lắng cửa lò tại khu Nam I. Hố lắng 

có diện tích 10m2, bao gồm 2 ngăn. Kết cấu: Hố lắng có đáy được lót chống thấm bằng 

lớp HDPE. 

Thông số Hồ lắng như sau: 

+ Diện tích: 10m2; 

+ Chiều dài trung bình: 4,2m; 

+ Chiều rộng trung bình: 2,2m; 

+ Chiều sâu trung bình: 1,6m; 

+ Ngăn 1 có chức năng chứa, tách chất lơ lửng ra khỏi nước dưới tác dụng của 

trọng lực lên hạt lơ lửng có tỷ trọng nặng hơn tỷ trọng nước. Ngăn thứ hai là ngăn chứa 

nước trong. Sau khi nước được lắng sẽ được xả thải ra suối Ba Bồ 2. 

Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1 được thoát ra 

ngoài môi trường. 

Nếu nước thải có chứa hàm lượng ô nhiễm thành phần kim loại nặng vượt quá 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột 

A thì Công ty sẽ tiến hành xử lý như công trình xử lý của hố lắng khu Trung tâm. 

3.1.3.3. Công trình xử lý nước thải thải sinh hoạt 

 - Chức năng: Xử lý nước thải từ nhà vệ sinh của khu văn phòng đạt QCVN 

14:2008/BTNMT Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra 

môi trường. 

- Công suất xử lý : 10 m3/ngày đêm. 

- Công nghệ xử lý: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 11. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt khu văn phòng 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Ao 

Suối Ba Bồ 1 
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- Thông số kỹ thuật cơ bản:  

+ Kích thước: 4m x 2m x 1,5m (dài x rộng x cao), chia làm 3 ngăn, ngăn chứa có 

kích thước 2m x 2m x 1,5m (dài x rộng x cao), ngăn lọc có kích thước 1m x 2m x 1,5m 

(dài x rộng x cao), ngăn lắng có kích thước 1m x 2m x1,5m (dài x rộng x cao). 

+ Kết cấu: Đáy đổ bê tông cốt thép với chiều dày 10cm, thành hố được xây dựng 

bằng gạch chỉ, giữa các ngăn có hệ thống ống kết nối. Nắp được đổ bằng bê tông cốt 

thép với chiều dày 5cm.  

- Thuyết minh quy trình xử lý: Hệ thống nhà vệ sinh được xây dựng hầm xử lý 

chất thải 3 ngăn. 

Nước và phân từ bàn cầu được dẫn vào ngăn lắng tách phân (ngăn 1). Tại đây phân 

và cặn được xử lý bằng vi sinh tạo thành dạng lỏng. Sau đó được dẫn tiếp qua ngăn xử 

lý số 2. Tiếp đó dẫn tiếp qua ngăn lọc (ngăn 3) và dẫn ra ao hình thành từ moong khai 

thác cũ. Bộ phận lọc sẽ được dùng các vật liệu như than hoạt tính, đá sỏi. 

Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 - Vị trí điểm xả nước thải của công trình xử lý theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 

1050, múi chiếu 60: X= 2451837, Y= 557828. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Đề giảm thiểu và phòng ngừa bụi, khí thải; Công ty thực hiện các biện pháp như 

sau: 

- Biện pháp 1: Phun nước tưới đường thường xuyên tại khu vực văn phòng và các 

tuyến đường vận tải. 

- Biện pháp 2: giảm thiểu bụi trong khai thác quặng hầm lò 

Trong mỏ bụi phát sinh khi khoan nổ mìn, vận tải, chèn lò. Để ngăn ngừa và chống 

bụi trong các trường hợp chủ yếu ở trên cần áp dụng đồng bộ các giải pháp chống bụi 

sau: 

- Trường hợp đào các đường lò (kể cả giếng nghiêng) do khoan nổ mìn, để chống 

bụi khi khoan cần sử dụng khoan ướt, nổ mìn nhờ bua nước, kết hợp túi nước treo.  
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           1- Túi nước treo ; 2- Kíp mìn 

 

Hình 3.13: Nạp bua nước khi nổ mìn. 

1- Thuốc nổ ; 2- Bua nước ; 3- Bua đất sét. 

- Ngoài các phương pháp chống bụi như đã trình bày ở trên, việc sử dụng phương 

pháp thông gió hợp lý cũng có tác dụng rất lớn trong việc chống bụi. Phù hợp với sơ đồ 

khai thông chuẩn bị cũng như dựa vào cấp khí mỏ. Với mỏ quặng chì – kẽm Ba Bồ, tính 

toán cấp khí loại I lựa chọn sơ đồ thông gió đẩy để thông gió chung cho toàn bộ khu 

khai thác là hợp lý. 

Để thông gió cho các gương đào lò chuẩn bị sử dụng sơ đồ thông gió đẩy bằng 

quạt cục bộ và ống gió với nguồn gió sạch được lấy từ mạng gió chung của mỏ, gương 

lò khai thác được thông gió bằng hạ áp chung của mỏ. Thông gió chung cho toàn bộ khu 

vực thiết kế sử dụng phương pháp thông gió đẩy và bố trí một trạm quạt chính đặt tại 

rãnh gió ở mặt bằng cửa lò vận tải, đẩy gió sạch vào thông gió các khu vực đào lò và 

khai thác, gió bẩn theo lò dọc vỉa và xuyên vỉa thông gió ra ngoài mặt bằng cửa lò thông 

gió, các công trình thông gió bao gồm nhà đặt trạm quạt và các cửa chắn gió.  

Để thông gió cho đào lò chuẩn bị, căn cứ lưu lượng và hạ áp cần thiết của quạt là 

Qq = 166,9 m3/phút và Hq = 83,35 KG/m2, thiết kế chọn 02 quạt gió loại YBT-52-2 ( 01 

làm việc, 01 dự phòng) hoặc loại quạt khác có đặc tính kỹ thuật tương tương để thông 

gió cho gương đào lò. Cùng với quạt YBT-52-2 thiết kế chọn ống gió vải đường 

kính500 để thông gió cho đào lò chuẩn bị. 

Để thông gió cho đào lò chợ, căn cứ vào lưu lượng yêu cầu, hạ áp mỏ tính toán 

theo các giai đoạn và đặc tính kỹ thuật của các loại quạt hiện nay thiết kế chọn 03 quạt 

YBT-62-2 hoặc VMM - 7 mắc song song 2 chiếc (01 chiếc dự phòng).  

- Biện pháp 3: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tốt xe cộ là một biện pháp hữu hiệu 

 

3 2 1 

  

2 

Hình 3. 12. Nổ mìn dùng túi nước treo 
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nhằm giảm lượng phát thải bụi, khí thải và tiếng ồn từ xe 

+ Sử dụng phương tiện còn thời gian đăng kiểm.  

+ Sử dụng xăng dầu đạt chuẩn 

+ Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị vận tải, máy nén khí, điều chỉnh sửa chữa kịp 

thời xe máy nhằm đảm bảo để chúng làm việc ở điều kiện thiết bị tốt nhất, an toàn có 

năng suất cao và sinh ra khí thải độc hại ít nhất.  

- Biện pháp 4: Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Trong quá trình vận hành Dự án, chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất với số 

lượng không đáng kể. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

lượng không nhiều nên Công ty đã tận dụng để cải tạo tuyến đường vận tải của mỏ. 

- Chất thải rắn sinh hoạt  

+ Bố trí thùng chứa dung tích 120 lít để thu gom rác thải sinh hoạt, có nắp đậy đặt 

ở khu văn phòng. 

+ Không chôn lấp các nguyên vật liệu loại bỏ ở khu vực đang hoạt động của dự án.  

+ Các chất thải như rác thải sinh hoạt kết hợp sẽ được thu gom lại sau đó được các 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo định kỳ.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: Do 

số lượng các thiết bị hoạt động trong mỏ không nhiều nên quá trình bảo dưỡng, sửa chữa 

sẽ được tiến hành ở các cơ sở sửa chữa trong khu vực.  

Với lượng dầu mỡ thải nguy hại dự kiến phát sinh sẽ tiến hành thu gom đựng 

trong thùng chứa chất thải nguy hại dung tích 200 lít đặt trong kho chứa chất thải nguy 

hại, xây bằng gạch tại khu phụ trợ.  

- Thông số kỹ thuật của khu vực lưu trữ chất thải nguy hại: 

+ Diện tích 10m2 kích thước (dài x rộng x cao): 3,22 x 3,22 x 4,5m. 

+ Bên ngoài có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

6707:2009 về chất thải nguy hại- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa. 

+ Khu vực lưu chứa có tường tôn bao quanh, có mái che  kín nắng, mưa. 

+ Mặt sàn được láng xi măng, đảm bảo kín, không bị thẩm thấu và tránh nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Bên trong khu vực lưu chứa bố 2 thùng dung tích 200 lít lưu giữ chất thải 

nguy hại có nắp đậy, được dán nhãn, và phân loại riêng biệt các loại chất thải. 

+ Bên trong bố trí 1 bình cứu hỏa phòng cháy chữa cháy. 

Do khối lượng chất thải phát sinh ít nên toàn bộ các chất thải nguy hại được thu 

gom và lưu trữ 1 năm.  

Công ty đã tiến hành kí Hợp đồng kinh tế thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
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nguy hại số 91/2022/HĐKT/ETC với Công ty cổ phần đầu tư và kỹ thuật t nguyên môi 

trường ETC.  

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư; 

Tại các trạm quạt gió chính phải lắp đặt hệ thống chống ồn. 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp chống ồn, rung cho các thiết bị, máy móc khi hoạt 

động như sau: 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ cho dầu mỡ bôi trơn. 

- Áp dụng các biện pháp chống ồn do các phương tiện giao thông gây ra, bằng cách 

khống chế để xe chở đúng trọng tải, nâng cấp hệ thống giao thông nội bộ, không làm 

việc ca 3. 

Tiến hành đo cường độ tiếng ồn ở các công trình áp dụng các biện pháp tương tự 

đều có giá trị nhỏ hơn 70dBA. 

Khu vực mỏ, nơi gần nhà dân nhất là hơn 1km. Mỏ không sản xuất ca 3, buổi trưa 

nghỉ giao ca, nên mức độ tác động tiếng ồn, độ rung đến cộng đồng dân cư, người lao động 

không đáng kể. Những biện pháp nêu trên sẽ giảm thiểu độ ồn, độ rung đảm bảo cho sản 

xuất đạt tiêu chuẩn tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT và của Bộ Y tế là dưới 70dBA.  

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án đầu tư:  

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Giới hạn tối 

đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Đối với tai nạn lao động 

Tổ chức buổi tuyên truyên, huấn luyện cho công nhân về các quy tắc an toàn trong 

lao động và an toàn khi tham gia giao thông. 

Xây dựng bảng nội quy an toàn lao động, và trình tự hoạt động của hệ thống khai 

thác đồng thời buộc công nhân tuân thủ nghiêm túc các nội quy đã đề ra. 

Dựng các biển báo tại khu vực khai thác, đặc biệt tại khu vực hồ lắng. 

- Thường xuyên kiểm tra các điều kiện làm việc, đường vận chuyển, tuyến đê ngăn, 

bờ mỏ và các yếu tố khác. 

- Trang bị bảo hộ lao động (áo quần, mũ, găng tay, giầy...) cho công nhân. 

- Có trang bị y tế cấp cứu kịp thời khi công nhân bị tai nạn lao động. 

- Tuân thủ Luật xây dựng và Quy phạm kĩ thuật khai thác mỏ hầm lò QCVN 

01:2011/BCT; Quy phạm an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ, QCVN 

02:2008/BCT. 

3.6.2. Đối với sự cố rò rỉ và cháy nổ 

a) Sự cố do rò rỉ 

Kiểm tra vệ sinh thường xuyên tại khai trường, kho chứa nguyên nhiên vật liệu để 

phòng ngừa khả năng rò rỉ nguyên liệu. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo Luật 
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PCCC, đối với các kho chứa nguyên nhiên vật liệu: mỏ dùng chủ yếu là điện năng, các 

máy bơm điện chỉ có khớp nối có dùng mỡ chịu nhiệt, rất ít lượng mỡ chảy ra môi 

trường, khả năng ô nhiễm vào nước ngầm sẽ không xảy ra. Ô tô chở sử dụng lượng dầu 

không lớn, nguồn xăng dầu hợp đồng với Công ty xăng dầu khu vực, bơm tại cây xăng, 

không xây kho bãi dự trữ. 

Nếu có sự cố rò rỉ Công ty sẽ huy động đủ lực lượng thu gom và xử lý dầu rò rỉ 

thích hợp để không gây ra cháy nổ. 

Tuyên truyền và giáo dục công nhân về ý thức và trách nhiệm trong công việc cũng 

như trong an toàn vệ sinh lao động. 

Trang bị đầy đủ các dụng cụ làm vệ sinh cho công nhân quét dọn. 

b) Sự cố do cháy nổ 

- Không tồn trữ chất thải rắn sinh hoạt, bao bì, nhựa, giấy, nilon trong khu vực lâu 

ngày. 

- Tránh để các vật liệu dễ cháy tiếp xúc với nguồn nhiệt. 

- Trang bị bình cứu hỏa ở khu vực văn phòng và nhà ăn. 

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện 

- Phải có cột chống sét tại các vị trí cần thiết 

- Kiểm tra thường xuyên đường dây cung cấp điện trên khai trường. 

- Tính toán tiết diện dây phù hợp để đảm bảo sức chịu tải cho các thiết bị điện. 

- Có vỏ bọc dây điện cho những khu vực có khả năng tiếp xúc với nước. 

3.6.3. Phòng chống sụt lún, sạt lở vách núi, phòng chống sự cố môi trường 

- Để phòng chống sập lở đường lò khi khai thác, công ty sẽ luôn tuân thủ đúng 

phương án khai thác đã được phê duyệt. 

- Bộ phận an toàn thường xuyên giám sát các vị trí có nguy cơ sập lò sau khi khoan 

nổ. 

- Khi có sự cố xảy ra lập tức dừng các hoạt động khai thác, báo động sự cố cho 

toàn mỏ. Tập trung lao động và các thiết bị cần thiết để ứng phó sự cố. Di dời lao động 

và các trang thiết bị ra vùng an toàn, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố để khắc phục. 

Báo cáo kịp thời sự cố cho cơ quan chức năng địa phương để có phương án hỗ trợ giải 

quyết. 

- Tuân thủ các quy định về nổ mìn để hạn chế các chấn động có khả năng gây sạt 

lở bờ mỏ trong khai thác. 

3.6.4. Phòng chống sét 

Để bảo vệ kho nhiên liệu, kho thuốc nổ, các trạm biến áp, xưởng chế biến, khu văn 

phòng tránh được tác dụng trực tiếp và tác động gián tiếp của sét, dự án sẽ lắp đặt thiết 

bị thu sét. Hệ thống thu sét kiểu cột sẽ lắp đặt như sau: 

Số lượng cột thu sét: 4 cột trong đó kho mìn: 2, khu văn phòng, xưởng sửa chữa, 
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trạm biến áp: 2. Các công trình chống sét và các thông số phải tính toán theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn sau:  

- Các công trình xây dựng (Theo TCXDVN 46:2007 về việc chống sét cho công 

trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống);. 

- Kho mìn và vật liệu nổ theo phụ lục 1 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp: QCVN 

02:2008/BCT. 

- Hệ thống tiếp đất công trình bao gồm cọc tiếp đất dùng thép góc 50x50x5 dài từ 

2,5-3m đóng sâu trong đất, dây tiếp đất dùng thép dẹt 40x4 hàn chắc chắn với cọc tạo 

thành mạch vòng nối đất. Điện trở nối đất của toàn hệ thống yêu cầu là Rnd < 10Ω. 

- Tất cả các công trình đều được bảo vệ chống sét đánh thẳng. Căn cứ vào số giờ 

sét đánh trong năm và điện trở suất của đất để tính toán mạng tiếp đất phòng sét thích 

hợp. Hệ thống bao gồm kim thu sét bằng thép tròn Φ16, dây dẫn sét tròn Φ8. Việc bố trí 

kim thu sét tuỳ thuộc vào cao trình và dựa vào kết cấu xây dựng sao cho các công trình 

xây dựng đều bảo đảm nằm trong phạm vi an toàn phòng sét. 

3.6.5. An ninh trật tự xã hội 

- Đảng, Đoàn, Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty, cán bộ công nhân viên sẽ thực 

hiện đầy đủ các chính sách, đường lối của Đảng, Chính phủ về trật tự an ninh chung.  

- Phối hợp với Đảng bộ, Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tạo ra quan 

hệ mật thiết để phòng chống các tệ nạn xã hội trong Công ty cũng như ở địa phương. 

Nhận xét: Các giải pháp nêu trên đều hạn chế cao, giảm thiểu các sự cố đến con 

người và thiết bị. Tính khả thi cao, trong quá trình thực hiện cần thực hiện nghiêm túc 

việc tập huấn cho cán bộ công nhân viên về tính kỷ luật và các biện pháp an toàn lao 

động. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Nội dung Nội dung theo 

Quyết định số 

1340/QĐ-BTNMT 

Nội dung Thay đổi, 

điều chỉnh phương 

án xử lý 

Giải trình 

1 Thông tin dự án 

 

Diện tích khu vực 

khai thác là 15,65 

ha, tập trung khai 

thác tại 03 khu 

chính: Khu Trung 

tâm khai thông 

bằng giếng nghiêng 

mức +410m; Khu 

Diện tích khu vực 

khai thác 10,68 ha 

gồm 2 khu vực: Khu 

Trung tâm: 6,91 ha; 

khu Nam I: 3,77 ha. 

Thay đổi theo 

Giấy phép 

khai thác 

khoáng sản số 

1374/GP-

BTNMT ngày 

31 tháng 5 

năm 2019  
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STT Nội dung Nội dung theo 

Quyết định số 

1340/QĐ-BTNMT 

Nội dung Thay đổi, 

điều chỉnh phương 

án xử lý 

Giải trình 

Nam I khai thông 

bằng giếng nghiêng 

mức +430m; Khu 

Nam II khai thông 

bằng giếng nghiêng 

mức +485m.  

2 Phương án xả 

thải của Hố lắng  

Theo mục 2.5, điều 

1. Tuân thủ nghiêm 

ngặt các giải pháp 

kỹ thuật liên quan 

đến việc xây dựng 

hố lắng (thu nước 

thải mỏ) theo đúng 

thiết kế đã được cơ 

quan có thẩm quyền 

phê duyệt, trong đó 

lưu ý phải lót chống 

thấm cho hố lắng 

bằng lớp HDPE và 

xử lý nước thải mỏ 

bảo đảm đạt QCVN 

40:2011/BTNMT 

trong thời gian chưa 

đấu nối nguồn nước 

tại hố lắng với Nhà 

máy tuyển quặng 

nhằm dảm bảo hoạt 

động của mỏ và 

không gây ảnh 

hưởng xấu đến môi 

trường nước ngầm 

và nước mặt xung 

quanh Dự án; sau 

khi có nhà máy 

tuyển, chủ dự án 

Nước sau xử lý đạt 

Quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải 

công nghiệp, cột A 

với các hệ số Kq=0,9; 

Kf=1,1 được thoát ra 

ngoài môi trường 

theo đường ống 

HDPE có đường kính 

là 100m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sau khi nước được 

lắng sẽ bơm cưỡng 

bức xả thải ra suối Ba 

Bồ 2  

Do dự án chưa 

hoàn thiện 

được thủ tục 

pháp lý, giải 

phóng mặt 

bằng của khu 

xưởng tuyển  

tại khu vực 

nên Dự án 

không tiến 

hành xây 

dựng xưởng 

tuyển. Vì vậy 

nước thải sau 

xử lý sẽ bơm 

cưỡng bức xả 

thải ra suối Ba 

Bồ 2.    
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STT Nội dung Nội dung theo 

Quyết định số 

1340/QĐ-BTNMT 

Nội dung Thay đổi, 

điều chỉnh phương 

án xử lý 

Giải trình 

phải tiến hành đấu 

nối nguồn nước thải 

mỏ từ hố lắng đến 

trạm xử lý nước thải 

tập trung của Nhà 

máy tuyển và phải 

có giải phấp phòng 

ngừa lượng nước 

thải tại hố lắng 

không được thoát ra 

môi trường 

 

3 Nước thải sinh 

hoạt 

 Số lượng công nhân 

viên tại mỏ khoảng 

30 người.  

* Nước thải sinh 

hoạt: Số lượng nước 

thải phát sinh theo 

tiêu chuẩn xây dựng, 

định mức nước cấp 

sinh hoạt cho công 

nhân làm ca là 100 

lít/người/ngày.đêm 

(tương đương 

khoảng 100% nước 

cấp theo Nghị định 

số 80/2014/NĐ-CP).  

100 lít/ngày đêm x 

100% x 30 = 3000 lít/ 

ngày đêm = 3  

m3/ngày đêm 

* Chất thải rắn: Chỉ 

số phát sinh chất thải 

rắn sinh hoạt tại tỉnh 

Bắc Kạn là 

 Do quá trình 

khai thác mỏ 

phân thành 

các giai đoạn 

nên Chủ đầu 

tư cân đối số 

lượng công 

nhân viên tại 

mỏ, đảm bảo 

khai thác theo 

đúng mục tiêu 

và khối lượng 

đặt ra. 
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STT Nội dung Nội dung theo 

Quyết định số 

1340/QĐ-BTNMT 

Nội dung Thay đổi, 

điều chỉnh phương 

án xử lý 

Giải trình 

0,61kg/người/ngày 

(Theo “Báo cáo hiện 

trạng môi trường 

quốc gia 2019 chuyên 

đề quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt). Vậy 

khối lượng CTR sinh 

hoạt của cán bộ, công 

nhân lao động làm 

việc tại mỏ phát sinh 

trong 1 ngày là: 

30 x 0,61 = 18,3 

kg/ngày 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải đề nghị cấp phép 

* Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải mỏ khu Trung tâm 

- Nguồn số 02: Nước thải mỏ khu Nam I 

- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt khu văn phòng 

- Nguồn số 04: Nước thải rửa xe 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là  492 m3/ngày đêm, cụ thể: 

STT Nguồn phát sinh Lưu lượng xả thải tối đa 

(m3/ngày đêm) 

1 Nước thải mỏ khu Trung tâm 340 

2 Nước thải mỏ khu Nam I 148 

3 Nước thải sinh hoạt khu văn phòng 3 

4 Nước thải rửa xe 1 

 Tổng cộng  492 

 

4.1.3. Dòng nước thải: Số lượng dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường 

tiếp nhận bao gồm nguồn số 01, 02, 03 và 04. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

 

 

STT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

 40:2011/ BTNMT 

Cột A 

(Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 30 

3 COD mg/l 75 

4 Tổng Photpho (tính theo P) mg/l 4 

5 Mangan mg/l 0,5 

6 Chì  mg/l 0,1 

7 Asen mg/l 0,05 

8 Thủy ngân mg/l 0,005 

9 Kẽm mg/l 3 
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STT 
Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

 40:2011/ BTNMT 

Cột A 

(Kq = 0,9; Kf = 1,0) 

10 Đồng mg/l 2 

11 Chất rắn lơ lửng  mg/l 50 

12 Sắt mg/l 1 

13 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5 

14 Coliform MPN/100ml 3000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 1050, múi chiếu 60:  

X= 2451459, Y= 557948 

+ Phương thức xả thải: bơm cưỡng bức.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Ba Bồ 2.  

* Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả nước thải tối đa 3 m3/ngày đêm. 

- Dòng nước thải: dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Bảng 3. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

 theo dòng nước thải sinh hoạt khu I 

 

 

STT 

Chỉ tiêu Đơn vị 

QCVN 

 14:2008/ BTNMT 

Cột B 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (20oC) mg/l 50 

3 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

5 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

6 Tổng các chất hoạt động bề 

mặt 

mg/l 
10 

7 Coliform MPN/100ml 5000 

 

- Vị trí điểm xả nước thải của công trình xử lý theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiếu 

1050, múi chiếu 60: X= 2451837, Y= 557828. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy.  
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4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

Không có  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh: Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung từ hoạt động khai thác  

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Giới hạn tối 

đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại  

Không có  

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất 

Không có  
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH  

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Dự án bao gồm các công trình xử lý chất thải như sau: các hố lắng xử lý nước thải 

từ cửa lò từ khu Trung tâm và khu Nam I, bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Căn cứ theo quy định tại Mục d, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: “Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 

53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và 

các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định)” nên đối với bể tự 

hoại xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án là công trình xử lý chất thải không phải vận 

hành thử nghiệm. 

- Căn cứ theo quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: “Hố lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, đá vôi là các công trình xử lý chất thải không phải vận hành thử nghiệm” 

nên đối với các hố lắng xử lý nước thải từ cửa lò từ khu Trung tâm và khu Nam I thuộc 

đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo quy định. 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì-kẽm Ba Bồ xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn không thuộc đối tượng theo Phụ lục II, Danh mục 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

Do vậy, Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án không 

thuộc đối tượng quy định tại Mục b, Khoản 6, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ: “Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công 

suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”. 

Căn cứ theo Mục b, Khoản 6, Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: “Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ dự án đầu 

tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm 

đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định”. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình Hố lắng xử lý nước thải từ cửa lò từ 
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khu Trung tâm và khu Nam I dự kiến như sau: 

 - Thời gian bắt đầu: 1/10/2022. 

 - Thời gian kết thúc: 31/10/2022. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

- Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 21 của Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng 

quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thực hiện 

quan trắc chất thải theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này”. 

Do đó theo Khoản 5, Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: “Đối với các dự án không thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở 

tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp 

của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”, Công ty TNHH Ngọc 

Linh tự quyết định việc quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm. 

Công ty lập kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải của dự án như sau: 

 Bảng 5. 1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

STT Công trình 

xử lý chất 

thải 

Thời gian Vị trí lấy mẫu Số lượng 

mẫu 

Thông số 

quan trắc 

1 Hố lắng khu 

Trung tâm  

- Lần 1: Ngày 

1/10/2022 

- Lần 2: Ngày 

2/10/2022 

- Lần 3: Ngày 

3/10/2022 

Nước thải đầu 

vào của Hố lắng  

 

1 

 

 

 

Nhiệt độ; pH; 

BOD5; COD; 

TSS; As; Cd; 

Pb; Hg; Fe; 

tổng dầu mỡ, 

tổng N; tổng 

P; Coliform. 

Nước thải đầu ra 

của Hố lắng  

1 Nhiệt độ; pH; 

BOD5; COD; 

TSS; As; Cd; 

Pb; Hg; Fe; 

tổng dầu mỡ, 

tổng N; tổng 

P; Coliform. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
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STT Công trình 

xử lý chất 

thải 

Thời gian Vị trí lấy mẫu Số lượng 

mẫu 

Thông số 

quan trắc 

2 Hố lắng khu 

Nam I  

Nước thải đầu 

vào của Hố lắng  

 

1 

 

 

 

Nhiệt độ; pH; 

BOD5; COD; 

TSS; As; Cd; 

Pb; Hg; Fe; 

tổng dầu mỡ, 

tổng N; tổng 

P; Coliform. 

Nước thải đầu ra 

của Hố lắng  

1 Nhiệt độ; pH; 

BOD5; COD; 

TSS; As; Cd; 

Pb; Hg; Fe; 

tổng dầu mỡ, 

tổng N; tổng 

P; Coliform. 

 

Ghi chú: Thông số quan trắc được lấy theo chương trình giám sát chất thải của 

Báo cáo ĐTM Dự án đã được phê duyệt theo Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 01 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ quặng chì- kẽm khu vực Ba Bồ, xã Ngọc Phái, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn.” 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

- Tên đơn vị : Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật HATICO Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 45 ngách 14/20 ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, P. Hạ Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

- Điện thoại: 0936.175.507                 

- Email: haticovietnam2016@gmail.com 

- Chứng nhận: VIMCERTS-269 theo quyết định số 2394/QĐ-BTNMT ngày 28 

tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Đại diện: Đỗ Thị Duyên   Chức vụ: Giám đốc 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

Mức lưu lượng xả nước thải được tính theo tổng công suất thiết kế của tất cả các 

mailto:haticovietnam2016@gmail.com
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công trình, thiết bị xả nước thải ra môi trường của Dự án là 493 m3/ngày. 

Dự án “đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ quặng chì-kẽm Ba Bồ xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” không thuộc đối tượng theo Phụ lục II, Danh mục 

loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (Phụ lục 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ). 

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022, Dự án không phải tiến hành quan trắc nước thải.  

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Không có. 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Ngọc Linh, chủ đầu tư của Dự án “đầu tư xây dựng công trình 

khai thác mỏ quặng chì-kẽm Ba Bồ xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” cam 

kết về các nội dung: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Chủ dự án chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong 

quá trình vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND tỉnh Bắc Kạn, 

các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

- Cam kết thực hiện đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

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

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư hoặc các giấy tờ tương đương; 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo 

quy định của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 

trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án. 

- Các kết quả phân tích mẫu đã thực hiện. 
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