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Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1. Tên chủ cơ sở: Hợp tác xã Vạn Thành
− Địa chỉ văn phòng: Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
− Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Nguyễn Đức Tuấn
− Điện thoại: 0260 3504117;

E-Mail: hoptacxavanthanh@gmail.com

− Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số: 38.C80000211 lần đầu ngày 14/3/2006, thay
đổi lần 6 ngày 01/11/2018.
2. Tên cơ sở: Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
− Địa điểm cơ sở: Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
− Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường,
phê duyệt dự án:
+ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về việc
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Hợp tác xã Vạn Thành thuê đất để khai thác
khoáng sản đá xây dựng.
+ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê
duyệt “Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá xây dựng thông thường thôn Nông Nhầy II, xã Đăk
Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum”.
+ Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê
duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác mỏ đá xây dựng thông
thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 964/GP-UBND do UBND tỉnh Kon Tum cấp ngày
17/10/2012.
+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 1061/GP-UBND do UBND tỉnh Kon Tum cấp
ngày 28/10/2020 (gia hạn lần 1) cho phép Hợp tác xã Vạn Thành được khai thác khoáng
sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
− Quyết định phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường: Quyết định số 612/QĐUBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum V/v phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi
môi trường của dự án: Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
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− Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 614/QĐUBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác
động môi trường dự án: Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
− Quy mô cơ sở:
+ Diện tích dự án: 50.000 m2, trong đó:
• Diện tích khu vực chế biến, bãi chứa, văn phòng, sân đường nội bộ: 5.500 m2
• Diện tích khai trường: 40.000 m2
• Diện tích bãi thải trong: 4.500 m2
+ Công suất chế biến: 45.000 m3 đá thành phẩm/năm
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:
− Công suất khai thác: 36.000 m3 đá nguyên khai/năm
Tổng trữ lượng đá xây dựng cấp 121+122 huy động vào khai thác theo Giấy phép
khai thác khoáng sản số 964/GP-UBND ngày 17/10/2012: 720.000 m3.
−

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:
Bóc tầng phủ

Khoan khai thác

Sơ tuyển đá lô ca

Nổ mìn phá đá

Xúc đá nguyên khai

Vận tải đá lên khu chế biến

Nghiền sàng

Sản phẩm phụ

Bãi thải

Sản phẩm chính
Tiêu thụ

Hình 1. Sơ đồ công nghệ khai thác, chế biến đá
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Quy trình công nghệ sản xuất:
− Bóc đất tầng phủ: Quá trình bóc đất tầng phủ sử dụng máy đào kết hợp ô tô vận
chuyển.
− Khoan nổ mìn: Trong quá trình khai thác, khoan nổ mìn được thực hiện bằng máy
khoan thủy lực đường kính 75 mm.
+ Phương pháp nạp: Sử dụng thiết bị khoan đường kính 75 mm, bua mìn được làm bằng
đất hoặc bột đá nhằm thuận tiện sử dụng phương pháp nạp mìn liên tục.
+ Phương pháp nổ mìn: Sử dụng phối hợp 2 phương pháp: Nổ mìn vi sai phi điện (Sử
dụng khoảng 50% khối lượng công tác nổ mìn. Áp dụng nổ mìn trên cao và khu vực giáp
biên giới mỏ để hạn chế đá văng xa, giảm chấn động khi nổ mìn) và nổ mìn vi sai kết hợp
dây chuyền nổ xuống lỗ khoan.
− Hoạt động xúc bốc, vận chuyển, nghiền sàng: Đá sau khi nổ mìn sẽ được máy xúc
lên ô tô vận chuyển chở về bãi tập kết nguyên liệu, sau đó đá được cho vào trạm nghiền
sàng (cong suất trạm 120 tấn/giờ).
− Sau nghiền sàng, đá thành phẩm được đưa về bãi chứa và đi tiêu thụ.

3.3. Sản phẩm của cơ sở:
Đá thành phẩm (đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá dăm, đá hộc): 45.000 m3/năm.
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện,
nước của cơ sở:

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu của cơ sở:
Bảng 1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu phục vụ khai thác, chế biến
TT
Nguyên, nhiên liệu sử dụng
Đơn vị
Khối lượng
1 Nhiên liệu
1.1 Dầu Diezel
Lít/năm
246.347
- Búa đập thủy lực
Lít/năm
37.695
- Máy xúc đá nổ mìn
Lít/năm
75.391
- Máy xúc bóc phủ
Lít/năm
23.543
- Ô tô vận tải đá nổ mìn
Lít/năm
37.695
- Ô tô vận tải đất phủ
Lít/năm
37.695
- Máy xúc bãi tập kết
Lít/năm
34.328
1.2 Xăng dầu phụ trợ
Lít/năm
1.792
1.3 Dầu thuỷ lực mỡ bôi trơn
Kg/năm
15.960
2 Nguyên liệu nổ
2.1 Thuốc nổ Amônít
Kg/năm
12.000
2.2 Kíp điện tức thời
cái/năm
0
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TT
2.3
2.4
3
4
4.1
4.2

Nguyên, nhiên liệu sử dụng
Kíp điện vi sai
Dây nổ
Điện
Nước
Nước sinh hoạt
Nước công nghiệp

Đơn vị
cái/năm
m/năm
Kw/năm
m3/năm
m3/năm
m3/năm

Khối lượng
41
8.050
273.970
7.300
5.475
1.825

− Nguồn cung cấp nhiên liệu: Nhiên liệu sử dụng phục vụ cho các hoạt động của mỏ
đá được đơn vị ký hợp đồng định kỳ với Chi nhánh xăng dầu Kon Tum (Hợp đồng mua
bán xăng dầu số 1947/PLXCNKT-HĐ-KD ngày 10/11/2021).
− Nguồn cung cấp vật liệu: Đối với thuốc nổ và phương tiện nổ Hợp tác xã ký hợp đồng
với Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên (Hợp đồng mua bán, vận chuyển vật
liệu nổ công nghiệp số 03/HĐ-HKTT/2021 ngày 05/01/2021); đối với vật tư phụ tùng
(Răng gàu máy đào, săm lốp ô tô, lưới sàng...) thay thế cho thiết bị khai thác và chế biến
được mua từ thị trấn Plei Kần và thành phố Kon Tum.

Nguồn cung cấp điện nước của cơ sở:
− Nguồn cung cấp điện được lấy từ trạm biến áp được Công ty đầu tư với công suất
400 KVA phục vụ cho các hoạt động tại mỏ. Phương pháp đấu nối giữa trạm biến áp và
đường dây trung thế: Nguồn điện được dẫn từ đường dây trung thế trên không qua hai cột
hạ tải và đấu nối vào trạm biến áp công suất 400 KVA.
− Nước phục vụ trong việc khai thác chế biến và sinh hoạt của cán bộ công nhân, lấy
từ giếng khoan trong khu vực; nước được bơm trực tiếp qua đường ống vào bồn, bể chứa
nước, phun nước xử lý bụi ở trạm nghiền.
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:

Vị trí, tọa độ khu vực khai thác:
Khu vực khai trường nằm tại thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum. Tọa độ khu vực khai thác của dự án như sau:

Tên điểm
1
2
3
4
5
6

Bảng 2. Tọa độ khu vực khai thác
Tọa độ hệ VN-2000
(Múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1070 30’)
X (m)
Y (m)
1.631.441
519.188
1.631.441
519.378
1.631.373
519.319
1.631.298
519.370
1.631.170
519.243
1.631.357
519.134
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Cost kết thúc khai thác: +630 m.
Tuổi thọ mỏ:
T = T1 + T2 + T3 = 40 năm
Trong đó:
+ T1: Thời gian xây dựng cơ bản mỏ: 6 tháng (0,5 năm)
+ T2: Thời gian khai thác với công suất thiết kế: 39 năm.
+ T3: Thời gian cải tạo, phục hồi môi trường đóng cửa mỏ dự kiến: 6 tháng (0,5 năm)

Hệ thống khai thác: Các thông số của hệ thống khai thác được xác định dựa trên cơ
sở các thông số của thiết bị, sơ đồ hệ thống khai thác, điều kiện địa chất công trình. Các
thông số của hệ thống khai thác được tính toán lựa chọn theo thiết kế cơ sở như sau:
Bảng 3. Các thông số hệ thống khai thác
TT

Thông số

ĐVT

Giá trị

Trong đất phủ

m

2–3

Trong đá gốc

m

8 - 10

Trong đất phủ

m

≤3

Trong đá gốc

m

5 - 20

Trong đất phủ

Độ

60

Trong đá gốc

Độ

80

Trong đất phủ

Độ

30

Trong đá gốc

Độ

75

5 Chiều rộng dải khấu (A)

m

6,3

6 Chiều rộng tầng công tác tối thiểu (Bmin)

m

33

Tầng 10

m

3,5

Tầng 20

m

7

m

57

1 Chiều cao tầng khai thác (Ht)

2 Chiều cao tầng kết thúc (Hkt)

3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác (αk)

4 Góc nghiêng sườn kết thúc (αkt)

7 Chiều rộng đai bảo vệ (Bv)

8 Chiều dài tuyến công tác (L)
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Máy móc, thiết bị của cở sở:
Bảng 4. Máy móc thiết bị phục vụ khai thác, chế biến đá
TT
Tên thiết bị
ĐVT
Số lượng Tình trạng
Hãng sản xuất
1 Máy khoan lớn
Cái
01
Mới 70%
Việt Nam
2 Máy nổ mìn
Cái
01
Mới 80%
Việt Nam
3 Máy nén khí
Cái
01
Mới 50%
Trung Quốc
4 Máy xúc đá hộc
Máy
04
Mới 80%
Trung Quốc
5 Máy xúc đá thành phẩm
Xe
01
Mới 70%
Trung Quốc
6 Búa phá đá quá cỡ
Cái
01
Mới 90%
Trung Quốc
7 Ô tô chở đá nội mỏ
Xe
03
Mới 80%
Trung Quốc
8 Ô tô chở đá ngoại mỏ
Xe
01
Mới 80%
Trung Quốc
9 Ô tô bồn
Xe
01
Mới 70%
Trung Quốc
10 Máy đập hàm
Cái
01
Mới 80%
Trung Quốc
11 Máy nghiền côn
Cái
01
Mới 90%
Trung Quốc
12 Trạm biến thế
Trạm
01
Mới 70%
Việt Nam
14 Máy phát điện
Máy
01
Mới 80%
Việt Nam
13 Máy bơm nước
Cái
01
Mới 90%
Việt Nam
Tổ chức quản lý và thực hiện dự án
Hợp tác xã Vạn Thành

Xí nghiệp mỏ

Kế hoạch vật tư

Khoan nổ mìn, thoát
khai trường

Tài chính kế toán

Xúc bốc, vận tải

Kỹ thuật, ATLĐ

Chế biến

Hình 2. Sơ đồ quản lý sản xuất

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
10

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA
MÔI TRƯỜNG
1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh,
phân vùng môi trường
− Sự phù hợp của dự án đối với các Quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
+ Dự án đang hoạt động phù hợp với Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày
22/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng
khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số
06/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030.
+ Khi kết thúc khai thác, Công ty thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường
đã được phê duyệt và hoàn trả lại mặt bằng theo đúng quy định.
− Sự phù hợp của dự án đối với các dự án do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
thẩm định và phê duyệt:
+ Cách khu vực khai thác của dự án khoảng 02 km về hướng Đông Bắc là khu vực mỏ
đá của Công ty 515.9 hiện đang khai thác.
+ Dự án đang hoạt động phù hợp với Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012
của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày
23/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, có tính đến năm 2025.
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Trong quá trình khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ
đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum sẽ phát sinh lượng
bụi (chủ yếu từ quá trình khai thác đá và nghiền sàng), nước thải sinh hoạt, nước thải mỏ
(chủ yếu là nước mưa chảy tràn qua khu vực mỏ khai thác đá), chất thải rắn (rác thải sinh
hoạt, đất đá thải,…) thải ra môi trường tiếp nhận chất thải.
Tuy nhiên, lưu lượng phát sinh của bụi, nước thải, chất thải rắn không đáng kể và
được thu gom, xử lý bằng các biện pháp giảm thiểu trước khi thải ra môi trường nên môi
trường tiếp nhận chất thải hoàn toàn có khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm, bụi, nước
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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thải, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng
thông thường tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
trước khi thải vào môi trường không khí, đất, nước không làm thay đổi đáng kể chất lượng
môi trường khu vực (kết quả quan trắc môi trường định kỳ hàng năm đều có kết quả nằm
trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành).
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CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

1.1. Thu gom, thoát nước mưa
− Mặt bằng sân công nghiệp được thiết kế cao hơn so với bề mặt địa hình xung quanh,
nước mưa được thoát theo địa hình về các hố lắng tự nhiên để lắng bớt bùn đất, rác trước khi
chảy ra khe cạn phía Đông Nam khu vực dự án.

1.2. Thu gom, thoát nước thải
− Nước thải mỏ (nước thoát khai trường khai thác và chế biến):
+ Hiện trạng khu vực mỏ tại khu vực ranh giới phía Đông Nam dự án đã khai thác đến
cos +630 thấp hơn địa hình môi trường xung quanh. Nước thải mỏ tại vị trí này sẽ được
bơm theo đường ống Ф110 dài khoảng 100 m để thoát ra các khe cạn xung quanh khu vực
mỏ. Tại các vị trí khác, nước thải được thoát theo địa hình tự nhiên.
+ Nước thải trên bề mặt khai trường khai thác và chế biến sẽ được thu gom dẫn theo hệ
thống thoát nước đến các hố lắng tự nhiên trước khi chảy ra khe cạn phía Đông Nam khu
vực dự án.
+ Khu vực bãi thải có diện tích 4.500 m2, được bố trí tại khu vực khai trường, khi đổ
thải thì công tác thoát nước tại đây chủ yếu là thoát nước tự chảy theo địa hình.
− Nước thải sinh hoạt: Nước thải được thu gom theo đường ống riêng vào bể tự hoại 3
ngăn để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – cột B và được thẩm
thấu vào môi trường đất.

1.3. Xử lý nước thải
− Nước thải mỏ (nước thoát khai trường khai thác và chế biến): Nước thải trên bề mặt
khai trường khai thác và chế biến sẽ được thu gom dẫn theo hệ thống thoát nước đến các
hố lắng tự nhiên để lắng bớt cặn rác, bùn đất trước khi chảy ra khe cạn phía Đông Nam
khu vực dự án.
− Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cần xử lý một ngày rất
nhỏ (tại mỏ có 19 cán bộ nhân viên làm việc, nhu cầu sử dụng nước khoảng 1,9 m3/ngày,
lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp chỉ khoảng 1,52 m3/ngày) được xử lý bằng bể
tự hoại 3 ngăn gồm 1 ngăn chứa và 2 ngăn lắng. Khi nước thải chảy vào bể nó được làm
sạch nhờ 2 quá trình chính là lắng cặn và lên men cặn lắng. Hiệu suất xử lý khá cao đối
COD là 77% và TSS là 86,2%. Do đó, nước thải sinh hoạt thải sau khi xử lý nồng độ các
chất gây ô nhiễm giảm đáng kể nên khi thải tiếp nhận mà khả năng gây ô nhiễm sẽ ít hơn.
Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại:
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Hình 3. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án chủ yếu là từ các hoạt động nổ mìn,
các phương tiện khai thác đá, hệ thống nghiền sàng đá và ô tô vận chuyển thành phẩm.

Tại khu vực moong khai thác:
− Sử dụng xe phun nước và thiết bị phun nước để tưới nước tại khu vực phát sinh bụi
tại moong khai thác (bãi chứa đá trong moong khai thác, khi khoan lỗ mìn, bốc dỡ đá,…)
− Có hộ chiếu nổ mìn, trong khâu nổ mìn sử dụng phương pháp nổ vi sai điện kết hợp
thuốc nổ có tác dụng tích cực đến môi trường (nhũ tương, Anfo,…).

Tại khu vực chế biến đá (hệ thống nghiền sàng đá):
− Bố trí hệ thống phun sương tại vị trí nghiền sàng và phun nước trực tiếp trên đá hộc
tại phễu tiếp nhận nguyên liệu để giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động chế biến đá.
− Máy móc, phương tiện được bảo dưỡng định kỳ theo quy định.
− Phun nước trên khu vực chế biến, đường vận chuyển.
− Trồng xây quanh khu vực chế biến.

Tại khu vực đường giao thông:
− Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội mỏ và đường liên quan đến quá trình vận
chuyển đá thành phẩm đi tiêu thụ.
− Tưới nước thường xuyên tuyến đường vận chuyển, đặc biệt vào ngày nắng nhằm giảm
thiểu bụi phát sinh.
− Phương tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định và được kiểm tra kỹ thuật định
kỳ, bảo dưỡng theo quy định.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
− Đất phủ:
+ Khối lượng đất bóc tầng phủ là 6.672 m3/năm từ năm 2012 đến nay được sử dụng để
nâng cấp tuyến đường nội mỏ, san gạt bãi thải và phục hồi môi trường. Tuy nhiên, hiện tại
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huyện Ngọc Hồi đang cần một lượng đất để san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công
trình đường giao thông nông thôn nhưng trên địa bàn huyện vẫn chưa có dự án khai thác
đất làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình này. Để giảm thiểu tác động của hoạt
động bóc tầng phủ đồng thời tận dụng tối đa sản phẩm thu hồi được từ mỏ, UBND tỉnh
Kon Tum đã có Văn bản số 942/UBND-NNTN V/v sử dụng đất bóc tầng phủ trong khu
vực mỏ để làm vật liệu san lấp, theo đó UBND tỉnh Kon Tum đồng ý về nguyên tắc Hợp
tác xã Vạn Thành được sử dụng khối lượng đất (đạt yêu cầu sử dụng đắp và san lấp công
trình) thu hồi được qua hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Giấy phép số 964/GP-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012;
Giấy phép gia hạn số 1061/GP-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh) để làm vật liệu san lấp.
+ Hợp tác xã Vạn Thành đã thực hiện xác định trữ lượng, chất lượng đất phủ được phép
huy động vào thiết kế khai thác trong diện tích cấp phép khai thác (Báo cáo xác định trữ
lượng, chất lượng lượng đất phủ được phép huy động vào thiết kế khai thác do Đoàn địa
chất 506 lập kèm theo), theo đó khối lượng đất phủ được phép huy động vào khai thác
232.640 m3. Đơn vị thu hồi 80.000m3 đất từ hoạt động bóc tầng phủ để phục vụ nhu cầu
san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật của huyện Ngọc Hồi và khu vực lân cận. Khối lượng
đất bóc phủ còn lại (khoảng 152.640,0 m3) sẽ được giữ lại tại bãi chứa để phục hồi môi
trường khi đóng cửa mỏ.
− Chất thải rắn sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 5,7 kg/ngày (tính cho khoảng
19 cán bộ công nhân làm việc tại mỏ, định mức phát sinh khoảng 0,3 kg/ngày) được thu
gom vào thùng rác đặt trong khu vực nhà điều hành và cuối ngày phân công công nhân vận
chuyển đến điểm tập kết rác của khu vực.
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu trữ riêng đối với từng loại chất
thải và lưu chứa trong kho CTNH có diện tích 25 m2. Bố trí các thùng phuy 200 lít trong
kho chất thải nguy hại để lưu chứa chất thải.

Bảng 5. Thống kê chất thải nguy hại
Tên chất thải

Mã
CTNH

Số lượng
(kg/năm)

Phương pháp xử lý

Dầu Diesel thải

17 06 01

80

Thu gom, sử dụng bôi trơn cho
các thiết bị, xe cơ giới

Giẻ lau nhiễm dầu

18 02 01

10

Bóng đèn huỳnh quang, các
loại thủy tinh hoạt tính thải

16 01 06

8

Pin, ắc quy thải

16 01 12

10

Tổng khối lượng

Thu gom, lưu giữ tại kho chứa
chất thải nguy hại của cơ sở

108
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
− Tuân thủ theo đúng các kỹ thuật an toàn trong công tác nổ mìn. Thời gian nổ mìn từ
11h30’ đến 12h30’ hoặc 17h00’ đến 18h00’.
− Thường xuyên bảo dưỡng, bôi dầu mỡ tại các bộ phận tiếp xúc gây ồn của tổ hợp đập
– nghiền – sàng.
− Trang bị đồ, thiết bị (nút bịt tai) bảo hộ lao động chống ồn cho công nhân làm việc thường
xuyên. Khám bệnh định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp và có phương pháp điều trị.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
Trong quá trình khai thác đá xây dựng thông thường của dự án có nguy cơ xảy ra các
sự cố như sau:
− Sự cố sạt lở bờ moong khai thác: Nếu khai thác không đúng quy trình kỹ thuật, quá
độ sâu, các thiết bị tải trọng lớn làm việc sát mép bờ moong và khi có mưa lớn sẽ làm gia
tăng nguy cơ sạt lở bờ moong.
− Sự cố trượt lở đất: Nguy cơ xảy ra khi đổ thải không đúng quy trình hoặc đổ thải quá
công suất của bãi thải có thể gây sự cố trượt lở.
− Sự cố đá văng, đá rơi: Trong quá trình nổ mìn phá đá làm phát sinh đá văng có thể
ảnh hưởng đến cây trồng gần khu vực dự án hoặc ảnh hưởng đến con người.
Để phòng ngừa và giảm thiểu các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình
khai thác, đơn vị áp dụng các biện pháp:

- Gia cố bờ moong để đảm bảo an toàn không xảy ra sạt lở, trồng cây chống sạt lở. Sau
khi kết thúc khai thác hoàn tiến hành hoàn thổ đáy moong và cắt tầng taluy.
- Đổ thải đúng quy trình.
- Khai thác theo đúng quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt
- Khi phát hiện bề mặt bờ moong khai thác có dấu hiệu nứt nẻ có nguy cơ dẫn đến sạt lở
bờ, đơn vị sẽ điều động công nhân và máy móc thiết bị đang hoạt động dưới khai trường đến
nơi an toàn. Sau đó tổ chức đánh sập các vị trí có nguy cơ sạt lở.
− Vào mùa mưa tiến hành che chắn bãi chứa đá thành phẩm, đá nguyên liệu, bãi thải.
Đồng thời, đơn vị sẽ quan tâm đến các biện pháp kỹ thuật an toàn trong suốt quá trình
khai thác mỏ nhằm loại bỏ các nguy cơ gây sự cố bất ngờ.
7. Biện pháp bảo vệ môi trường khác

Công tác phòng cháy chữa cháy
− Trang bị hệ thống nước và bơm nước, hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa, hố cát, kẻng
báo động, biển cấm lửa (đặt tại khu vực dễ cháy như kho thuốc nổ,…).
− Phát quang cây cỏ xung quanh khu vực dễ cháy.
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− Thành lập đội PCCC và tăng cường giáo dục các công tác PCCC cho công nhân làm
việc tại mỏ.

Phục hồi môi trường (hoàn thổ, phục hồi thực vật)
− Tháo dỡ các hạng mục phụ trợ, thiết bị và máy móc chế biến đá, vệ sinh khu vực.
− San gạt khu vực khai trường, bãi thải.
− Phủ đất màu, trồng cây trên các mặt tầng moong khai thác, đáy moong, mặt tầng bãi
thải,…
8. Các nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Dự án cải
tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt

8.1. Tọa độ các điểm khép góc diện tích cấp phép khai thác và cao độ khai thác thay đổi
so với ĐTM đã phê duyệt:
Khi thực hiện thăm dò trữ lượng mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II,
xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã sử dụng hệ tọa độ độc lập, tọa độ và độ
cao điểm khởi tính xác định theo GPS cầm tay. Trong quá trình sử dụng máy GPS cầm tay
có sự nhầm lẫn giữa hệ tọa độ toàn cầu WGS-84 và hệ tọa độ VN-2000. Vì vậy, tọa độ và
độ cao các điểm khép góc xác định ngoài thực địa là hệ WGS-84 nhưng lại đưa lên bản đồ
nền là hệ VN-2000 nên không phù hợp về vị trí và độ cao (độ cao chung chênh lệch 60m).
Để thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước và hoạt động của cơ sở, hệ thống tọa độ các
điểm khép góc phải được chuyển về chuẩn VN-2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 107
độ 30 phút. Sau khi chuyển về hệ quy chiếu VN-2000, Hợp tác xã Vạn Thành đã thuê Đoàn
địa chất 506 đo nối với tọa độ - độ cao mốc hạng III Nhà nước và xác định ngoài thực tế
bằng thiết bị Trimble R3, cos khai thác được xác định tương ứng là +630m. Do đó, tọa độ
các điểm khép góc diện tích cấp phép khai thác và cao độ khai thác hiện tại có sự thay đổi
so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông
thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã được phê
duyệt tại Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum. Tọa độ
và cao độ khai thác thay đổi cụ thể như sau:

Bảng 6. Tọa độ các điểm khép góc diện tích cấp phép khai thác
Tọa độ các điểm khép góc theo ĐTM Tọa độ các điểm khép góc thay đổi so
đã được phê duyệt; Diện tích 04 ha; với ĐTM đã phê duyệt; Diện tích 04 ha;
cost khai thác 690 m
cost khai thác 630 m
Múi chiếu 30, kinh tuyến trục
Múi chiếu 30, kinh tuyến trục
107030’
Tên điểm 107030’ (thực tế hệ WGS-84) Tên điểm
X (m)
Y (m)
X (m)
Y (m)
M1
M2

1.631.638
1.631.638

519.159
519.351

M1
M2

1.631.441
1.631.441

519.188
519.378

M3

1.631.515

519.236

M3

1.631.373

519.319
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Tọa độ các điểm khép góc theo ĐTM Tọa độ các điểm khép góc thay đổi so
đã được phê duyệt; Diện tích 04 ha; với ĐTM đã phê duyệt; Diện tích 04 ha;
cost khai thác 690 m
cost khai thác 630 m
Múi chiếu 30, kinh tuyến trục
Múi chiếu 30, kinh tuyến trục
107030’
Tên điểm 107030’ (thực tế hệ WGS-84) Tên điểm
X (m)
Y (m)
X (m)
Y (m)
M4

1.631.376

519.340

M4

1.631.298

519.370

M5

1.631.321

519.164

M5

1.631.170

519.243

M6

1.631.503

519.059

M6

1.631.357

519.134

Nội dung thay đổi trên đã được Liên ngành tiến hành thảo luận và thống nhất tại Biên
bản cuộc họp ngày 15/5/2020 và được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép Giấy phép khai thác
khoáng sản (gia hạn) số 1061/GP-UBND ngày 28/10/2020.

8.2. Điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án
Dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thay đổi khối lượng và phương thức sử dụng đất thải để
cải tạo, phục hồi môi trường (đất tầng phủ được sử dụng một phần vào mục đích làm vật
liệu san lấp, một phần giữ lại để cải tạo đáy moong), đồng thời đáy mỏ khi kết thúc khai
thác theo thiết kế khai thác có sự thay đổi so với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của
dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND
tỉnh Kon Tum, do đó đơn vị thực hiện điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường
của dự án.

8.2.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường
8.2.1.1. Nguyên tắc hoàn phục môi trường
Việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác mỏ sẽ tuân thủ các nguyên
tắc chung như sau:
− Phương án cải tạo, phục hồi môi trường phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa
phương.
− Phương án phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, quy
hoạch sử dụng đất, quy hoạch môi trường của địa phương.
− Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp
luật có liên quan (Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ và
Phát triển rừng, Luật Tài nguyên nước).
− Tôn trọng đặc thù, phong tục tập quán, văn hóa xã hội của địa phương.
− Hạn chế tới mức thấp nhất tác động của chất thải trong quá trình khai thác đến các
yếu tố tự nhiên như địa hình, địa mạo, sinh thái,…
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− Ít gây xáo trộn về mặt kinh tế - xã hội của khu vực xung quanh Dự án. Mọi xáo trộn
về mặt kinh tế - xã hội của khu vực sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

8.2.1.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường
a. Cơ sở lựa chọn phương án
Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt
Củng cố bờ moong
Chu vi moong khai thác tính trên bình đồ moong khai thác là 920 m, chọn chiều rộng
cần san gạt, củng cố bờ moong khai thác 2m, diện tích moong cần gia cố là 1.840 m2. Góc
dốc bờ moong khai thác 600.

Phục hồi đáy moong khai thác
San gạt, tạo mặt bằng khai thác và phủ xanh. Diện tích khai trường cũng chính là đáy
moong 40.000 m2, chọn chiều dày cần san gạt là 0,5 m, nên khối lượng cần san gạt là
20.000 m3.

San gạt mặt tầng xung quanh moong khai thác
Dự án có cos khai thác từ cos +690 đến cos +780, chiều cao tầng kết thúc khai thác
là 20 m. Dự án có 5 tầng kết thúc, diện tích tối thiểu của một mặt tầng khai thác là 1.881
m2.

Trồng cây xanh xung quanh moong và đáy moong khai thác, trồng cỏ phần taluy
bờ moong
− Diện tích phủ xanh tại các mặt tầng trên bờ moong là 1.881m2 x 5 = 9.405 m2
− Diện tích đáy moong 40.000 m2
− Diện tích trên bình sườn tầng taluy 1.000 m2.
− Trồng cây bạch đàn mật độ 2000 cây/ha.

Phục hồi bãi thải:
San gạt, cắt tầng đất tại bãi thải với diện tích là 3.600 m2 và chiều dày cần san gạt là
10 m (chia làm 2 tầng, mỗi tầng 5 m), khối lượng cần san gạt là 36.800 m3.

Phục hồi khu vực hành chính - chế biến
− Tháo dỡ các công trình dân dụng, nhà ở, kho vật tư, nhà vệ sinh,…
− Tháo dỡ các thiết bị máy móc, trạm nghiền sàng.

Đặc điểm đáy mỏ thay đổi so với phương án phê duyệt
Dự báo hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác: Sau khi kết thúc khai thác, khu vực
Dự án để lại hiện trạng sau:
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Khu vực bờ mỏ:
+ Đai bảo vệ kết hợp đường vào đáy mỏ dài 150 m, rộng khoảng 15 m, diện tích là
2.250 m2.
+ Mái taluy: diện tích mái taluy là

.

= 38.680 m2 (19.340 m2 là hình chiếu của

taluy trên bản đồ kết thúc khai thác của dự án bằng phần mền Mapinfor).
− Khu vực đáy moong (đáy mỏ):
+ Đáy mỏ ở cos +680m là 7.810 m2.
+ Đáy mỏ ở cos +630m là 10.600 m2.
+ Trên đáy mỏ ở hai khu vực có lưu giữ đất tầng phủ.

Hiện trạng khối lượng đá đã khai thác, khối lượng đất tầng phủ đã bốc, khối lượng
còn lại tính từ thời điểm lập hồ sơ xin phép điều chỉnh
Hợp tác xã Vạn Thành đã thực hiện xác định trữ lượng, chất lượng đất phủ được phép
huy động vào thiết kế khai thác trong diện tích cấp phép khai thác (Báo cáo xác định trữ
lượng, chất lượng lượng đất phủ được phép huy động vào thiết kế khai thác do Đoàn địa
chất 506 lập kèm theo), theo đó khối lượng đất phủ được phép huy động vào khai thác
232.640 m3. Đơn vị thực hiện thu hồi 80.000m3 đất từ hoạt động bóc tầng phủ để phục vụ
nhu cầu san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật của huyện Ngọc Hồi và khu vực lân cận. Khối
lượng đất bóc phủ còn lại (khoảng 152.640,0 m3) sẽ được giữ lại tại bãi chứa để phục hồi
môi trường khi đóng cửa mỏ

c. Lựa chọn phương án cải tạo phục hồi môi trường:
Căn cứ phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; căn cứ hiện trạng
đáy mỏ sau khi kết thúc khai thác. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường lựa chọn như
sau:
− Đáy moong: Đáy moong sau khi kết thúc khai thác có cos thấp nhất là +630m, bằng
với cos môi trường tự nhiên phía Đông Nam mỏ. Thực hiện sử dụng đất tầng phủ tại bãi
thải (bãi lưu đất hình thành trong diện tích đáy moong) để san gạt với chiều dày 2,0 m;
tổng diện tích đáy moong là 18.410 m2, khối lượng đất san gạt là 36.820 m3. Khối lượng
đất dư còn lại được sử dụng để tận thu làm vật liệu san lấp các dự án trên địa bàn huyện
Ngọc Hồi. Đáy mỏ sau khi san gạt, thực hiện trồng cây bạch đàn với mật độ 2.000 cây/ha,
tỷ lệ trồng dặm 30%.
− Bãi thải: Bãi thải thuộc diện tích đáy moong, sau khi đã sử dụng đất để san lấp đáy
moong sẽ cải tạo, phục hồi môi trường cùng với diện tích đáy moong.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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− Củng cố moong: Diện tích mái tluy cần củng cố là 38.680 m2, chiều dày củng cố 0,3
m; khối lượng củng cố 11.604 m3. Vãi hạt cỏ trên mái taluy, định mức 1 kg thực hiện 150
- 200 m2; khối lượng hạt cỏ sử dụng là 200 kg.
− Trồng cây trên đai bảo vệ: Diện tích cần trồng là 2.250 m2, trồng cây bạch đàn với
mật độ 2000 cây/ha, tỷ lệ trồng dặm 30%.

8.2.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
Bảng 7. Nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Nội dung, phương án cải tạo
Hạng mục
Phương án đã phê duyệt
Phương án điều chỉnh
Chu vi moong khai thác tính Củng cố mái taluy với tổng
trên bình đồ moong khai thác là diện tích 38.680 m2, chiều dày
920 m, chọn chiều rộng cần san củng cố 0,3m; khối lượng
Củng cố bờ moong gạt, củng cố bờ moong khai thác 11.604m3. Vãi hạt cỏ trên mặt
2m, diện tích moong cần gia cố tầng, định mức 1kg gieo 150 mỗi mặt tầng là 1.840 m2. Góc 200 m3. Khối lượng hạt cỏ sử
dốc bờ moong khai thác 600.
dụng là 200 kg.
- Dự án có cos khai thác từ cos
+690 đến cos +780, chiều cao
San gạt đai bảo vệ dày 0,5 m;
tầng kết thúc khai thác là 20 m.
diện tích đai bảo vệ 2.250 m2,
Dự án có 5 tầng kết thúc, diện
Cải tạo đai bảo vệ
khối lượng san gạt là 675m3.
tích tối thiểu của một mặt tầng
(mặt tầng)
Trồng keo trên đai bảo vệ với
khai thác là 1.881 m2.
mật độ 2.000 cây/ha. Tỷ lệ
- Phủ xanh tại các mặt tầng trên
trồng dặm 30%.
bờ moong là 1.881m2 x 5 =
9.405 m2
- Sử dụng đất tầng phủ, đổ lớp
- San gạt, tạo mặt bằng khai thác đất màu dày 2m, tổng diện tích
và phủ xanh. Diện tích khai 14.410 m2; khối lượng đất sử
trường cũng chính là đáy moong dụng hoàn thổ là 36.820 m3.
40.000 m2, chọn chiều dày cần Trồng keo trên đai bảo vệ với
San gạt, cải tạo đáy san gạt là 0,5 m, nên khối lượng mật độ 2.000 cây/ha. Tỷ lệ
cần san gạt là 20.000 m3.
trồng dặm 30%.
mỏ
- Trồng cây bạch đàn mật độ - Khối lượng đất đất tầng phủ
2.000 cây/ha.
sử dụng làm vật liệu san lấp là
- Toàn bộ đất tầng phủ phát sinh 80.000 m3, khối lượng đất tầng
phủ còn lại là 115.820 m3 sẽ
vận chuyển về bãi thải.
vận chuyển về bãi thải.
San gạt, cắt tầng đất tại bãi
thải với diện tích là 3.600 m2 và
Cải tạo, PHMT bãi chiều dày cần san gạt là 10 m Giữ nguyên phương án đã phê
thải
(chia làm 2 tầng, mỗi tầng 5 m), duyệt.
khối lượng cần san gạt là 36.800
m3.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Nội dung, phương án cải tạo
Phương án đã phê duyệt
Phương án điều chỉnh
- Tháo dỡ các công trình dân
dụng, nhà ở, kho vật tư, nhà vệ
Cải tạo, PHMT khu
Giữ nguyên phương án đã phê
sinh,…
vực hành chính
duyệt.
- Tháo dỡ các thiết bị máy móc,
trạm nghiền sàng.
Xây dựng mương thoát nước
Xây dựng mương
Giữ nguyên phương án đã phê
trong đáy mỏ dài 50 m, rộng
thoát nước
duyệt.
1m, sâu 0,5m.
Lắp đặt 20 biển báo, biển hình Giữ nguyên phương án đã phê
Lắp đặt biển báo
vuông 60cm x 60 cm
duyệt.
Hạng mục

8.2.3. Dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
a. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác
Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường gồm :
− Cải tạo đai bảo vệ:
Thực hiện san gạt đai bảo vệ với khối lượng 675 m3, mã định mức AB.21133. Trồng Keo
trên đai bảo vệ với mật độ trồng 2.000 cây/ha (keo lá tràm), tỷ lệ trồng dặm. Trong thời gian
lấp hố kết hợp phân bón NPK. Mỗi cây bón 250g.
Đơn giá trồng 1ha cây keo lá tràm là 49.977.162 đồng (bảng 12).
− Củng cố bờ moong: Khối lượng san gạt 11.604 m3, mã định mức AB.21133. Vãi hạt
cỏ trên mái taluy định mức 1kg gieo 150 - 200 m3. Khối lượng hạt cỏ sử dụng là 200 kg.
− Chi phí lập biển báo xung quanh moong khai thác: Giữ nguyên chi phí theo phương
án đã được phê duyệt.
− Chi phí tạo mương thoát nước: Giữ nguyên chi phí theo phương án đã được phê duyệt.
− San gạt, cải tạo đáy mỏ:
Khối lượng san gạt 36.820 m3, mã định mức AB.21133.
Trồng keo trên đai bảo vệ với mật độ trồng 2.000 cây/ha (keo lá tràm), tỷ lệ trồng
dặm. Trong thời gian lấp hố kết hợp phân bón NPK. Mỗi cây bón 250g. Đơn giá trồng 1ha
cây keo lá tràm là 49.977.162 đồng (bảng 12)
− Chi phí san gạt moong, sườn tầng sau khai thác: Khối lượng cần san gạt: 9.400m3.
Mã định mức AB.21133.
− Xây dựng mương thoát nước : Giữ nguyên chi phí theo phương án đã được phê duyệt.
− Lắp đặt biển báo: Giữ nguyên chi phí theo phương án đã được phê duyệt.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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b. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải
Giữ nguyên chi phí theo phương án đã được phê duyệt.

c. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng khu phụ trợ
Là chi phí cải tạo, PHMT khu vực hành chính: Giữ nguyên chi phí theo phương án đã
được phê duyệt.

d. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ
Không thực hiện.

e. Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường
Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm: Chi
phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng, do trượt giá; chi
phí vận hành hệ thống xử lý nước thải; 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).

f. Những khoản chi phí khác
Những khoản chi phí khác tức là chi phí gián tiếp để thực hiện dự toán cải tạo, phục
hồi môi trường bao gồm các chi phí: Chi phí trực tiếp khác; chi phí chung; thu nhập chịu
thuế tính trước; chi phí nhà tạm, thuế VAT. Được thể hiện ở bảng 8 phần (XI đến XX).
Tổng dự toán chi phí phục hồi môi trường được thể hiện ở bảng 8.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Chi phí cải tạo bờ moong

Diện tích khu vực trồng cây

Chi phí trồng (1ha)

AB.21133 Chi phí san gạt đai bảo vệ

Chi phí cải tạo đai bảo vệ

Khu vực khai thác

1,84

1

36.820

1.315

50.000

10.504

10.504

10.504
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-9

1

1

1

1

-10

1

1

1

1

-11

-12

7.090.200

-14

Máy

-

48.418.300 386.757.280

1.000.000

15.259.260 121.888.416

887.625

-13

Nhân công

49.977.162

11.819

50.000

11.819

49.977.162

11.819

-15

ĐƠN GIÁ

7.624.000

5.000.000

92.007.955

435.175.580

1.000.000

137.147.676

11.244.862

7.977.825

-16

THÀNH
TIỀN
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25.080.078

ha

m3

100.000

1.315

1.315

-7

Vật
liệu

THÀNH TIỀN

157.272.184

Chi phí lắp biển báo

Chi phí xây dựng mương
thoát nước

Diện tích khu vực trồng cây

Chi phí trồng (1ha)

Chi phí trồng cây khai
trường

Chi phí san gạt moong khai
thác

20

11.604

-6

Máy

Vật Nhân
Máy
liệu công

HỆ SỐ HIỆU
CHỈNH

II Chi phí cải tạo, PHMT bãi thải

AB.21133

kg

m3

1

ha
0,23

675

-5

m3

-4

Vật liệu Nhân công

ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

ĐVT: đồng

III Chi phí cải tạo, PHMT Khu phụ trợ

1.4

1.3

Chi phí cải tạo moong khai
thác

Chi phí vãi hạt cỏ

1.2 AB.21133 Chi phí san gạt bờ moong

1.1

I

-1

Khối
TT MÃ HIỆU NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT
lượng

Bảng 8. Bảng tổng hợp chi phí phục hồi môi trường

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum.

Vật
liệu
Nhân công

Máy

ĐƠN GIÁ

THÀNH
TIỀN

Thu nhập chịu thuế tính trước
(5,5%XII)

1.242.337.560

13.517.026

1.228.820.534

64.061.734

1.164.758.800

79.242.677

1.085.516.123

21.284.630
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− Đơn giá trồng 1 ha cây keo (thể hiện ở các bảng 12).

− Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

− Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

− Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Áp dụng theo các đơn giá:

XVI Tổng chi phí phục hồi môi trường

XV Chi phí nhà tạm (1,1%VIX)

XIV Tổng

XIII

XII Giá dự toán

XI Chi phí chung (7,3%X)

XX Cộng trực tiếp chi phí

XIX Chi phí trực tiếp khác (2%VIII)

1.064.231.493

96.748.318

VIII Tổng chi phí

967.483.176

VI Tổng chi phí trực tiếp

VII Chi phí dự phòng (10%)

87.953.016

Vật Nhân
Máy
liệu công

THÀNH TIỀN

V Duy tu, bảo trì công trình (10%VI)

Máy

HỆ SỐ HIỆU
CHỈNH

879.530.160

Vật liệu Nhân công

ĐƠN GIÁ BAN HÀNH

IV Tổng chi phí

Khối
TT MÃ HIỆU NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT
lượng

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum.

Phụ cấp khu vực
Phụ cấp khác
Số ngày làm việc trong tháng

Lương ngày công

5
6
7

8

LTT
LCV

LTT
LCV
LCV

Khối lượng (kg)
625
625

218.442

921.000
767.500
5.679.500

Đơn giá (đồng/kg)
3.500,00
10.000,00

Bảng 10. Chi phí phân bón cho 1 ha

30%
25%
26

3.070.000
1,20
10%

686

Tên

Chăm sóc rừng trồng 4
năm đầu

STT

1

870

Lần 2, 3
Năm 1, 2
(m2/công)

TT11/2005/TTLT-BNVBLĐTBXH-BTC-UBDT

TT17/2015/TT-BLĐTBXH

800

823

218.442

50,72

11.079.854,58

Lần 2 và 3
Lần 1
Mức lao
Lương
Mức lao động 1ha
Năm 3
Năm 3
ngày
động 1ha
và lần 1 năm 4
(đồng)
công (đồng) (công)
(m2/công)
(m2/công)
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Lần 1
Năm 1, 2
(m2/công)

ĐVT: đồng
Ghi chú
90/2019/NĐ-CP

Thành tiền (đồng)
2.187.500,00
6.250.000,00
8.437.500,00

Thành tiền
3.070.000
3.684.000
307.000

Bảng 11. Chăm sóc rừng trồng trong 04 năm đầu

TT
Tên
1 Phân hữu cơ
2 Phân lân
3 Chi phí phân bón 1 ha cây keo

Tên
Lương tối thiểu (LTT)
Mức lương công việc (LCV)
Phụ cấp độc hại, nặng nhọc

TT
1
2
4

Bảng 9. Chi phí lương ngày công

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum.

Vun xới gốc và cây trồng
Trồng dặm (30%)
Chi phí mua phân bón
Chăm sóc rừng trồng 4 năm đầu

6
7
8
9

Nghiệm thu, quản lý, quyết toán
(15% x I)
Tổng chi phí trồng 1ha

138
108

159
147

191

72

2.000
600

2.600
2.600
2.600
2.000

2.600

Mức lao
động
Khối
(hố/công lượng
hoặc cây)

212.158
212.158

212.158
212.158

212.158

212.158

Lương
ngày
công
(đồng)

1.000

Đơn
giá

Ghi chú
QĐ38/2005QĐ/BNN)

49.977.162

6.491.368

6.701.369
200.000
10.000,00

3.074.753 Bảng 3.11.6 phần 3
1.178.655
8.437.500
11.079.854

2.888.014 Bảng 3.7.6 phần 3
2.600.000
3.469.250 Bảng 3.8.6 phần 3
2.886.503 Bảng 3.10.6 phần 3

43.275.793
7.661.261 Bảng 3.6.6 phần 3

Thành tiền
(đồng/ha)
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Ghi chú: Giá cây giống (keo lá tràm) 1.000 đồng/cây theo giá cả thị trường tại thời điểm tính toán. Các định mức khác theo Quyết định
38/2005/QĐ-BNN ngày 6 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng
rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

3

II Chi phí gián tiếp
1 Thiết kế
2 Chi phí thẩm định

Mức lao động lấp hồ
40 x 40 x40 2.000 – 3.000
Giá cây giống (keo lá tràm hạt)
Vận chuyển cây con và trồng
2.000 – 3.000
Vận chuyển và bón phân
2.000 – 3.000

2
3
4
5
2.000 – 3.000
2.000 – 3.000

Chi phí trực tiếp
Mức lao động đào hố trồng cây 40 x 40 x40 2.000 – 3.000

Tên

I
1

STT

Cự ly đi làm
Kích thước
(m)

Bảng 12. Chi phí trồng và chăm sóc 1ha cây keo
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8.2.4. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ
Theo khoản 3, Điều 37, 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 thì tổng số tiền ký quỹ (chưa
bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục
hồi môi trường. Tổng số số tiền ký quỹ của dự án (A) sau khi điều chỉnh phương án cải
tạo, phục hồi môi trường là: 1.242.337.560 (đồng).
Hợp tác xã Vạn Thành đã thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo Dự án cải
tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày
02/7/2012 của UBND tỉnh Kon Tum và theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày
30/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum V/v phê duyệt điều chỉnh số tiền ký quỹ cải tạo phục
hồi môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với tổng số tiền (B) là 1.109.352.968 đồng
(chứng từ nộp tiền đính kèm tại Phụ lục).
Số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đơn vị phải nộp do có sự điều chỉnh
phương án cải tạo, phục hồi môi trường là: C = A – B = 132.984.592 đồng.
Hợp tác xã Vạn Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy phép khai thác
khoáng sản số 964/GP-UBND ngày 17/10/2012 và Giấy phép khai thác khoáng sản số
1061/GP-UBND ngày 28/10/2020 (gia hạn lần 1) với thời gian gia hạn giấy phép đến ngày
17/10/2032. Như vậy thời gian còn lại của giấy phép khai thác khoáng sản (TGp) khoảng
10 năm 5 tháng. Do đó, số tiền ký quỹ hàng năm (Thn) (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được
tính như sau:
Thn =

=

.

.

= 13.298.459 đồng/năm.

Như vậy Hợp tác xã Vạn Thành phải thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
như sau:
− Số lần ký quỹ: 10 lần (tương đương 10 năm theo thời hạn còn lại trong giấy phép khai
thác khoáng sản), số tiền ký quỹ 13.298.459 đồng/năm;
− Thời điểm ký quỹ: Thực hiện trong khoảng thời gian không quá 07 ngày, kể từ ngày
cơ quan có thẩm quyền công bố chỉ số giá tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ.
8.2.5. Đơn vị nhận ký quỹ
− Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
− Tài khoản nhận tiền ký quỹ: 5100201010361 tại Ngân hàng Nông nghiêp và Phát
triển nông thôn tỉnh Kon Tum.
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9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Dự án cải tạo,
phục hồi môi trường tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 02/7/2012. Theo đó, kế hoạch,
tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án cụ thể như sau:
Bảng 13. Chương trình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường
TT

Hoạt động

1 Bốc đất phủ đổ ra bãi thải

Thời gian
thực hiện

Tiến độ
thực hiện

Ghi chú

6 tháng tính từ
lúc mỏ bắt đầu
hoạt động

Từ năm thứ 2
San gạt mặt tầng xung quanh
2
đến khi kết thúc
moong khai thác
khai thác

Thực hiện song
song cùng với
Từ năm thứ 2
Củng cố bờ moong khai thác,
đến khi kết thúc quá trình khai
3
san gạt đáy moong khai thác
thác
khai thác
4

Trồng cây xanh xung quanh
Từ năm thứ 5
khu vực khai thác

5 San gạt khu vực bãi thải
6 Tháo dỡ công trình phụ trợ

Từ năm thứ 4
đến khi kết thúc
khai thác
Năm kết thúc
khai thác

Chưa thực hiện

Tổng kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường
đã được phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh Kon
Tum và theo Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum
V/v phê duyệt điều chỉnh số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường của dự án Khai thác
mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum là 1.109.352.968 đồng. Tính đến tháng 4/2022 (thời điểm lập báo cáo đề xuất
cấp giấy phép môi trường) đơn vị đã nộp đầy đủ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi nêu trên
(chứng từ nộp tiền đính kèm tại Phụ lục).
Sau khi điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nội dung điều chỉnh tại
mục 8 nêu trên), kế hoạch, tiến độ thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường điều
chỉnh của dự án như sau:
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Bảng 14. Chương trình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường điều chỉnh
TT
Hoạt động
1 Củng cố bờ moong
2 Cải tạo đai bảo vệ (mặt tầng)
3 San gạt, cải tạo đáy mỏ

Thời gian thực hiện
Ghi chú
Từ năm 2022
Thực hiện song song cùng
với quá trình khai thác
Từ năm 2022
Năm kết thúc
khai thác

4 San gạt khu vực bãi thải

Năm kết thúc
khai thác

5 Tháo dỡ công trình phụ trợ

Năm kết thúc
khai thác
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Chương IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
− Nguồn phát sinh nước thải: Tại khu vực mỏ đá chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và
nước thải mỏ (nước mưa chảy tràn qua khu vực khai trường khai thác).
− Vị trí, nguồn tiếp nhận nước thải:
+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn.
Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT – cột B và được thẩm thấu vào môi
trường đất.
+ Nước thải mỏ: Nước thải tại vị trí đã khai thác đến cos +630 (thấp hơn địa hình môi
trường xung quanh) được bơm theo đường ống Ф110 dài khoảng 100 m để thoát ra các khe
cạn xung quanh khu vực mỏ. Nước trên bề mặt khai trường khai thác sẽ được thu gom dẫn
theo hệ thống thoát nước đến các hố lắng tự nhiên để lắng bớt cặn rác, bùn đất trước khi
chảy ra khe cạn phía Đông Nam khu vực dự án.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
Các nguồn phát sinh khí thải tại cơ sở chủ yếu từ hoạt động nổ mìn, khai thác, chế
biến đá và hoạt động vận chuyển đá nguyên liệu, đá thành phẩm. Đây là các nguồn phát
sinh tức thời, mang tính chất di động. Đơn vị thực hiện các biện pháp quản lý và các biện
pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải phát sinh như tưới nước giảm bụi, lắp đặt hệ
thống phun sương tại trạm nghiền sàng,… để đảm bảo chất lượng môi trường không khí
xung quanh tại khu vực đạt QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng không khí xung quanh.
3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
− Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại cơ sở chủ yếu từ hoạt động nổ mìn
phá đá, hoạt động nghiền sàng, chế biến đá. Ngoài ra, còn có tiếng ồn phát sinh từ hoạt
động vận chuyển nguyên vật liệu, đá thành phẩm đến nơi tiêu thụ.
− Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:
+ Đối với tiếng ồn: Đảm bảo giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn theo QCVN
26:2010/BTNMT là 70 dBA.
+ Đối với độ rung: Đảm bảo giới hạn tối đa cho phép về độ rung theo QCVN
27:2010/BTNMT là 75 dB.
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Chương V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Kết quả quan trắc môi trường định ký đối với nước thải
Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở sau khi được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại
3 ngăn thấm vào môi trường đất nên không thực hiện quan trắc định kỳ nước thải.
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải
Hợp tác xã Vạn Thành thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ tần suất 4
đợt/năm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường
đã được phê duyệt tại 04 vị trí sau:
+ K01: Tại khu vực khai thác (X = 1631410, Y = 519233);
+ K02: Tại khu hành chính (X = 163131; Y = 519477);
+ K03: Tại khu vực trạm nghiền (X = 1631385, Y = 519412);
+ K04: Tại khu vực cuối hướng gió gần nhà dân cách khu vực dự án 1,5 km về phía
Đông (X = 1631475, Y = 519863).
Qua kết quả đo đạc và phân tích các thông số môi trường đặc trưng cho chất lượng
không khí khu vực mỏ đá cho thấy tất cả các thông số đều có giá trị nằm trong giới hạn
cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Điều này cho thấy hoạt động khai thác đá của đơn
vị chưa gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí xung quanh và đảm bảo môi trường
làm việc của công nhân.
Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí năm 2020, 2021 được thể hiện
qua bảng sau:
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Năm
2021

2

Đợt 2

Đợt 1

Đợt 4

Đợt 3
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Năm
2020

Đợt 2

Đợt 1

Thời gian
quan trắc

1

TT

Bảng 15. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2020, 2021
Ký hiệu Nhiệt độ Độ ẩm Tốc độ gió Tiếng ồn Độ rung Bụi lơ lửng
0
mẫu
C
%
m/s
dBA
dB
mg/m3
K01
25,5
64,5
0,1 – 0,3
65,4
52,8
0,19
K02
25,2
64,6
0,1 – 0,2
64,3
52,5
0,17
K03
26,1
64,8
0,1 – 0,3
65,2
52,2
0,18
K04
25,9
64,7
0,1 – 0,4
65,3
52,6
0,16
K01
26,7
65,7
0,1 – 0,4
66,6
53,6
0,19
K02
26,3
65,8
0,1 – 0,3
65,5
53,7
0,17
K03
27,3
65,6
0,1 – 0,2
65,4
53,4
0,18
K04
26,6
65,9
0,1 – 0,4
66,5
53,8
0,19
K01
26,5
65,5
0,1 – 0,2
66,4
53,8
0,18
K02
26,2
65,6
0,1 – 0,3
65,3
53,5
0,16
K03
27,1
65,8
0,1 – 0,3
66,2
53,2
0,17
K04
26,9
65,7
0,1 – 0,4
66,3
53,6
0,18
K01
26,4
65,4
0,1 – 0,3
66,5
53,7
0,17
K02
26,3
65,5
0,1 – 0,2
65,4
53,4
0,15
K03
27,2
65,7
0,1 – 0,3
66,3
53,1
0,16
K04
26,8
65,6
0,1 – 0,4
66,4
53,5
0,18
K01
26,5
65,5
0,1 – 0,2
66,4
53,8
0,18
K02
26,2
65,6
0,1 – 0,3
65,3
53,5
0,16
K03
27,1
65,8
0,1 – 0,3
66,2
53,2
0,17
K04
26,9
65,7
0,1 – 0,4
66,3
53,6
0,18
K01
26,4
65,4
0,1 – 0,3
66,5
53,7
0,17
K02
26,3
65,5
0,1 – 0,2
65,4
53,4
0,15
K03
27,2
65,7
0,1 – 0,3
66,3
53,1
0,16
K04
26,8
65,6
0,1 – 0,4
66,4
53,5
0,18
CO
mg/m3
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6

SO2
mg/m3
0,064
0,059
0,060
0,062
0,076
0,067
0,072
0,074
0,074
0,069
0,070
0,072
0,075
0,068
0,071
0,073
0,074
0,063
0,070
0,072
0,075
0,068
0,071
0,073

NO2
mg/m3
0,062
0,053
0,061
0,058
0,074
0,065
0,073
0,066
0,072
0,063
0,071
0,068
0,073
0,064
0,072
0,069
0,072
0,063
0,071
0,068
0,072
0,063
0,071
0,068

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum.

Nhiệt độ
0
C
25,5
25,2
26,1
25,9
26,7
26,3
27,3
26,6
Độ ẩm
%
64,5
64,6
64,8
64,7
65,7
65,8
65,6
65,9
-

+ Năm 2021: Đợt 1: 26/3/2021; Đợt 2: 10/6/2021; Đợt 3: 20/10/2021; Đợt 4: 14/12/2021.
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− QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

− QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

CO
mg/m3
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
<6
30.000
20.000

SO2
mg/m3
0,064
0,059
0,060
0,062
0,076
0,067
0,072
0,074
350
5.000

NO2
mg/m3
0,062
0,053
0,061
0,058
0,074
0,065
0,073
0,066
200
5.000

Nguồn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn môi trường Hải Âu.

Tốc độ gió Tiếng ồn Độ rung Bụi lơ lửng
m/s
dBA
dB
mg/m3
0,1 – 0,3
65,4
52,8
0,19
0,1 – 0,2
64,3
52,5
0,17
0,1 – 0,3
65,2
52,2
0,18
0,1 – 0,4
65,3
52,6
0,16
0,1 – 0,2
66,6
53,6
0,19
0,1 – 0,3
65,5
53,7
0,17
0,1 – 0,3
66,4
53,4
0,18
0,1 – 0,4
66,5
53,8
0,19
70
85
75
300
8.000
-

+ Năm 2020: Đợt 1: 26/3/2020; Đợt 2: 10/6/2020; Đợt 3: 20/10/2020; Đợt 4: 14/12/2020;

− Ngày lấy mẫu:

Ghi chú:

Ký hiệu
mẫu
K01
K02
Đợt 3
K03
K04
Năm
2
2021
K01
K02
Đợt 4
K03
K04
QCVN 26:2010/BTNMT
QCVN 24:2016/BYT
QCVN 27:2010/BTNMT
QCVN 05:2013/BTNMT
QCVN 02:2019/BYT
QCVN 03:2019/BYT

TT

Thời gian
quan trắc

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi,
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− QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

− QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

− QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

− QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
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tỉnh Kon Tum.
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Chương VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Chương trình quan trắc môi trường
Hợp tác xã Vạn Thành đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn
hoạt động tiếp theo của dự án như sau:
2.1. Quan trắc môi trường không khí lao động
− Vị trí lấy mẫu:
+ 01 vị trí tại khu vực khai thác;
+ 01 vị trí tại trạm nghiền.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Thông số phân tích: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung và yếu tố vi khí hậu (nhiệt
độ, độ ẩm, tốc độ gió).
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng
ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, QCVN
05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh,
QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép
tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 02:2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc, QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
− Tần suất: 02 lần/năm.
2.2. Quan trắc môi trường nước mặt
− Vị trí giám sát:
+ 01 mẫu tại khe suối chảy qua khu vực khai thác;
+ 01 mẫu tại suối cách khu vực dự án 900 m về phía Đông Nam.
− Số lượng mẫu: 02 mẫu.
− Thông số giám sát: pH, TSS, COD, Fe tổng, Coliform, tổng dầu mỡ.
− Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
chất lượng nước mặt.
− Tần suất: 02 lần/năm.
2.3. Giám sát chất thải rắn:
− Giám sát việc phân loại, khối lượng, chủng loại, tỷ lệ, thành phần chất thải và biện
pháp thu gom, xử lý.
− Vị trí giám sát: Khu vực dự án.
− Tần suất: Thường xuyên.
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
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2.6.4. Giám sát khác:
− Giám sát sạt lở bờ moong khai thác, sạt lở bãi thải.
− Giám sát tuyến đường vận chuyển chính.
− Tần suất: Thường xuyên.
2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
− Hàng năm, đơn vị sẽ bố trí kinh phí để thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, cụ thể
như sau:
Bảng 16. Tổng hợp kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
TT

Nội dung

Đơn vị
tính

Số
lượng

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

I
1
2

Quan trắc môi trường
Môi trường không khí
Môi trường nước mặt

Đợt/năm
Đợt/năm

2
2

1.500.000
2.000.000

7.000.000
3.000.000
4.000.000

II

Lập báo cáo định kỳ công
tác bảo vệ môi trường

Báo cáo/
năm

1

5.000.000

5.000.000

III Tổng

12.000.000

− Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp
tác xã Vạn Thành.

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
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Chương VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong 02 năm 2020 và 2021, không có cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà
nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường đối với
dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường, thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Hiện tại, hoạt động sản xuất và chế biến đá của cơ sở chưa gây
tác động đáng kể đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và sự cố môi trường
đã được Công ty thực hiện theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê
duyệt.
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Chương VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Hợp tác xã Vạn Thành cam kết:
− Các thông tin, số liệu sử dụng trong báo cáo hoàn toàn chính xác, trung thực.
− Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh không để ảnh hưởng đến
chất lượng môi trường không khí xung quanh, đảm bảo giá trị các thông số đại diện cho
chất lượng môi trường không khí xung quanh đạt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/
BTNMT.
− Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi thấm vào
môi trường đất.
− Quản lý các hoạt động phát sinh tiếng ồn, độ rung tại khu vực mỏ đá, đảm bảo tiếng
ồn, độ rung phát sinh đạt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN
27:2010/BTNMT.
− Thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường,
chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày /01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
− Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động, ứng phó
sự cố môi trường theo đúng quy định.
− Thực hiện đúng phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.
− Hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
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PHỤ LỤC
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHỤ LỤC 1
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Số: 942 /UBND-NNTN
V/v sử dụng đất bóc tầng phủ
trong khu vực mỏ để làm vật
liệu san lấp

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Hợp tác xã Vạn Thành.

Xét đề nghị của: Hợp tác xã Vạn Thành tại Văn bản số 03/TTr-HTXVT
năm 2022 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 878/STNMT-TNKSN
ngày 03 tháng 4 năm 2022 về việc sử dụng đất phủ mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã
Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc Hợp tác xã Vạn Thành được sử dụng khối lượng
đất (đạt yêu cầu sử dụng đắp và san lấp công trình) thu hồi được qua hoạt động
khai thác khoáng sản tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi
(Giấy phép số 964/GP-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012; Giấy phép gia hạn số
1061/GP-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để làm
vật liệu san lấp như đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản trên.
2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan
hướng dẫn Hợp tác xã Vạn Thành thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường,
khoáng sản và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện
hành, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Hợp tác xã Vạn Thành chỉ được phép vận chuyển, cung cấp đất bóc tầng
phủ phục vụ thi công công trình sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
bằng văn bản; nghiêm cấm mọi hành vi tự ý vận chuyển, sử dụng khoáng sản trái
pháp luật để phục vụ thi công công trình.
Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế (p/h);
- Cục Thuế tỉnh (p/h);
- Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (p/h);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNTN.HVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHỤ LỤC 2
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHỤ LỤC 2.1
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
NĂM 2020

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHỤ LỤC 2.2
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
NĂM 2021

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
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Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Khai thác mỏ đá xây dựng thông thường,
thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

PHỤ LỤC 3
CÁC BẢN ĐỒ, BẢN VẼ LIÊN QUAN

Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 55 Phan Kế Bính, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Tel: 02603.913.969 – Fax: 02603.913.966
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Täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc Má
§iÓm
gãc

HÖ VN-2000, mói chiÕu 3 ®é
kinh tuyÕn trôc 107 ®é 30 phót
X (m)
1.631.441

519.188

2

1.631.441

519.378

3

1.631.373

519.319

4

1.631.298

519.370

5

1.631.170

519.243

6

1.631.357

519.134

0
66

1

DiÖn tÝch: 4,0 ha

ChØ dÉn
Chñ ®Çu tƯ
750

§ưêng ®ång ®é cao
HÖ thèng thñy v¨n

6

+630

Y (m)

Hîp t¸c x· V¹n Thµnh
Gi¸m ®èc

Dù ¸n ®Çu tư khai th¸c kho¸ng s¶n
®¸ lµm VLXDTT t¹i th«n N«ng NhÇy II,
x· §¨k N«ng, huyÖn Ngäc Håi, tØnh Kon Tum

Ranh giíi má
(4ha)

B¶N §å HOµN THæ KH¤NG GIAN
§· KHAI TH¸C

Cost khai th¸c thiÕt kÕ

Giai ®o¹n

Tû lÖ

BCKTKT
bæ sung

1/1.000

Moong kÕt thóc khai th¸c

Sè hiÖu b¶n vÏ
BV-BS.14b

5 19 130

19 200

19 300

5 19 380

16 31

16 31

450

450

1

2

0
75

69

5
74

5

+682
+682

31
400

31
400

690

+682
+682

685

Trång c©y

680

3
6

N«ng NhÇy II

+682
+682

x· §¨k N«ng
+630

675

+682
+682
+630

+630

+630
+632
+632

+630

725
+630

+630

+630
+632
+632

+630
+674

I-121 (B)

+630

720
31
300

+630

+630
+632
+632

+630

4

+630

715

31
300

Trång c©y

+680
+632
+632
+630

+630

§Êt phñ dïng ®Ó c¶i t¹o
phôc håi m«i trêng

710

+631
+631

665
+630

+630

+630

+670

+630
+631
+631

I-121 (C)

+632
+632

Trång +670
c©y

®ưêng né
i bé

+630

705

Täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc Má
§iÓm
gãc

+670

X (m)
1

675

680

5

ChØ dÉn

690

670

695

5
66

+670

Chñ ®Çu tƯ
750

§ưêng ®ång ®é cao
Hîp t¸c x· V¹n Thµnh
Gi¸m ®èc

HÖ thèng thñy v¨n

+630

Cost khai th¸c thiÕt kÕ
Moong kÕt thóc khai th¸c

16 31

100
5 19 130

519.188

2

1.631.441

519.378

3

1.631.373

519.319

4

1.631.298

519.370

5

1.631.170

519.243

6

1.631.357

519.134

31
200

DiÖn tÝch: 4,0 ha
Dù ¸n ®Çu tư khai th¸c kho¸ng s¶n
®¸ lµm VLXDTT t¹i th«n N«ng NhÇy II,
x· §¨k N«ng, huyÖn Ngäc Håi, tØnh Kon Tum

B¶N §å c¶i t¹o,
phôc håi m«i trƯêng

Ranh giíi má
(4ha)

6

Y (m)

1.631.441

0
66

700

31
200

HÖ VN-2000, mói chiÕu 3 ®é
kinh tuyÕn trôc 107 ®é 30 phót

19 200

HÖ täa ®é VN-2000. kinh tuyÕn trôc 107 ®é 30 phót

19 300

Giai ®o¹n

Tû lÖ

BCKTKT
bæ sung

1/1.000

Sè hiÖu b¶n vÏ
BV-BS.14c
31
100

16

5 19 380

