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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

NĐ : Nghị định 

CP : Chính phủ 

TT : Thông tư 

BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường 

TP : Thành Phố 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

HTXL : Hệ thống xử lý 

XLNT : Xử lý nước thải 

NT : Nước thải 

BOD : Nhu cầu ôxi sinh hoá (Biochemical Oxygen Demand) 

COD : Nhu cầu oxi hoá học (Chemical Oxygen Demand) 

TSS : Hàm lượng chất rắn lơ lửng (Total Suspended solids) 
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CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO 

Những căn cứ và cơ sở pháp lý lập dự án bao gồm: 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 thông tưquy định chi tiết thi hành 

một số điều của luật bảo vệ môi trường 

- Nghị đinh số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 nghị định quy định chi tiết một số 

điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 885/GP-UBND ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép 

Công ty TNHH Thuận Kiều được thăm dò khoáng sản sét gạch ngói Gia An, huyện 

Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận trên diện tích 110ha (bao gồm 2 khu, khu 1 có diện tích 53 

ha và khu 2 có diện tích 50 ha). Trữ lượng mỏ sét gạch ngói Gia An trong Báo cáo thăm 

dò khoáng sản sét gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt 

tại Quyết định số 3398/QĐ UBND ngày 9/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

- Theo Công văn số 2738/UBND-KT ngày 11/6/2009 của UBND Tỉnh về việc chấp 

thuận lập thủ tục xin cấp Giấy phép khai thác tại các mỏ sét gạch ngôi có diện tích 50 ha 

và 53 ha tại xã Gia An, huyện Tánh Linh;  

- Thiết kế cơ sở Dự án khai thác mỏ sét gạch ngói Gia An 3, tại xã Gia An, huyện Tánh 

Linh (đã được thẩm định tại văn bản số 1804/SCT-QLCN ngày 23/11/2009 của Sở Công 

thương tỉnh Bình Thuận),  

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường số 1746/GXN-UBND ngày 

01/12/2009 của UBND huyện Tánh Linh) và các hồ sơ liên quan khác.  

- Giấy phép khai thác số 1033/GP-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận 

cho phép Doanh nghiệp được khai thác khoáng sản sét gạch ngói tại mỏ sét gạch ngói 

Gia An 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh. 

- Theo Hợp đồng thuê đất số 100/HĐTĐ ngày 10/8/2016 Doanh nghiệp với UBND tỉnh 

Bình Thuận.  

- Tiêu chuẩn TCVN-5326:2008 Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên.  
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- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 

04:2009/BCT ban hành theo thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 7/7/2009 của Bộ Công 

Thương.   

- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế.  

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

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ.   

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

quanh.  

- TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng về cấp nước  
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Chƣơng I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn 

- Địa chỉ văn phòng: thôn 1,Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Thanh Sơn 

- Điện thoại: 02523881835; Fax:……………; E-mail:..…………….. 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:4801000113ngày 09/10/2000 thay 

đổi lần 1 ngày 19/06/2008 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Thuận cấp. 

2. Tên cơ sở:Mỏ khai thác đất sét gạch ngói Gia An 

- Địa điểm cơ sở: Xã Gia An, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 1746/GXN-UBND ngày 01 

tháng 12 năm 2009do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận. 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 23/2010/ĐK/KTKS,  Phan Thiết ngày 

14/05/2010. Quyết định số 1033/GP-UBND, Phan Thiết ngày 13/05/2010 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 

cơ sở có tổng vốn đầu tư là 1.693.208.633 đồng, thuộc nhóm C (Dự án công nghiệp có 

tổng vốn đầu tư dưới 60.000.000.000 đồng). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Mỏ khai thác đất sét gạch ngói Gia An công suất 16.000m
3
/năm tương đương 

19.200m
3
/năm nguyên khai (hệ số nở rời 1,2) 

Tuổi thọ của mỏ là T= 16,5 năm. 

Số lượng công nhân làm việc tại mỏ: 05 người 

Thời gian làm việc khai thác của mỏ: 105 ngày/ năm ~ 4 tháng/ năm trừ các ngày lễ, 

chủ nhật.(từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa việc khai thác mỏ không 

hoạt động) 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

+ Quy mô sử dụng đất: 

Tổng diện tích sử dụng đất: 7,923 ha, trong đó: 

- Diện tích khai trường: 7,923ha 

- Diện tích khu văn phòng: đặt tại nhà máy gạch hoffman Tân Lộc Sơn 

Khu vực khai thác có diện tích 7,923ha và được giới hạn bởi 4 điểm khép góc theo 

toạ độ VN 2000 Bình Thuận (múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 108º30’) như sau: 

Bảng 1: Toạ độ điểm góc diện tích khai thác mỏ Gia An 3 

Điểm góc Toạ độ VN 2000 múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 108º30’ 

X (m) Y (m) 

3 1235.592 401.630 

4 1235.721 401.300 

12 1235.476 401.300 

13 12357.357 401.636 

 

Bảng 2:  Các thiết bị hoạt động 

STT Loại Công suất Đơn vị Số lƣợng 

1 Máy xúc 1,2m
3
/gầu Cái  1 

2 Ô tô tự đổ 15 tấn Cái  2 

3 Xe bồn tưới nước 09m
3 

Cái  1 

Nguồn: Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn 

Quy trình công nghệ khai thác sản xuất: 
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Hình  1:  Quy trình khai thác mỏ 

Với điều kiện địa hình thực tế mỏ sét Gia An 3 tại xã Gia An thân khoáng lộ thiên, 

có diện lộ rộng, địa hình tương đối bằng phẳng, sản lượng khai thác nguyên khối 

16.000m
3
/nă, nên lựa chọn hệ thống khia thác lớp bằng, dạng cuốn chiều, 1 tầng khai 

thác, vận tải trực tiếp trên bề mặt địa hình tự nhiên. 

Khai thác: xúc trực tiếp sét lên xe tải ben bằng máy xúc thuỷ lực gầu ngược 1,2m
3
, 

vận chuyển đến nhà máy gạch hoffman của Doanh nghiệp. Ô tô vận chuyển nhận tải theo 

sơ đồ quay đảo chiều. 

Thông tin về mỏ khai thác: 

Biên giới khai trường: 

+ Biên giới trên mặt: 

Biên giới khai trường trên mặt được xác định theo bản đồ khu vực phân chia diện 

tích khai thác khoáng sản tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (Bản đồ này 

kèm theo Văn bản số 942/STNMT-TNKS ngày 15/5/2009 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Thuận).  

Do đó tọa độ các điểm góc biên giới trên mặt thể hiện tại bảng 1 

- Chiều dài trên mặt: 355 m  

- Chiều rộng trên mặt 234 m.  

- Diện tích trên mặt: 7.923 ha 

Chuẩn bị khai 

trường 

Nhà máy gạch 

hoffman 

Vận chuyển 

Xúc bốc 
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- Cao độ trên mặt: +110,02 m ÷ +111,73 m 

+ Biên giới dưới đáy: 

- Chiều dài dưới đáy: 330 m.  

- Chiều rộng dưới đáy: 210 m.  

- Diện tích dưới đáy: 6.875 ha. 

- Cao độ dưới đáy: + 105,4 ÷ + 108,1 m. 

Trữ lượng địa chất: 

Theo Công văn số 393/CV-DVĐC ngày 2/7/2009 của Trung tâm Chuyển giao Công 

nghệ và Dịch vụ Địa chất đã xác định trữ lượng sét khu 53 ha theo 4 vùng phân chia căn 

cứ vào báo cáo kết quả thăm dò đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết 

định số 3398/QĐ-UBND ngày 9/12/2008. Trong đó trữ lượng địa chất trong diện tích 

7,923 ha của DNTN Tân Lộc Sơn là 321.800 m
3
 sét 

Trữ lượng khai thác nguyên khối: 259.333m
3
 

Khối lượng đất phủ toàn mỏ: 34.130m
3
 

Khối lượng đất phủ bóc đi: 33.115m
3
 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:Đất sét sản xuất gạch ngói. 

4.Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của cơ sở: 

Nhu cầu sử dụng điện:  

Tại khai trường, mỏ hoạt động không sử dụng điện do mỏ chỉ hoạt động ban ngày 

và công nghệ xúc bốc bằng xe xúc và vận tải trực tiếp đến nhà máy. 

Nhu cầu sử dụng nước: 

Nước uống công nhân: sử dụng nước đóng chai mua từ bên ngoài 

Nước tưới đường chống bụi được mua từ bên ngoài. 

Tổng số lao động trong mỏ dự kiến 5 người.  

Nhu cầu sử dụng nước cho 1 người là 40lít/ngày (tại khu vực nông thôn theo 

TCXDVN 33:2006 bảng 2.1 — Mục 2 của Bộ Xây dựng). Tổng lượng nước sử dụng cho 

sinh hoạt là 0,2 m
3
 /ngày.  
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+ Nước dùng để tưới đường chống bụi Doanh nghiệp sử dụng ô tô bồn phun nước 

09 mở để chống bụi dọc tuyến đường đất sỏi hiện hữu dài 1,5 km, rộng 6 m và tuyến 

đường đất được Chủ dự án mở rộng dài 60 m, rộng 6 m để thuận tiện cho việc vận 

chuyển vật liệu từ mỏ ra đến đầu đường nhựa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Số lượng là 1 chiếc, định kỳ tưới 4 lần/ngày. Định mức tưới 1,2 lít/m. Nên tổng 

lượng nước sử dụng để tưới đường của Dự án là 45 m
3
/ ngày. 

Lượng nước thải ở đây chủ yếu là nước thải sinh hoạt rất nhỏ, công nhân sẽ sử dụng 

nhà vệ sinh ở khu văn phòng mỏ tại nhà máy gạch hoffman của Doanh nghiệp 

Nguyên liệu sử dụng trong quá trình khai thác: doanh nghiệp đã hợp đồng với cây xăng 

trong khu vực để cung cấp nguyên liệu. 
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Chƣơng II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trƣờng: 

Công tác thăm dò mỏ sét gạch ngói Gia An do Trung tâm Chuyển giao Công nghệ 

và Dịch vụ Địa chất thuộc Liên Đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam thực hiện theo Quyết 

định số 885/GP-UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép Công ty 

TNHH Thuận Kiều được thăm dò khoáng sản sét gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận trên diện tích 110 ha (bao gồm 2 khu, khu 1 có diện tích 53 ha và khu 2 

có diện tích 50 ha). Trữ lượng mỏ sét gạch ngói Gia An trong Báo cáo thăm dò khoáng 

sản sét gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận được phê duyệt tại Quyết 

định số 3398/QĐ UBND ngày 9/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi công tác thăm dò thực hiện xong, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND Tỉnh tại Văn bản số 1606/UBND-KT ngày 13/4/2009 về việc phân chia vùng 

nguyên liệu sét gạch ngói tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho 4 đơn vị 

trên diện tích 53 ha (khu 1). Trong đó, DNTN Tân Lộc Sơn được lập thủ tục cấp phép 

khai thác trên diện tích 7,923 ha (~ 8 ha) tại Văn bản số 942/STNMT-TNKS ngày 

15/5/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.  

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050, Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

phương án quy hoạch phát triển những khu vực có vai trò là động lực tỉnh Bình Thuận 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì cơ sở khai thác hoàn toàn phù hợp với 

định hướng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng có lợi cho các ngành kinh tế 

thân thiện với môi trường, hạn chế phát triển các nhóm ngành có nguy cơ cao gây ô 

nhiễm, suy thoái môi trường; từng bước xây dựng hạ tầng, môi trường pháp lý thuận lợi 

cho nền kinh tế xanh. 
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2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Mỏ hoạt động mục đích chính khai thác đất sét cung cấp cho nhà máy gạch hoffman 

thời gian hoạt động mỏ từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Lượng nước thải vào 

mỏ khai thác chủ yếu là nước mưa chảy tràn và nước mưa trực tiếp vào mò. Tuy nhiên 

mỏ chỉ hoạt động vào mùa nắng nên lượng nước mưa thải là không đáng kể. 

Đối tượng đổ thải của mỏ khai thác là tầng đất phủ. Khối lượng đất bóc của mỏ là 

33.115m
3 

nguyên khối tương đương 42.056m
3
 đất nở. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu thì 

chưa khai thác sét, chưa tạo được lòng mỏ nên chủ dự án sử dụng một bãi thải tạm trteen 

bề mặt địa hình mỏ với diện tích khoảng 300m
2
 ngay cạnh vị trí mở vỉa. Sau khi khai thác 

mỏ sét đến độ sau thiết kế đất phủ sẽ được xúc chuyển trực tiếp xuống đáy mỏ khai thác.  
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Chƣơng III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁPBẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát thu gom và xử lý nƣớc thải: 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

Nhu cầu sử dụng nước cho 1 người là 40lít/ngày (tại khu vực nông thôn theo 

TCXDVN 33:2006 bảng 2.1 — Mục 2 của Bộ Xây dựng). Tổng lượng nước sử dụng cho 

sinh hoạt là= 40 lít/ ngày x 5 người = 200 lít/ngày =  0,2 m
3
 /ngày.  

+ Nước dùng để tưới đường chống bụi Doanh nghiệp sử dụng ô tô bồn phun nước 

09 mở để chống bụi dọc tuyến đường đất sỏi hiện hữu dài 1,5 km, rộng 6 m và tuyến 

đường đất được Chủ dự án mở rộng dài 60 m, rộng 6 m để thuận tiện cho việc vận 

chuyển vật liệu từ mỏ ra đến đầu đường nhựa nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

Số lượng là 1 chiếc, định kỳ tưới 4 lần/ngày. Định mức tưới 1,2 lít/m
2
. Nên tổng 

lượng nước sử dụng để tưới đường của Dự án là 45 m
3
/ ngày. 

Lượng nước thải ở đây chủ yếu là nước thải sinh hoạt rất nhỏ, công nhân sẽ sử dụng 

nhà vệ sinh ở khu văn phòng mỏ tại nhà máy gạch hoffman của Doanh nghiệp 

1.2. Xử lý nƣớc thải: 

Lượng nước thải ở đây chủ yếu là nước thải sinh hoạt rất nhỏ, công nhân sẽ sử dụng 

nhà vệ sinh ở khu văn phòng tại nhà máy gạch hoffman của Doanh nghiệp cách mỏ 

khoảng 1,5km. Do vậy chủ cơ sở không thực hiện thu gom, xử lý lượng nước thải sinh 

hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động mỏ. Bên cạnh đó mỏ chỉ hoạt động vào mùa khô 

từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau nên lượng nước thải phát sinh là không đáng 

kể. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

Lượng khí thải phát sinh trong quá trình khai thác chủ yếu là từ quá trình xúc – đổ 

đất sét sau khai thác lên xe và quá trình vận chuyển sét đến nhà máy gạch hoffman. 
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Nhằm giảm bớt lượng bụi và lượng khí thải sinh ra trong quá trình khai thác. Doanh 

nghiệp tiến hành phun nước tưới bằng xe bồn tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển 

trong và ngoài mỏ.  

Ngoài ra để giảm thiểu bụi phát tán trên đường vận chuyển, Doanh nghiệp thực hiện 

thêm 1 số biện pháp:  

+ Xe vận chuyển được phủ bạt trước khi ra khỏi công trường.  

+ Doanh nghiệp cam kết chở đúng tải trọng của phương tiện vận chuyển.  

+ Doanh nghiệp chỉ sử dụng những xe đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. 

+ Bảo trì phương tiện, máy móc định kì tại các xưởng chữa xe trong khu vực.  

+ Tiến hành trồng cây xanh quanh đai an toàn mỏ nhằm ngăn bụi và chống - sạt lở 

bờ mỏ vào mùa mưa.  

3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng: 

Hiện tại mỏ chỉ hoạt động khai thác vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm, thời 

gian khai thác 105 ngày nên lượng rác thải phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt ăn 

uống tại mỏ của công nhân, cán bộ giám sát tại mỏ. 

Chất thải sinh hoạt phát sinh tại mỏ khai thác chủ yếu là bao bì đụng thực phẩm, 

chai lọ đựng nước, giấy báo,… 

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 0,5-1kg/ngày. 

Chủ doanh nghiệp bố trí 01 thùng rác 120lit đặt ở đầu mỏ thuận tiện cho việc thu 

gom rác sinh hoạt của mỏ. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo Thông tư số 36/2015/TT BTNMT 

ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy 

hại.  

Chất thải nguy hại của mỏ chủ yếu là dầu mở thải, giẻ lau đã qua sử dụng chứa dầu 

mở thải của quá trình hoạt động xe vận chuyển, máy xúc, thùng chứa dầu nhớt, bình ắc 

quy… Lượng chất thải này phát sinh không nhiều do đó chủ doanh nghiệp bố trí 01 thùng 

phi riêng biệt 60lit có nắp đậy để chứa đặt tại khu vực nhà máy gạch Hoffman. Doanh 
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nghiệp hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom để tiến hành bàn giao thu gom lượng rác 

thải nguy hại này đúng quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Tiếng ồn phát sinh tại khu vực khai thác mỏ chủ yếu do máy múc, xe tảihoạt động ra 

vào mỏ. Doanh nghiệp thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ổn, độ rung như sau: 

- Sử dụng các công nghệ tiên tiến, các máy móc thi công đặc chủng, chuyên dụng, tất 

cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn qui định của Cục 

Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới được cho phép hoạt 

động để thi công trong điều kiện khó khăn tránh phải di dời nhiều, giảm thiểu ảnh hưởng 

đến môi trường xung quanh. Đặc biệt ưu tiên sử dụng các phương tiện thi công cơ giới có 

độ ồn thấp;  

- Chỉ vận hành những thiết bị xây dựng gây ồn nhiều trong một khoảng thời gian ngắn 

trong ngày.  

- Không sử dụng nhiều thiết bị gây ồn và rung cùng một lúc để tránh cộng hưởng;  

- Thường xuyên bảo trì các thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển; 

- Các công nhân khai thác sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt 

tai nếu cần thiết. 

Tuy nhiên, khu vực đường vận chuyển từ mỏ về nhà máy gạch hoffman về cơ bản là 

đã được bê tông hoá nên bụi phát sinh trong quá trình hoạt động là rất ít. 

Ngoài ra hằng ngày doanh nghiệp tiến hành tưới mát đường nhằm giảm tải lượng bụi 

do xe tải vận chuyển hàng ra vào mỏ khai thác. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

An toàn lao động: 

+ Công nhân làm việc tại mỏ sẽ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động chống bụi, 

chống ồn.  

+ Tuân thủ chặt chẽ các quy định về vệ sinh an toàn trong khai thác và sinh hoạt tại 

mỏ.  
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+ Thành lập một tổ giám sát môi trường, kiểm tra phân tích mẫu không khí trong và 

ngoài khu vực khai thác theo định kỳ.  

Biện pháp phòng chống cháy nổ: 

- Doanh nghiệp hết sức chú trọng đến vấn đề này ngay từ lúc đầu thành lập bằng 

cách áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo 

dục và pháp chế.  

- Các loại nguyên liệu dễ cháy được chứa và bảo quản ở nơi thoáng và có bao che 

ngăn chặn chảy tràn lan khi có sự cố.  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc, theo dõi thường xuyên 

các thông số kỹ thuật.  

- Trang bị các phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. Kiểm tra sự rò rỉ nhiên 

liệu, các đường ống kỹ thuật phải sơn màu theo đúng tiêu chuẩn quy định.  

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách 

khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng 

kỹ thuật.  

- Tiến hành sửa chữa định kỳ các thiết bị máy móc và các thiết bị chống cháy nổ.  

- Trang bị đầy đủ các trang phục bảo hộ lao động để hạn chế những tác hại cho công 

nhân, bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt... Ngoài ra, cần 

trang bị quần áo, bình hơi để lặn xuống nƣớc khi có sự cố.  

- Trang bị các bình chữa cháy loại 3 kg tại khu vực khai trường,…  

- Bình cung cấp oxy.  

- Định kỳ kiểm tra các dụng cụ PCCC 6 tháng/lần 

Biện pháp giảm thiểu sự cố xói mòn, sụt lở đất: 

- Thực hiện việc đo đạc bình đồ các thành mỏ ở khu vực khai thác trước, trong quá 

trình khai thác (06 tháng/lần) và sau khi hoàn thành khai thác để theo dõi ổn định sạt lở.  

- Thực hiện đúng trình tự khai thác, độ sâu khai thác và diện tích khai thác để không 

làm thay đổi địa hình khu vực khai thác.  

- Thực hiện giải pháp trồng cây quanh khu vực khai thác để ổn định thành mở, tránh 

hiện tượng sạt lở, cây đƣợc trồng kể từ khu khai trường khai thác đến độ sâu yêu cầu.  
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- Thực hiện đóng cọc giám sát đường thành mỏ từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết 

thúc để thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình thành mỏ có hiện tượng bất thường hay 

không, tình hình các thành mỏ có ổn định hay có phát sinh sạt lở hay không để có biện 

pháp khắc phục kịp thời, không để tình trạng sạt lở ăn sâu vào trong đất liền ảnh hưởng 

đến người dân. 

Nếu trong quá trình khai thác xảy ra sự cố chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: Tạm ngưng khai thác để tiến hành tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố để có biện 

pháp khắc phục tương ứng trước khi tiếp tục tiến hành khai thác và tiến hành một số biện 

pháp khắc phục khác như sau: 

 Nếu sạt lở do hoạt động khai thác tiến sát gần bờ thì chủ đầu tư sẽ tiến hành điều 

chỉnh lại khoảng cách khai thác cho phù hợp theo quy định;  

 Tăng số cọc đóng giám sát đường bờ khu vực bị sạt lở và tăng tần xuất giám sát 

sạt lở tại khu vực này, nếu trong quá trình khai thác, khu vực này có diễn biến bất thường 

phải báo ngay cho cơ quan có chức năng để xử lý;  

 Tăng số lượng cây xanh trồng tại khu vực sạt lở để cải tạo, phục hồi khu vực 

đường bờ bị sạt lở; Ngoài ra, nếu sạt lở làm mất mát, thiệt hại tài sản của người dân khu 

vực bờ thuộc dự án, do hoạt động khai thác gây ra, chủ dự án sẽ có mức bồi thường thỏa 

đáng và di dời chỗ ở cho người dân nếu cần thiết. 

Cải tạo phục hồi môi trường: 

Doanh nghiệp sẽ làm Phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho mỏ theo Thông tư 

38/2015/BTNMT ngày 30/6/2015 về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai 

thác khoáng sản để trình bày cụ thể phương án: 

Giai đoạn 1: 

 - Lắp đặt biển báo xung quanh khu vực dự án.  

- Gia cố bờ moong: Khai thác tới đâu sẽ gia cố tới đó theo hình thức cuốn chiếu (cải 

tạo góc nghiêng bờ kết thúc bằng góc ổn định tự nhiên của đất nhằm tránh sạt lở).  

- Trồng cây xanh (cây Keo lai giâm hom) quanh đai bảo vệ.  

- Duy tu tuyến đường đất vận tải ngoài mỏ.  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường “Mỏ khai thác đất sét gạch ngói Gia An, công suất 

16.000m
3
/năm” 

Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn19 

 

Giai đoạn 2: Tiến hành ngay khi kết thúc khai thác. Các hạng mục thực hiện trong thời 

gian này gồm:  

- Quan trắc môi trường giai đoạn cải tạo 
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Chƣơng IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

- Không có 

Lượng nước thải phát sinh chủ yếu là nước thải sinh hoạt công nhân, lượng nước 

thải này tương đối ít và được thu gom xử lý tại nhà máy gạch hoffman do đó mỏ khai 

thác không phát sinh nước thải 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Không có 

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

- Không có 

4. Yêu cầu về quản lý chất thải rắn nguy hại 

Bảng 3: Khối lƣợng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Pin và ắc quy 16 01 12 5 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 02 01 25 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 10 

 Tổng cộng 40 

  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường “Mỏ khai thác đất sét gạch ngói Gia An, công suất 

16.000m
3
/năm” 

Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn21 

 

Chƣơng V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

Mỏ khai thác sét không phát sinh nước thải vì vậy doanh nghiệp không tiến hành lấy 

mẫu phân tích giám sát. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Bảng 4: Kết quả quan trắc không khí xung quanh định kỳ năm 2020 

Loại mẫu:  

Không khí xung quanh 

Ngày lấy 

mẫu:22/12/202

0 

Vị trí lấy mẫu: Khu vực khai trường 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

 QCVN 

26:2016/BYT KX.05775 

1 Độ ồn dBA 59,5 70 - - 

2 Độ ẩm % 68 - - 40-80 

3 Tốc độ gió m/s 0,68 - - 0,1-1,5 

4 Bụi ug/m
3 

129,4 - 300 - 

5 NO2 ug/m
3
 43,2 - 200 - 

6 SO2 ug/m
3
 55,1 - 350 - 

7 CO ug/m
3
 <13.460  - 30.000 - 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020– Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn 

Bảng 5: Kết quả quan trắc không khí định kỳ đầu năm 2021 

Loại mẫu:  

Không khí xung quanh 

Ngày lấy 

mẫu:22/12/202

0 

Vị trí lấy mẫu: Khu vực khai trường 

STT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

QCVN 

05:2013/ 

BTNMT 

 QCVN 

26:2016/BYT KX.05775 
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1 Độ ồn dBA 63,5 70 - - 

2 Độ ẩm % 72 - - 40-80 

3 Tốc độ gió m/s 0,82 - - 0,1-1,5 

4 Bụi ug/m
3 

149,4 - 300 - 

5 NO2 ug/m
3
 45,2 - 200 - 

6 SO2 ug/m
3
 59,1 - 350 - 

7 CO ug/m
3
 <13.460  - 30.000 - 

 

 Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021-Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn 

Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng không khí xung quanhmỏ khai 

thácluôn nằm trong giới hạn cho phép theo các QCVN hiện hành. 
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Chƣơng VI: CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Mỏ khai thác sét hoạt động phát sinh lượng nước thải không đáng kể và được thu 

gom toàn bộ lượng nước thải tại nhà máy gạch hoffman. Vì vậy chủ cơ sở xin phép 

không tiến hành thực hiện lại vận hành thử nghiệm. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ: 

- Quan trắc không khí xung quanh: 

+Vị trí:khu vực khai trường 

+ Tần suất: 06 tháng/lần 

+ Thông số giám sát:Độ ồn, Độ ẩm, Tốc độ gió, Bụi, NO2, SO2, CO 

+ Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Tiếng Ồn 

-  QCVN 05:2013/BTNMT - Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Chất Lượng 

Không Khí Xung Quanh 

- QCVN 26:2016/BYT- Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Vi Khí Hậu 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Không có 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

- Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Dự trù kinh phí lập báo cáo giám sát chất lượng nước thải của cơ sở mỗi năm sẽ là: 

5.000.000 đồng x 2 = 10.000.000 đồng/năm (bao gồm chi phí phân tích mẫu và phí báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm). 
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Chƣơng VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Trong quá trình hoạt động đến nay, Mỏ khai thác sét thuộc Doanh nghiệp Tư Nhân 

Tân Lộc Sơnchưa tiếp các đoàn thanh kiểm tra. Cơ sở luôn tuân thủ luật Bảo vệ môi 

trường, thực hiện đầy đủ việc quan trắc giám sát môi trường và báo cáo đầy đủ về Phòng 

Tài Nguyên và Môi Trường Huyện Tánh Linh với đầy đủ thông số theo quy định. 

 

  



Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường “Mỏ khai thác đất sét gạch ngói Gia An, công suất 

16.000m
3
/năm” 

Doanh nghiệp TN Tân Lộc Sơn25 

 

Chƣơng VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

- Doanh nghiệp Tư Nhân Tân Lộc Sơn Gia cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính 

xác của các số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này. Nếu có 

gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

-  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. 

- Doanh nghiệp Tư Nhân Tân Lộc Sơncam kết thu gom, phân loại và xử lý toàn bộ 

các loại chất thải rắn phát sinh trong quá trình vận hành bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh 

môi trường, an toàn và tuân thủ các quy định tại 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, 

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

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường dự án và lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

Với chiến lược phát triển môi trường bền vững và trách nhiệm bảo vệ môi trường, 

Doanh nghiệp Tư Nhân Tân Lộc Sơncam kết sẽ thực hiện đúng theo nội dung giấy phép 

được cấp; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, ứng phó, khắc phục sự cố ô 

nhiễm; bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ra ô nhiễm, sự cố ô nhiễm; quan trắc, 

giám sát môi trường. 

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN  

TÂN LỘC SƠN  
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