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Về kết quả tham vấn thông qua đăng tải
trên trang thông tin điện tử nội dung
báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư khai
thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp
tại làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum”

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa(1).
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 25/TTr-TAS ngày
20/4/2022 của Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa về việc đăng tải nội dung để
thực hiện tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự
án “Đầu tư khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại làng Đăk Ven, xã
Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum” kèm theo Báo cáo đánh giá tác động
môi trường (ĐTM).
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung Tâm Công nghệ thông tin
Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan thường trực Ban biên tập Trang thông tin
điện tử của Sở đăng tải nội dung tham vấn lên Trang thông tin điện tử của Sở cụ
thể:
- Địa chỉ đăng tải: http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/news/tham-van-danh-giatac-dong-moi-truong/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-dautu-khai-thac-khoang-san-dat-lam-vat-lieu-san-lap-tai-lang-dak-ven-xa-dak-pekhuyen-dak-glei-tinh-kon-tum-3794.html
- Thời hạn tham vấn: 15 ngày (Từ ngày 21/4/2022 đến ngày 06/5/2022).
Kết quả: Trong thời gian đăng tải. Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên
và Môi trường nhận được 01 ý kiến của tổ chức/cá nhân có địa chỉ Email:
minhtranqn1991@gmail.com tham gia góp ý đối với nội dung đề nghị đăng tải
của quý đơn vị như sau:
1. Về chi phí cải tạo, phục hồi môi trường
- Đề nghị bổ sung: Bản vẽ thiết kế thi công các công trình xử lý chất thải;
Công trình cải tạo, phục hồi môi trường (Bản vẽ được quy định tại Phụ lục II –
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). Chi tiết các công trình phục hồi môi trường:
Bao tải đất bằng vải địa kỹ thuật dài 213m; Hàng rào kẽm gai với chiều dài 656m;
Chi tiết trồng cỏ trên các mặt tầng và mái taluy; Chi tiết mương dẫn nước bằng bê
(1)

Địa chỉ: 234 Hùng Vương, Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

tông với chiều dài 77m; Chi tiết biển báo 13 biển báo tam giác… để có cơ sở tính
toán chi phí phục hồi môi trường cho dự án. Vì thế dự toán chi phí cải tạo, phục
hồi môi trường của dự án là 163.007.965 đồng là chưa có cơ sở.
Nếu chi phí cải tạo, phục hồi môi trường xây dựng không hợp lý, trong
trường hợp chủ đầu tư không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường thì chi phí
này không đảm bảo để cơ quan quản lý đấu thầu thi công các hạng mục cải tạo,
phục hồi môi trường cho dự án.
2. Bổ sung chi phí tường chắn bằng tôn
- Tại mục 3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất 3.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải - a. Giảm thiểu tác
động đến môi trường không khí. Chủ đầu tư thực hiện: Xây dựng tường chắn bằng
tôn tại khu vực gần nhà dân và đường Quốc lộ 14 nhằm hạn chế bụi ảnh hưởng
đến đời sống của các hộ dân gần khu vực dự án và người dân tham gia giao thông
(trang 110). Vì vậy, đề nghị bổ sung bản vẽ chi tiết tường chắn bằng tôn và bổ
sung vào chi phí trong công tác cải tạo, phục hồi môi trường của Chương 4.
3. Về trạm cân
- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 42, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày
29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng
sản và khoản 2, Điều 3, Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và các
biểu mẫu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế: “Tổ chức, cá nhân khai
thác khoáng sản (trừ hộ kinh doanh) phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng
sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; Lắp đặt camera giám sát tại các kho
chứa để lưu giữ thông tin, số liệu liên quan”.
- Vì vậy, để nghị chủ đầu tư bổ sung vị trí lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa
khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác và Lắp đặt camera giám sát tại
các kho chứa để lưu giữ thông tin, số liệu liên quan. Dự án sử dụng sân công
nghiệp và công trình phụ trợ là tận dụng mặt bằng sân công nghiệp của mỏ đá,
cách dự án 9,8km (trang 44) thì không thể quản lý khoáng sản khi vận chuyển từ
mỏ đất về sân công nghiệp.
4. Chủ trương đầu tư
- Đề nghị bổ sung chủ trương đầu tư dự án (được quy định tại Phụ lục I –
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT - Mẫu số 04. Nội dung của báo cáo đánh giá tác
động môi trường) “Bản sao các văn bản của cấp có thẩm quyền về quyết định chủ
trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương
đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh”
5. Bổ sung bản vẽ liên quan
- Đề nghị bổ sung các bản vẽ liên quan (được quy định tại Phụ lục I – Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT - Mẫu số 04. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động
môi trường) “Đối với dự án khai thác khoáng sản phải có thêm các bản vẽ sau
đây: Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000); Bản đồ địa

hình có (hoặc không có) lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000); Bản đồ kết
thúc từng giai đoạn khai thác; Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc
1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật; Bản đồ kết
thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000); Bản đồ tổng mặt bằng hiện trạng
mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và
mạng kỹ thuật; Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, phục hồi môi trường (tỷ lệ 1/5.000
hoặc 1/10.000); Bản đồ cải tạo, phục hồi môi trường theo từng giai đoạn, từng
năm; Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)”.
Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường báo để Công ty TNHH MTV Thạch Anh
Sa biết./.
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