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Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

- Chủ dự án: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. 

- Địa chỉ liên hệ: Số 52, Phố Kim Đồng, phƣờng Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Trần Văn Chƣởng - Chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: (02063) 505 505; Fax: (02063) 852 579. 

- Email: kslkcaobang@yahoo.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4800129232; Ngày cấp: lần đầu ngày 

01 tháng 07 năm 2006; thay đổi lần thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2020; Cơ quan cấp: 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Cao Bằng. 

2. Tên dự án đầu tƣ 

- Tên dự án đầu tƣ: Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi 

kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2). 

- Địa điểm thực hiện dự án: tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

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

môi trƣờng của dự án đầu tƣ: 

+ Quyết định số 288/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 22/07/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Quyết chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời chấp thuận nhà đầu tƣ Dự án khai thác 

tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ 

thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

+ Văn bản số 1193/SCT-QLCN&KTATMT ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Sở 

Công Thƣơng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tƣ xây 

dựng công khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại 

bãi thải khu tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao 

Bằng. 

+ Văn bản số 1252/SCT-QLCN&KTATMT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Sở 

Công Thƣơng về việc phúc đáp Công văn số 536/2020/CV-KSLK ngày 24 tháng 08 

năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng. 
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+ Giấy phép khai thác khoáng sản số 2451/GP-UBND ngày 09/12/2021 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp. 

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

trƣờng: Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án 

khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải 

khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

- Quy mô của dự án đầu tƣ: Thuộc dự án nhóm C; Công trình công nghiệp – 

Công trình cấp III. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ 

- Công suất khai thác: 441.977 m
3 

đất đá thải chứa quặng/năm, tƣơng ứng với 

972.349 tấn đất đá thải chứa quặng/năm. Thời gian khai thác 5 năm. 

- Sản phẩm thu hồi khoáng sản đi kèm là đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thƣờng 57.500 m
3
/năm. 

- Sản phẩm thu hồi các khoáng sản đi kèm khác nhƣ: Vàng sa khoáng, Ti tan, 

Vonfram đƣợc xác định và kê khai trong quá trình thực hiện dự án. Các sản phẩm này 

đƣợc thu hồi trong quá trình tuyển tinh (bằng bàn đãi và tuyển từ), không dùng hóa 

chất can thiệp trong quá trình tuyển. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

3.2.1. Biên giới và tài nguyên quặng thiếc khai thác 

a. Biên giới mỏ 

- Biên giới trên mặt mỏ đƣợc giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ ghi ở bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ khép góc diện tích dự án 

Điểm 

khép góc 

Hệ toạ độ VN 2000 (kinh tuyến 105
0
45’, 

múi chiếu 3
0
) Diện tích (ha) 

X (m) Y (m) 

1 2506 745 511 246 

45 ha 

2 2506 882 511 094 

3 2507 084 511 240 

4 2507 223 511 505 

9 2507 253 512 542 

10 2506 929 512 939 

11 2506 902 512 918 

12 2506 935 512 723 

13 2507 016 512 581 
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14 2507 037 512 428 

7 2506 936 511 904 

8 2506 930 511 665 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM) 

- Biên giới dƣới sâu: Đáy khai trƣờng thay đổi từ +650 -:- +740m. 

Bảng 1.2. Các chỉ tiêu phương án biên giới khai trường 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị 

I Kích thƣớc khai trƣờng   

1 Dài m 940 

2 Rộng m 250 

3 Diện tích ha 26 

II Cốt cao đáy mỏ thay đổi m +650-:-740 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM) 

b. Tài nguyên trữ lượng khai thác 

Trên cơ sở khảo sát kết quả bãi thải (theo Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá tài 

nguyên quặng thiếc sa khoáng và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải 

khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) 

xác định khối lƣợng đất đá thải của bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc là 4.620.766m
3
 

đất đá thải chứa quặng thiếc, hàm lƣợng Casiterit (SnO2) trong m
3 

đất đá thải bình 

quân 444,6g/m
3
. 

Khối lƣợng đất đá thải chứa quặng thiếc khai thác tận thu trong biên giới khai 

trƣờng đƣợc xác định trên cơ sở tài nguyên địa chất trừ đi tổn thất khai thác, trừ đi 

khối lƣợng đất đá thải. Chi tiết xem bảng sau: 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp khối lượng đất đá thải chứa quặng thiếc khai thác 

STT 

Tổng khối lƣợng 

đất đá thải chứa 

quặng thiếc (m
3
) 

Khối lƣợng 

bóc thải  

Tổn thất trong quá 

trình khai thác (xúc 

bốc vận chuyển và 

chế biến) 

Trữ lƣợng đất 

đá thải chứa 

quặng thiếc 

khai thác (m
3
) 

1 4.620.766 2.179.843 231.038 2.209.885 

Tổng cộng 2.209.885 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM) 

Ghi chú: Khối lƣợng bóc thải 2.179.843m
3
 là phần khối lƣợng đất đá, bùn thải 

đổ thải trong quá trình khai thác của dự án khu Đông đã đƣợc Công ty thuê Công ty 

TNHH tƣ vấn triển khai công nghệ và xây dựng mỏ địa chất khảo sát, đánh giá và xác 

định không đảm bảo đƣa vào tuyển sản xuất có hiệu quả, do đó cần phải bóc thải. 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã hợp đồng thuê Công 

ty TNHH tƣ vấn triển khai công nghệ và xây dựng mỏ địa chất khảo sát đánh giá đã 
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tiến hành đào hào, lấy và phân tích 50 mẫu trọng sa trên toàn bộ khu vực bãi thải khu 

Tây. Kết quả khảo sát, đánh giá tài nguyên quặng thiếc còn lại tại bãi thải khu Tây 

Tĩnh Túc chi tiết tổng hợp tại bảng ở trên, từ đó khẳng định khối lƣợng đất, đá, bùn 

thải 2.179.843m
3
 là không chứa quặng. 

3.2.2. Công nghệ khai thác 

3.2.2.1. Mở vỉa, trình tự khai thác 

* Mở vỉa 

Trên cơ sở đặc điểm địa hình và nguyên tắc chung. Dự án lựa chọn phƣơng án 

mở vỉa bằng hào đi trong bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, sử dụng máy xúc thủy 

lực gàu ngƣợc có dung tích gầu E = 1,2 - 1,6 m
3
. 

* Trình tự khai thác 

Dự án sẽ tiến hành khai thác bằng phƣơng pháp chọn lọc nhằm tận thu quặng 

thiếc trong đất đá thải với hàm lƣợng trung bình 444,6g/m
3
. Trong quá trình khai thác 

bằng máy xúc tiến hành lọc bỏ đá thải có kích thƣớc lớn 40 - 60cm và các khối đất đá 

thải có hàm lƣợng quặng nghèo thông qua việc lấy mẫu hàm lƣợng thƣờng xuyên 

trong quá trình khai thác. 

Tiến hành khai thác theo lớp bằng mở tuyến hào dọc vỉa từ +670 lên khai thác 

đến +700, rồi lần lƣợt mở hào dọc vỉa xuống khai thác các tầng tiếp theo đến +650. 

Với công suất khai thác 441.977m
3
 đất đá chứa quặng/năm, lịch khai thác nhƣ 

sau: 

Bảng 1.4. Lịch khai thác mỏ 

STT 
Năm khai 

thác 

Khối lƣợng đất đá thải chứa 

quặng thiếc 

(m
3
) 

Tổng khối lƣợng 

(m
3
) 

1 Năm 1 441.977 441.977 

2 Năm 2 441.977 441.977 

3 Năm 3 441.977 441.977 

4 Năm 4 441.977 441.977 

5 Năm 5 441.977 441.977 

6 Tổng 2.209.885 

(Nguồn: Báo cáo KT-KT) 

Trình tự khai thác từng năm của dự án nhƣ sau: 

- Năm khai thác thứ 1: Tiến hành khai thác trên toàn bộ khai trƣờng từ cos +740 

xuống đến cos +700. 

- Năm khai thác thứ 2: Tiến hành khai thác ở phía Tây khai trƣờng từ cos +700 

xuống đến cos +660 để tạo hồ chứa nƣớc thải (diện tích 31.267m
2
)  và lắp đặt xƣởng 

tuyển thô. 
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- Năm khai thác thứ 3: Tiến hành khai thác ở trung tâm khai trƣờng từ cos +700 

xuống đến cos +690. 

- Năm khai thác thứ 4: Tiến hành khai thác từ trung tâm sang phía Đông khai 

trƣờng từ cos +690 xuống đến cos +680 tại trung tâm và đến cos +670 tại phía Đông.  

- Năm khai thác thứ 5: Tiến hành khai thác tại trung tâm khai trƣờng và phía 

Đông khai trƣờng: 

+ Tại trung tâm khai trƣờng khai thác từ cos +680 xuống đến cos +650. Tại cos 

+650 khu vực này hình thành đáy moong, sau khi kết thúc khai thác sẽ cải tạo thành hồ 

chứa nƣớc với diện tích là 52.380m
2
. 

+ Tại phía Đông khai trƣờng từ cos +670 xuống đến cos +660. Tại cos +660 khu 

vực này hình thành đáy moong, sau khi kết thúc khai thác sẽ cải tạo thành hồ chứa 

nƣớc với diện tích là 8.000m
2
. 

3.2.2.2. Công nghệ khai thác 

Sử dụng máy xúc TLGN có dung tích gầu E = 1,2 - 1,6m
3
 xúc trực tiếp đất đá 

thải chứa khoáng sản ở gƣơng xúc đổ lên ôtô tự đổ có tải trọng 15 tấn (đứng nhận tải 

cùng mức máy đƣờng hoặc dƣới mức máy đứng) chở về xƣởng tuyển thô. Sau tuyển 

thô đất đá thải, bùn thải đƣợc xúc bốc, vận chuyển bằng ô tô đến bãi thải, nƣớc đƣợc 

lƣu hồi quá trình tuyển, sản phẩm cát, sỏi, đá đƣợc tập trung tại bãi chứa; Quặng 

15%Sn đƣợc vận chuyển về xƣởng tuyển tinh để tuyển, sản phẩm là tinh quặng 70% 

đƣa vào lò luyện thành thỏi, bùn thải đƣợc xúc bốc, vận chuyển bằng ô tô đến bãi thải, 

nƣớc đƣợc lƣu hồi quá trình tuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ khai thác 

3.2.2.3. Hệ thống khai thác 

Hệ thống khai thác phù hợp với đặc điểm địa hình khu mỏ, lựa chọn hệ thống 

khai thác khấu theo lớp nghiêng một bờ công tác, có vận tải, đổ thải ngoài và đổ thải 

trong. 

Hệ thống khai thác dựa trên cấu trúc địa chất của đá và các thông số đáp ứng 

theo TCVN; QCVN hiện hành. Nên việc lựa chọn phƣơng án và hệ thống khai thác 

nhƣ trong Dự án là phù hợp. 

Cát, sỏi , đá Bãi chứa 
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Các thông số của hệ thống khai thác nhƣ sau: 

Bảng 1.5. Tổng hợp các thông số của hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao tầng khai thác Hct m 05 

2 Chiều cao tầng kết thúc khai thác Hkt m 10 

3 Chiều rộng đai bảo vệ Bv m 3 

4 Góc nghiêng sƣờn tầng công tác α độ 45 

5 Góc nghiêng sƣờn tầng kết thúc αkt độ 75 

Lưu ý: Các thông số của HTKT có thể thay đổi theo thực tế trong quá trình khai 

thác. Nhưng phải đảm bảo các TCVN; QCVN về khai thác mỏ lộ thiên. 

3.2.2.4. Công tác khoan nổ mìn 

Bãi thải khu Tây mỏ sa khoáng thiếc Tĩnh Túc, mỏ nằm trong thung lũng lòng 

chảo Karst với đáy và hai bờ là đá vôi. 

Với đặc điểm thân quặng mỏ thiếc Tĩnh Túc, khi tiến hành khai thác có thể xúc 

bốc trực tiếp mà không cần phải nổ mìn. Tuy nhiên theo đánh giá địa chất bề mặt đáy 

địa hình bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, có đáy dạng lòng thuyền, đƣợc cấu thành 

từ đá carbonat cho nên bề mặt đáy không bằng phẳng, tồn tại nhiều hố sụt, măng đá. 

Mỏ đã hoạt động khai thác trƣớc đây công tác khoan nổ mìn chỉ tiến hành nổ tại những 

vị trí mô đá vôi gặp phải trong quá trình khai thác. Theo mức độ khó khoan thì đá vôi 

mỏ thiếc Tĩnh Túc thuộc loại khó khoan cấp II, có độ cứng trung bình theo 

Protodiaconop f = 68. 

Theo thống kê công tác nổ mìn thực hiện trong những năm qua ở mỏ cho thấy 

tỷ lệ đá cần phải khoan nổ mìn trƣớc khi tiến hành xúc bốc chiếm khoảng 19% tổng 

khối lƣợng đất đá thải chứa quặng  khai thác hàng năm. Tổng khối lƣợng cần khoan nổ 

mìn hàng năm khoảng 85.527m
3
. 

a. Công tác khoan 

Theo mức độ khó khoan thì đá vôi mỏ thiếc Tĩnh Túc thuộc loại khó khoan cấp 

II, có độ cứng trung bình theo Protodiaconop f = 68. Lựa chọn sử dụng máy khoan 

cầm tay đƣờng kính lỗ khoan dlk = 3642 mm.  

b. Công tác nổ mìn 

- Phƣơng pháp nổ mìn: Áp dụng phƣơng pháp nổ mìn vi sai. 

- Lựa chọn thuốc nổ: Lựa chọn thuốc nổ phá đá số 1 AD1. 

- Lựa chọn phƣơng tiện nổ: Sử dụng kíp điện vi sai do Bộ Quốc phòng sản xuất. 

- Máy nổ mìn chọn loại máy nổ mìn BMK 1/100. 

c. Các thông số khoan nổ mìn 
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Khi nổ mìn dùng búa khoan đƣờng kính 36 ÷ 42mm, khoan sâu bằng 1/2 đến 

2/3 kích thƣớc khối sau đó tiến hành nạp thuốc chiều dài nạp thuốc bằng: 1/4 đến 1/2 

lần chiều sâu lỗ khoan. Sử dụng thuốc nổ phá đá AD1. 

d. Lựa chọn thiết bị khoan, máy nén khí 

* Máy khoan con 

 Sử dụng khoan nhỏ loại YOK3 kính lỗ khoan d = 36 - 42 mm hoặc tƣơng đƣơng. 

Năng suất của máy 25 m/ca, suất phá đá 2 m
3
/m. Số lƣợng máy khoan: 05 chiếc.  

* Máy nén khí: 

Mỏ sử dụng nén khí ARIMAN Z376A lƣu lƣợng 3,8 m
3
/phút, sử dụng năng 

lƣợng điện. Số lƣợng: 02 máy nén khí. 

e. Tính toán các khoảng cách an toàn khi nổ mìn 

Trong tất cả các trƣờng hợp, khoảng cách an toàn do đá văng, theo QCVN 

01:2019/BCT, đƣợc tính cho từng đợt nổ cụ thể, nhƣng phải đảm bảo khoảng cách tối 

thiểu : 

 + Đối với ngƣời: không nhỏ hơn 300m. 

 + Đối với thiết bị: không nhỏ hơn 150m. 

3.2.3. Công nghệ chế biến khoáng sản 

Sử dụng phƣơng pháp tuyển trọng lực, tuyển từ và nghiền sàng để tận thu 

quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm (không sử dụng hóa chất trong quá trình nghiền 

tuyển). Sơ đồ công nghệ gồm tuyển thô – tuyển tinh:  

Tuyển thô: Đất đá thải từ khai trƣờng đƣợc chở về các hệ xƣởng tuyển thô (3 

hệ thống tuyển), quy mô công suất tuyển rửa của cả 3 hệ đạt 154,34 tấn quặng nguyên 

khai/giờ thu đƣợc 0,13 tấn tinh quặng 15%Sn/giờ (tƣơng đƣơng 817 tấn tinh quặng 

15%Sn/năm). Cát, đá, sỏi đƣợc thu hồi sau quá trình tận tuyển thô với quy mô công 

suất 57.500 m3/năm. 

Tuyển tinh: Sản phẩm tinh quặng 15%Sn sau tuyển thô đƣợc cho vào két và 

chở về xƣởng tuyển tinh để tuyển (bằng bàn đãi và tuyển từ) nâng lên 70%Sn và tận 

thu các sản phẩm nhƣ vàng, titan, vonfram.  

Chi tiết cụ thể nhƣ sau: 

*  Công nghệ tuyển thô: 

Công nghệ tuyển thô đất đá thải chứa quặng đƣợc tận dụng từ dự án cũ và đƣợc 

cải tạo cho phù hợp với tính chất đất đá thải chứa quặng của bãi thải Khu Tây. Quy mô 

công suất, chỉ tiêu công nghệ đã đƣợc kiểm chứng tại các hệ tuyển Thập Lục Phần 

thuộc dự án khai thác tận thu bãi thải Thập Lục Phần. Sơ đồ công nghệ tuyển thô của 

dự án đƣợc mô tả chi tiết trong hình sau:  
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Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ tuyển thô 

Tất cả hệ thống thiết bị tuyển của xƣởng tuyển thô đƣợc tận dụng thiết bị của 

dự án Khu Đông mỏ thiếc Tĩnh Túc, các thông số lắp đặt của thiết bị nhƣ sau: 

+ Máng cấp liệu máy lắng tuyển 

Chọn kích thƣớc máng: 

Bán ra thị 

trƣờng 

Đất đá thải chứa quặng 

Sàng quay đánh tơi 14mm 

Sàng song rung, A = 36mm 

Máy lắng cấp 2 

Bùn thải 

Máy lắng thô cấp 1 

Máy lắng cấp 3 Quặng hàm 

lƣợng 15% 

Đá thải +14mm, 

+36mm 

Tinh quặng 15%Sn Bùn  

Nƣớc tuần hoàn 

-36mm 
+36mm 

-14mm 

+14m

m 

-4mm 

+4mm 

Cát 
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-  Dài: 2000 mm. 

-  Rộng: 300 mm. 

-  Cao: 600 mm. 

-  Độ đốc đáy thùng: 20%.  

+ Thùng cấp liệu máy lắng cấp 2 

Chọn kích thƣớc thùng: 

-  Dài: 600 mm. 

-  Rộng: 600 mm. 

-  Cao: 600 mm. 

-  Độ đốc đáy thùng: 5%. 

+ Hố thu sản phẩm tinh quặng 15%Sn 

Chọn kích thƣớc thùng: chia làm 3 khoang, mỗi khoang có kích thƣớc: 

-  Dài: 1200 mm. 

-  Rộng: 1200 mm. 

-  Cao: 900 mm. 

Bảng 1.6. Tính toán bùn, nước xưởng tuyển thô 

Khâu CN Tên các khâu Q(t/h) 
Thu 

hoạch 
(%) 

r(%) 

Wn Q+Wn 
Vn 

(m
3
/h) (m

3
/h) (t/h) 

1 2 3 4 5 6 
7 

=3+6 
8 

Sàng  
rung a = 
36mm 

Vào: - Nguyên 
khai 

154,34 100,00 90,00 15,43 169,78 
85,59 

- Nƣớc mới 
   

222,01 
  

Cộng vào 154,34 100,00 65,00 237,45 391,79 307,60 

Ra:  - Đá thải +36 
mm 

69,45 45,00 90,00 6,95 76,40 
38,52 

- Bùn quặng -36 
mm 

84,89 55,00 36,83 230,50 315,39 
269,09 

Cộng ra 154,34 100,00 65,00 237,45 391,79 
 

Sàng 
quay 

đánh tơi f 
14mm 

Vào: -Bùn  
Quặng -36mm 

84,89 55,00 36,83 230,50 315,39 
 

- Nƣớc mới 
   

52,46 
  

Cộng vào 84,89 55,00 30,00 282,96 367,85 
 

Ra:  - Đá thải 30,87 20,00 85,00 4,63 35,50 18,66 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

+14mm 

- Bùn quặng -
14mm 

54,02 35,00 19,41 278,33 332,35 
 

Cộng ra 84,89 55,00 30,00 282,96 367,85 
 

Máy lắng 
tuyển thô 

Vào: - Cát quặng 
-14mm 

54,02 35,00 19,41 278,33 332,35 
302,88 

- Nƣớc mới 
   

171,83 
  

Cộng vào 54,02 35,00 12,00 450,16 504,18 
 

Ra:  - TQ tuyển 
thô 

7,72 5,00 8,00 96,46 104,18 
99,97 

- Đuôi thải tuyển 
thô 

46,30 30,00 13,09 353,70 400,00 
 

Cộng ra 54,02 35,00 12,00 450,16 504,18 
 

Máy lắng 
tuyển tinh 

Vào: - TQ tuyển 
thô 

7,72 5,00 8,00 96,46 104,18 
99,97 

- TQ tuyển vét 
tinh 

1,54 1,00 5,00 1,47 3,01 
 

- Nƣớc mới 
   

133,58 
  

Công vào 9,26 6,00 4,00 231,51 240,77 
 

Ra: - Tinh quặng  0,17 0,11 5,00 0,16 0,32 0,23 

- Đuôi thải tuyển 
tinh 

9,09 5,89 3,93 231,35 240,45 
 

Công ra 9,26 6,00 4,00 231,51 240,77 
 

Máy lắng 
tuyển vét 

tinh 

Vào: - Đuôi thải 
tuyển tinh 

9,09 5,89 3,93 231,35 240,45 
235,49 

- Nƣớc mới 
   

71,78 
  

Công vào 9,09 5,89 3,00 303,14 312,23 
 

Ra: - TQ tuyển 
vét tinh 

1,54 1,00 5,00 1,47 3,01 
2,17 

- Đuôi thải tuyển 
tinh vét 

7,55 4,89 2,50 301,67 309,22 
305,10 

Công ra 9,09 5,89 3,00 303,14 312,23 
 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM) 

* Công nghệ tuyển tinh: 

Công nghệ tuyển tinh đang hoạt động đƣợc tận dụng từ dự án cũ và đƣợc cải 

tạo cho phù hợp với tính chất tinh quặng 15%Sn của bãi thải Khu Tây. Quy mô công 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

suất, chỉ tiêu công nghệ đã đƣợc kiểm chứng bằng việc tuyển quặng 15%Sn từ dự án 

khu Đông trƣớc đây và dự án khai thác tận thu bãi thải Thập Lục Phần. Sơ đồ công 

nghệ tuyển tinh của dự án đƣợc mô tả chi tiết trong hình 1.3. 

Xƣởng tuyển tinh đã đƣợc Công ty đầu tƣ xây dựng từ năm 2011 của dự án khai 

thác khu Đông mỏ thiếc Tĩnh Túc và đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng. 

Dây chuyền tuyển hiện nay đang hoạt động để thực hiện tuyển tinh đối với sản phẩm 

tuyển thô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ xưởng tuyển tinh quặng thiếc 

sắt từ 

 

TQ thiếc tuyển thô -

3mm 

 
Bàn đãi 1 

 

Bàn đãi 2 (2 lần) 

 

tuyển từ 

chính 

 

sàng rung 1 lưới (1mm) 

 

phơi, 

sấy 

 

đuôi thải 

cát 
 

Inmenhit, vonfram, 

vàng 
 

Tinh quặng thiếc 

 

Bàn đãi 3 

+1 

tuyển từ vét 

 

tuyển từ 

chính 

-1 

tuyển từ vét 

 

lắng, gạn 

 

nước tràn 



16 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

Mô tả lưu trình công nghệ tuyển: Tinh quặng thiếc của xƣởng tuyển thô chuyển 

đến xƣởng tuyển có cấp hạt 3mm đƣợc đƣa tuyển trên bàn đãi I. Tinh quặng từ bể lắng 

đƣợc đƣa tuyển trên bàn đãi II, quặng trung gian bàn đãi cho quay vòng trở lại trên bàn 

đãi, bùn thải bàn đãi và nƣớc tràn bể lắng quặng tự chảy về bể lắng bùn của xƣởng 

tuyển. Quặng tinh cấp 3mm có hàm lƣợng Sn >30% đƣợc đƣa phơi sấy. Tuyển từ 

quặng tinh từng cấp hạt và thu đƣợc các loại tinh quặng riêng biệt; hàm lƣợng Sn tinh 

quặng sau tuyển từ đạt 70%. Ngoài ra còn thu hồi đƣợc khoáng sản kim loại khác nhƣ 

Vàng sa khoáng, Titan, Vonfram, … 

* Công nghệ tuyển thu hồi cát, sỏi đá: 

- Công nghệ tuyển đá: 

Đá nguyên khai đƣợc đổ vào máy nghiền sơ cấp (Nghiền 1). 

Sản phẩm sau khi đƣợc nghiền sơ cấp đƣợc đƣa qua sàng d1 = 60mm để phân 

cấp ( Sàng 1). 

Đá trên sàng đƣợc đƣa quay lại nghiền sơ cấp (nghiền 1) để nghiền lại. Sản 

phẩm dƣới sàng đƣợc đƣa vào máy nghiền thứ cấp (nghiền 2) để nghiền. 

Sản phẩm của nghiền thứ cấp đƣợc đƣa lên sàng 2: d2 = 40mm để phân cấp. đá 

trên sàng đƣợc phân loại thành đá 4x6 cm.  

Sản phẩm dƣới sàng 2 đƣợc đƣa qua sàng 3 có d3 = 20mm, đá trên sàng đƣợc 

phân loại thành đá 2x4cm. 

Sản phẩm trên sàng đƣợc đƣa lại máy nghiền thứ cấp. Sản phẩm dƣới sàng 3 

đƣợc đƣa vào sàng 4 có d4 = 10 mm. 

Sản phẩm trên sàng phân loại đá 1x2 cm. sản phẩm dƣới sàng là đá < 1cm. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ công nghệ tuyển đá 

- Công nghệ tuyển cát, sỏi: 

Hỗn hợp cát, sỏi nguyên khai đƣợc ô tô vận chuyển đến khu tuyển đổ vào bun ke 

cấp liệu, hỗn hợp qua sàng 16 mm thu đƣợc sản phẩm trên sàng là sỏi, sản phẩm 

dƣới sàng đi tiếp qua sàng 8 mm thu đƣợc sản phẩm trên sàng là sỏi và sản phẩm 

dƣới sàng tiếp tục di qua sàng 2mm thu đƣợc sản phẩm trên sàng là sỏi thành phẩm 

và sản phẩm dƣới sàng là cát xây dựng. Sản phẩm sỏi>8mm đƣợc chuyển sang hệ 

thống nghiền thành cát xây dựng. 







+ 

+ - 

- + 

- 

+ - 

Máng cấp liệu 

Máy 

nghiền 

sơ cấp 

Sàng d1 = 60 mm 

Sàng d2 = 40 mm 

Máy 

nghiền 

thứ cấp Đá thành  

phẩm 

4x6cm 

Sàng d3 = 20 mm 

Sàng d4 = 10 mm 

Đá thành  

phẩm < 

1cm 

Đá thành  

phẩm 

1x2cm 

Đá thành  

phẩm 

2x4cm 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 1.5. Sơ đồ công nghệ tuyển cát, sỏi 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

- Tại  khai trƣờng khai thác: Do toàn bộ khối lƣợng đất đá thải chứa quặng thiếc 

(441.977 m
3
/năm, tƣơng đƣơng 972.349 tấn/năm) đƣợc bốc xúc về xƣởng tuyển thô. 

Do đó, không phát sinh đất đá thải tại khai trƣờng. 

- Sản phẩm đầu ra của dự án tại xƣởng tuyển thô bao gồm:  

+ Quặng thiếc 15%Sn: 817 tấn/năm. 

+ Tận thu đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông 57.500 m
3
/năm, tƣơng đƣơng 

80.500 tấn/năm. 

- Sản phẩm đầu ra của dự án tại xƣởng tuyển tinh bao gồm: Tinh quặng 70%Sn: 

166 tấn/năm (quy đổi thiếc thỏi 122 tấn/năm). 

Hçn hîp c¸t, 
sái, bét sÐt 

Bunke cÊp liÖu 

Sµng líi   mm 

Sµng líi   mm 

Sµng líi   mm 

S¶n phÈm c¸t 
x©y dùng 

Hå l¾ng 

Níc tuÇn hoµn 

S¶n phÈm sái >8mm S¶n phÈm sái 

S¶n phÈm c¸t 
x©y dùng 

NghiÒn 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

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

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ 

a. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Tổng nhu cầu sử dụng điện của dự án khoảng 7.549.790 kWh/năm. 

- Hệ thống cung cấp điện: Gần khu vực dự án Công ty đã đầu tƣ hoàn chỉnh hệ 

thống cung cấp điện cho dự án “ Dự án đầu tƣ khai thác lộ thiên khu Đông mỏ thiếc sa 

khoáng Tĩnh Túc” với hệ thống đƣờng dây 35kV, 10kV từ nhà máy thủy điện của Công ty. 

- Nguồn cung cấp điện: Lấy từ lƣới điện của nhà máy thuỷ điện của Công ty đã xây 

dựng tới cung mặt bằng Xí nghiệp Tĩnh Túc, xƣởng luyện và dự án khu Đông. 

b. Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nước cung cấp cho xưởng tuyển thô: Tổng lƣợng nƣớc toàn xƣởng: 732,27 

(m
3
/h), trong đó: 

+ Lƣợng nƣớc cung cấp cho công nghệ: 667,1 (m
3
/h), chi tiết theo bảng sau: 

Bảng 1.7. Bảng cân bằng nước xưởng tuyển thô 

Nƣớc vào 
K.lƣợng 

(m
3
/h) 

Nƣớc ra 
K.lƣợng 

(m
3
/h) 

1 2 3 4 

Theo nguyên khai 15,43 Ra:  - Đá thải +36 mm 6,95 

Sàng rung 222,01 Ra:  - Đá thải +14mm 4,63 

Sàng quay phi 14 52,46 - Đuôi thải tuyển thô 353,70 

Máy lắng tuyển thô 171,83 - Đuôi thải tuyển tinh 301,67 

Máy lắng cấp 2 133,58 Ra: - Tinh quặng 0,16 

Máy lắng cấp 3 71,78 

  Tổng nƣớc vào: 667,10 Tổng nƣớc ra: 667,10 

(Căn cứ tính toán nhu cầu sử dụng nước:Dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật của 

Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã được ban hành) 

+ Lƣợng nƣớc cung cấp cho vệ sinh, cấp nƣớc, rửa sàn, thất thoát: 65,17 (m
3
/h); 

Từ quá trình khai thác thực tế, lƣợng nƣớc tuần hoàn thu hồi từ ao chứa bùn thải 

(90%) khoảng 659 (m
3
/h); Lƣợng nƣớc cần bổ sung: 73,27 (m

3
/h);  

- Nước cung cấp cho xưởng tuyển tinh: Xƣởng tuyển tinh là 7,9m
3
/giờ, tƣơng 

đƣơng 55,3m
3
/ngày (mỗi ngày 1 ca/ngày; 7h/1ca), cụ thể: 

Bảng 1.8. Bảng cân bằng sản phẩm và cấp nước xưởng tuyển tinh 

TT Tuyển tinh ĐVT 

Chỉ tiêu 

Bãi thải 

TLP 

Bãi thải khu 

Tây 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

I Chế độ làm việc:    

 1 Thời gian làm việc trong ca h/ca 7,00 7,00 

2 Ca làm việc trong ngày Ca/ngày 1,00 1,00 

3 Số ngày làm việc  Ngày 150 300 

II Năng suất theo quặng nguyên     

1 Năng suất theo giờ T/h 0,4022 0,39 

2 Năng suất theo ca T/ca 2,816 2,72 

3 Năng suất theo năm Tấn 422,5 817 

III Năng suất theo tinh quặng     

1 Năng suất theo giờ T/h 0,081 0,079 

2 Năng suất theo ca T/ca 0,573 0,555 

3 Năng suất tinh quặng 70%Sn Tấn 86,0 166 

  Quy đổi thiếc thỏi Tấn/năm  122 

IV Hàm lƣợng     

1 Hàm lƣợng quặng nguyên % Sn  15,0 

2 Hàm lƣợng tinh quặng % Sn 80 70,0 

V Thực thu tuyển tinh % 95 95 

VI Tiêu hao    

1 Tiêu thụ nƣớc m
3
/TNK 10 10 

2 Tiêu thụ điện KW/TNK 30 30 

(Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án; Báo cáo ĐTM dự án khai thác tận thu quặng 

thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần) 

Từ bảng trên cho thấy, định mức nƣớc cấp cho quá trình tuyển tinh quặng là 

10m
3
/1 tấn tinh quặng, với năng xuất 0,39 tấn/giờ, tƣơng đƣơng lƣợng nƣớc cấp 

3,9m
3
/giờ. Cộng với lƣợng nƣớc sử dụng để tuyển tinh quặng từ khu vực bãi thải Thập 

Lục Phần là 4 m
3
/giờ (theo dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi 

kèm trong đất đá thải khu vực bãi thải Thập Lục Phần đã đƣợc phê duyệt), nhƣ vậy 

tổng lƣợng nƣớc cấp cho quá trình tuyển tinh là 7,9 m
3
/giờ. 

- Lượng nước sử dụng cho hoạt động tuyển cát, sỏi:  

Theo thực tế tại khu vực Thập Lục Phần, để tuyển 1 m
3
 cát, sỏi cần 0,3m

3
 nƣớc. 

Đối với dự án, sản phẩm cát, sỏi là 35.500m
3
/năm. Do đó, khối lƣợng nƣớc cần 

thiết để tuyển là 35.500 x 0,3 = 10.650m
3
/năm, tƣơng đƣơng 35,5m

3
/ngày (năm làm 

việc 300 ngày). 

* Nguồn cấp nước: 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 
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- Từ năm thứ 1 đến năm thứ 2 nƣớc cấp sản xuất đƣợc lấy từ cửa số 6 hang 

Tuynel và sử dụng nƣớc bơm lƣu hồi (90%). 

- Từ cuối năm thứ 3 đến hết năm thứ 5 nƣớc đƣợc lấy từ đầu cửa hang Tuynel 

và sử dụng nƣớc bơm lƣu hồi (90%). 

- Nƣớc hang Tuynel đƣợc chảy về từ suối Ca Mi và suối nhánh Cao Sơn. 

+ Suối Ca Mi bắt nguồn từ sƣờn phía đông bắc núi Phia Oắc chảy vào thung 

lũng theo hƣớng Đông Bắc, Đông, với chiều dài khoảng 4km. Sông Nguyên Bình bắt 

nguồn từ phía đông nam mỏ Tĩnh Túc với lƣu lƣợng mùa mƣa lên tới 14,614 l/s. 

+ Suối nhánh Cao Sơn xuất phát từ đỉnh Phia Oắc chảy theo hƣớng Đông Bắc 

là nguồn cung cấp nƣớc cho suối Phia Oắc. Lƣu lƣợng thay đổi theo mùa, mùa mƣa 

lên tới 847 l/s. 

+ Mặt khác, dựa vào quá trình sản xuất trƣớc đây của dự án khu Đông, thì lƣu 

lƣợng nƣớc bổ sung từ 2 con suối này luôn đảm bảo cho quá trình sản xuất của dự án 

cũng nhƣ hoạt động tƣới tiêu nông nghiệp xung quanh khu vực. 

(Nguồn cung cấp số liệu về khí tượng thuỷ văn là Báo cáo địa chất thủy văn – 

ĐCCT mỏ thiếc Tĩnh Túc Cao Bằng). 

c. Nhu cầu sử dụng dầu diezen 

A = m x Ađm x n x N x , lít/năm. 

Trong đó:  

m: Số lƣợng máy, chiếc. 

Ađm: Định mức tiêu hao theo định mức chỉ tiêu KTKT sản xuất hàng năm của 

công ty. 

n: Số ca làm việc trong ngày, n = 3 ca. 

N: Số ngày làm việc trong năm, N = 300 ngày. 

: hệ số sử dụng công nghệ. 

- Đối với máy xúc Komatsu PC200 và Huyndai Robex 1300W dung tích gàu 

1,25  đến 1,6 m
3
:  

Amx1 = 5 x 89 x 3 x 300 x 1 = 398.166 lít/năm; 

- Đối với máy xúc lật Liugong CLG826 dung tích gàu 1,5m
3
:  

Axl = 2 x 80 x 3 x 300 x 1 = 144.000 lít/năm; 

- Đối với ô tô tự đổ tải trọng 15 tấn:  

A01 = 3 x 70 x 3 x 300 x 1 = 189.000 lít/năm; 

- Đối với ô tô tự đổ tải trọng 7 tấn:  

A02 = 2 x 55 x 3 x 300 x 1 = 99.000 lít/năm; 

Vậy nhu cầu sử dụng dầu diezen là: A = Amx1+ Amx2+ Axl + A01 + A02 

A =  398.166 +144.000 +189.000 +99.000 = 830.166 lít/năm. 

* Nhu cầu sử dụng dầu thủy lực: lƣợng dầu thủy lực cần cung cấp bổ sung cho 

các thiết bị (03 máy xúc, 01 xúc lật) lấy khoảng khoảng 1% lƣợng dầu diezen sử dụng 

cho máy xúc, xúc lật, tƣơng đƣơng 8.302 lít/năm. 
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* Nhu cầu sử dụng mỡ để bôi trơn khớp động (máy xúc, xúc lật): đƣợc lấy bằng 

0,5% lƣợng dầu diezen sử dụng cho máy xúc, xúc lật, tƣơng đƣơng 4.151 kg/năm. 

Toàn bộ các nguyên, nhiên, vật liệu đƣợc các đơn vị cung ứng vận chuyển và giao 

hàng tại mỏ. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 

5.1. Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng vốn đầu tƣ: 6.460.817.000 đồng. Trong đó: vốn tự có của Công ty là 

2.097.827.280 đồng; vốn vay ngân hàng là 4.362.989.720 đồng. 

5.2. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Sơ đồ tổ chức sản xuất 

Nhân lực phục vụ công tác điều hành sản xuất của dự án là các cán bộ công 

nhân viên của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và cán bộ công 

nhân viên của Xí nghiệp thiếc Tĩnh Túc. 

Mô hình tổ chức thực hiện dự án nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ tổ chức quản lý và sản xuất của dự án 
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Thập Lục Phần 
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b. Biên chế và năng suất lao động 

Bảng 1.9. Biên chế lao động 

TT Chức danh lao động 
Lao động có 

mặt 

Lao động 

danh sách 

1 Lao động quản lý trực tiếp 7 7 

- Quản đốc 1 1 

- Phó quản đốc khai thác 1 1 

- Đốc công ca 3 3 

- Nhân viên quản lý 1 1 

- Chỉ huy nổ mìn 1 1 

2 Bộ phận khai thác 32 32 

- Công nhân lái máy xúc 6 6 

- Công nhân nổ mìn 2 2 

 - Công nhân lái xe gạt 1 1 

- Công nhân lái ôtô vận tải khối lƣợng khai thác 9 9 

- Công nhân lái ôtô vận tải khối lƣợng sau tuyển 9 9 

- Công nhân thống kê 2 2 

- Cấp dầu mỡ 1 1 

- Sửa chữa cơ điện 2 2 

3 Bộ phận khu tuyển 31 31 

- Vận hành xƣởng tuyển 27 27 

- Vận hành bơm 2 2 

- Sửa chữa cơ điện 2 2 

  Tổng cộng 70 70 

c. Chế độ làm việc của mỏ 

Chế độ làm việc của mỏ đƣợc xác định theo chế độ làm việc không liên tục, 

nghỉ chủ nhật và ngày lễ, cụ thể nhƣ sau: 

* Đối với xưởng tuyển thô: 

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày: 3 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca: 7 giờ/ca. 

* Đối với xưởng tuyển tinh: 
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- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca: 7 giờ/ca. 

* Bộ phận văn phòng: 

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. 

- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca. 

- Số giờ làm việc trong ca: 8 giờ/ca.  
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Năm 2021, khu bãi thải khu Tây đã đóng cửa mỏ khoáng sản tại Quyết định số 

288/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về 

việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Dự án khai thác phù hợp với Quy hoạch số 956/QĐ-TTg ngày 02/8/2018 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng quặng thiếc, Vonfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 

của UBND tỉnh Cao Bằng về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Cao Bằng 

giai đoạn 2016 - 2025 định hƣớng đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2025 ổn định mức 

độ khai thác khoáng sản đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất các dự án chế biến khoáng 

sản (sắt, mangan, đồng, chì, barit, thiếc...). 

Dự án phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

* Sự phù hợp của dự án với các mối tƣơng quan khác: 

- Dự án nằm trong khu vực đã đóng cửa mỏ khu Đông mỏ thiếc Tĩnh Túc, cách 

vƣờn Quốc gia Phia Đén, Phia Oắc khoảng 10km, khu di tích lịch sử cấp tỉnh đền ông 

Búa 1km, toàn bộ khu vực dự án nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO non nƣớc Cao Bằng. Trong quá trình khai thác mỏ thiếc Tĩnh Túc, công tác 

bảo vệ môi trƣờng luôn đƣợc chú trọng, không làm ảnh hƣởng tới cảnh quan môi 

trƣờng khu vực. Bên cạnh đó, giai đoạn đóng cửa mỏ và CTPHMT khu Đông, Công ty 

đã thực hiện trồng cây xanh và tôn tạo khu di tích đền ông Búa. Dự án hoạt động 

không tác động, ảnh hƣởng đến cảnh quan, điểm di sản của Công viên địa chất toàn 

cầu. 

- Hệ thống giao thông: Khu vực thực hiện dự án có điều kiện giao thông vận tải 

tƣơng đối thuận lợi, cách với đƣờng quốc lộ 34 khoảng 1km. Vị trí dự án có những 

điều kiện thuận lợi cho sản xuất cũng nhƣ đƣa sản phẩm ra thị trƣờng. 

- Hệ thống cấp điện, cấp nước: 

+ Hệ thống cung cấp điện: Gần khu vực dự án Công ty đã đầu tƣ hoàn chỉnh hệ 
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thống cung cấp điện cho dự án “ Dự án đầu tƣ khai thác lộ thiên khu Đông mỏ thiếc sa 

khoáng Tĩnh Túc” với hệ thống đƣờng dây 35kV, 10kV từ nhà máy thủy điện của Công ty. 

+ Cấp nƣớc: Nƣớc cung cấp cho dự án đƣợc lấy từ hệ thống nƣớc mạch và 

nƣớc suối trong khu vực. Cụ thể là suối Ca Mi và suối nhánh Cao Sơn. 

Từ những phân tích trên cho thấy, địa điểm thực hiện dự án ngoài sự phù hợp 

với quy hoạch phát triển thì cơ sở hạ tầng, điện, nƣớc, giao thông,... tại khu vực thực 

hiện dự án cũng đã đáp ứng đầy đủ, đảm bảo cho dự án đi vào vận hành sản xuất. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Quá trình khai thác, hoạt động của dự án bao gồm các hoạt động: nổ mìn, đào 

đắp, san gạt, bốc xúc, vận chuyển, chế biến khoáng sản, hoạt động sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân,… sẽ ảnh hƣởng nhất định đến môi trƣờng không khí, nƣớc, đất, thảm 

thực vật…khu vực dự án và lân cận. Cụ thể: 

- Đối với khí thải: Chủ yếu phát sinh bụi, khí thải từ quá trình nổ mìn, khai thác, 

chế biến, vận chuyển đất đá chứa quặng. Đối tƣợng ảnh hƣởng chủ yếu là công nhân lao 

động tại công trƣờng và một số hộ dân sống xung quanh khu vực dự án. Tuy nhiên dựa 

trên kết quả đánh giá theo báo cáo ĐTM, mức độ ảnh hƣởng này là nhỏ. Mặt khác, do mỏ 

có diện tích rộng, cách xa khu dân cƣ, quanh mỏ cũng là các đồi núi nên bụi và khí 

thải sẽ nhanh chóng bị pha loãng do khuyếch tán vào môi trƣờng không khí xung 

quanh. 

- Đối với nƣớc thải: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải từ hoạt động sản xuất của dự án 

đƣợc thu gom, xử lý sau đó tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất, không có nƣớc thải 

thải ra ngoài môi trƣờng. 

- Đối với chất thải rắn: Đất đá thải, bùn thải phát sinh đƣợc thu gom tập kết đổ 

thải tại các bãi thải nằm trong diện tích dự án. Mặt khác, để đảm an toàn trong suốt thời 

gian hoạt động cũng nhƣ đảm bảo giảm thiểu các tác động môi trƣờng thì bãi thải mỏ 

phải thiết kế và đổ thải theo đúng quy trình kĩ thuật quy định. 

Từ những phân tích trên cho thấy, hoạt động khai thác và chế biến của dự án có 

mức độ tác động đến các hợp phần môi trƣờng là không lớn. Tuy nhiên, để hạn chế các 

tác động xấu tới chất lƣợng các hợp phần môi trƣờng khu vực, chủ đầu tƣ sẽ chủ động 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu khả thi, đảm bảo không vƣợt giới hạn khả năng chịu 

tải của môi trƣờng khu vực. 
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Chƣơng III 

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

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

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

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Địa hình khu vực bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc dốc về phía khu Đông 

mỏ thiếc Tĩnh Túc, lựa chọn áp dụng phƣơng pháp thoát nƣớc mƣa chảy tràn tự nhiên 

theo bề mặt địa hình đổ về địa hình thấp là hồ khu Đông. 

- Tại khu vực nhà xƣởng: Thƣờng xuyên khơi thông, cải tạo, nạo vét tạo rãnh 

thoát nƣớc đảm bảo tiêu thoát tốt. 

- Tiếp tục sử dụng, thƣờng xuyên cải tạo, tu sửa Hang Tuynel để thoát nƣớc mặt 

từ thƣợng nguồn suối Ca Mi và suối nhánh Cao Sơn chảy vào khu vực Dự án, kích 

thƣớc (dài x rộng x cao) là (2.100 x 2,2 x 3)m. Hang Tuynel có tác dụng ngăn dòng 

chảy từ thƣợng nguồn suối Ca Mi và suối nhánh Cao Sơn vào khu vực Dự án để không 

ảnh hƣởng tới khai trƣờng khai thác, quá trình sản xuất, đồng thời là công trình cấp bổ 

sung nguồn nƣớc cho hoạt động của Dự án. 

- Số lƣợng, vị trí thoát nƣớc mặt: Do địa hình khu vực dự án có độ cao thấp hơn 

so với địa hình xung quanh, toàn bộ lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn sau khi đổ về địa hình 

thấp là hồ khu Đông sẽ đƣợc bơm tận dụng cho quá trình tuyển, không thoát ra ngoài 

môi trƣờng. Do đó, dự án không có vị trí thoát nƣớc mặt. 

- Quy trình vận hành: Tự chảy. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Đƣợc thu gom trực tiếp vào bể tự hoại. 

- Nƣớc thải sản xuất: 

+ Rãnh kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (20x1x1)m, số lƣợng 01 rãnh. Kết cấu: 

rãnh đƣợc đào tự nhiên, nền đất đầm chặt. 

+ Rãnh kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (5x1x0,5)m, số lƣợng 04 rãnh. Kết cấu: 

rãnh đƣợc đào tự nhiên, nền đất đầm chặt. 

b. Công trình thoát nước thải:  

- Nƣớc thải sinh hoạt: Sử dụng ống nhựa PVC D90 với chiều dài khoảng 70m. 

- Nƣớc thải sản xuất: 

+ Mƣơng thoát nƣớc bờ Bắc: kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (200 x 8 x 4)m. 

Kết cấu: mƣơng đất. 
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+ Mƣơng thoát nƣớc xƣởng tuyển tinh: kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là  (50 x 

0,4 x 0,4)m. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nƣớc thải sau xử lý của dự án đƣợc bơm lƣu hồi cho quá trình tuyển rửa, không 

thải ra ngoài môi trƣờng. Do đó, dự án không có điểm xả nƣớc thải sau xử lý. 

d. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

- Mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải của dự án đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải của dự án 

Mô tả sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Đƣợc thu gom xử lý bằng 01 bể tự hoại, thể tích 8m
3
. 

Nƣớc sau quá trình xử lý ở bể tự hoại vào hệ thống ao lắng số 04, sang ao số 05, sang 

hồ thải khu Đông. 

- Nƣớc thải xƣởng tuyển thô: Đƣợc thu gom vào hệ thống 05 ao lắng với tổng 

thể tích khoảng 55.481m
3
, các ao lắng đƣợc nối với nhau bằng rãnh thoát, sau đó theo 

mƣơng thoát nƣớc bờ Bắc ra hồ thải khu Đông và bơm tuần hoàn cho sản xuất. 

- Nƣớc thải xƣởng tuyển tinh: Đƣợc thu gom vào bể lắng 3 ngăn, thể tích 

28,8m
3
, sau đó theo hệ thống rãnh thoát xuống mƣơng thoát nƣớc Bắc ra hồ thải khu 

Đông và bơm tuần hoàn cho sản xuất. 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt 

- Tiếp tục sử dụng công trình vệ sinh khép kín, diện tích 26,5m
2
, 01 bể tự hoại 3 

ngăn, thể tích bể 8m
3
, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (3 x 1,5 x 1,78)m, nƣớc thải sau 

bể tự hoại dẫn vào hệ thống ao lắng số 04 bằng đƣờng ống PVC D90 chiều dài 70m. 

- Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại: 

Ao 

lắng 

số 05 

(1.630

m
3
) 

Nƣớc thải 

sinh hoạt 

Bể tự hoại, thể 

tích 8m
3
 

 

 

Ao 

lắng 

số 04 

(9.623

m
3
) Hồ thải 

khu Đông 

Nƣớc 

thải 

xƣởng 

tuyển 

thô 

Ống PVC 

D90 Mƣơng thoát bờ Bắc  

Ao lắng 

số 01 

(18.540 

m
3
) 

Ao lắng 

số 02 

(15.908 

m
3
) 

Ao 

lắng 

số 03 

(9.780

m
3
) 

Nƣớc thải xƣởng 

tuyển tinh 

Bể lắng 3 ngăn, thể 

tích 28,8m
3
 

Tuần 

hoàn 

Rãnh thoát  



29 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hình ảnh minh hoạ cấu tạo của bể tự hoại 

- Kết cấu bể tự hoại:  

+ Bể xây bằng gạch đặc mác 75 vữa XM mác 50. 

+ Mạch xây phải đông đặc, trát bằng vữa XM mác 75 dày 25, trát làm 2 lớp (lớp 

1 dày 15, lớp 2 dày 10). 

+ Đánh màu bằng xi măng nguyên chất. 

- Quy trình xử lý: Nƣớc thải thô đƣợc đƣa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò 

làm ngăn lắng - lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lƣu lƣợng và nồng độ lƣợng chất 

bẩn trong dòng nƣớc thải. Nhờ các vách ngăn hƣớng dòng, ở những ngăn tiếp theo, 

nƣớc thải đƣợc chuyển động theo chiều từ dƣới lên trên, tiếp xúc với vi sinh vật kỵ khí 

trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động. Các chất hữu cơ đƣợc các vi 

sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, làm nguồn dinh dƣỡng cho sự phát triển của chúng. 

Cũng nhờ ngăn này, công trình trở thành một dãy bể phản ứng kỵ khí đƣợc bố trí nối 

tiếp, cho phép tách riêng hai pha (lên men axít và lên men kiềm). Quần thể vi sinh vật 

trong từng ngăn sẽ khác nhau và có điều kiện phát triển thuận lợi. Ở những ngăn đầu, 

các vi khuẩn tạo axít sẽ chiến ƣu thế, trong khi ở những ngăn sau, các vi khuẩn tạo 

methan sẽ là chủ yếu. 

b. Nước thải sản xuất 

- Tại xƣởng tuyển thô: 

+ Quy trình thu gom, xử lý: Nƣớc thải tuyển  Rãnh thoát  Ao lắng 1  Ao 

lắng 2  Ao lắng 3  Ao lắng 4  Ao lắng 5  Mƣơng thoát nƣớc bờ Bắc  Hồ 

khu Đông  Tuần hoàn 

+ Thuyết minh quy trình:  

Nƣớc thải phát sinh từ quá trình tuyển thô, rửa sàn thao tác đƣợc thu gom vào 

rãnh, kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (20x1x1)m, sau đó chảy lần lƣợt vào 05 ao lắng 

với tổng thể tích khoảng 55.481m
3
, các ao lắng đƣợc nối với nhau bằng rãnh thoát, 

kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (5x1x0,5)m. Trong đó: Ao lắng số 01, diện tích 

7.416m
2
, thể tích 18.540m

3
, độ sâu 2,5m; Ao lắng số 2, diện tích 6.363m

2
, thể tích 

15.908m
3
, độ sâu 2,5m; Ao lắng số 03, diện tích 3.912m

2
, thể tích 9.780m

3
, độ sâu 

2,5m; Ao lắng số 04, diện tích 3.849m
2
, thể tích 9.623m

3
, độ sâu 2,5m; Ao lắng số 05, 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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diện tích 652m
2
, thể tích 1.630m

3
, độ sâu 2,5m. Kết cấu: Ao, rãnh thoát đƣợc đào tự 

nhiên, nền đất đầm chặt, bờ bao đƣợc đắp gia cố bằng đất đá. 

Nƣớc thải từ ao lắng số 05 đƣợc theo mƣơng thoát nƣớc bờ Bắc, kích thƣớc (dài 

x rộng x sâu) là (200 x 8 x 4)m, thoát ra hồ thải khu Đông, dung tích 500.000m
3
. Tại 

hồ thải khu Đông, bố trí 01 hệ thống bơm, bơm lƣu hồi khoảng 90% nƣớc thải cho quá 

trình tuyển rửa, không chảy ra ngoài môi trƣờng. Phần còn lại 10% thất thoát do thẩm 

thấu, bay hơi và bám dính theo đất đá (dạng bùn thải). 

- Tại xƣởng tuyển tinh: Nƣớc bùn thải từ quá trình tuyển tinh đƣợc thu gom 

vào 01 bể lắng đã đầu tƣ xây dựng từ giai đoạn trƣớc, chia 3 ngăn, thể tích 28,8m
3
, 

kích thƣớc mỗi ngăn (2x2,4x2)m. Nƣớc sau khi qua bể lắng theo hệ thống rãnh thoát 

nƣớc có kích thƣớc (dài x rộng x sâu) là (50x0,4x0,4)m, xuống mƣơng thoát nƣớc Bờ 

Bắc đến hồ thải khu Đông, dung tích 500.000m
3
.  

Định kỳ 1 tuần/lần, dùng máy xúc nạo vét đá, bùn tại hồ lắng xúc lên bờ, nƣớc 

róc từ bùn dẫn vào ao lắng; sau khi bùn khô đƣợc vận chuyển bằng ô tô về đổ thải tại 

các bãi thải rắn. 

- Nƣớc thải từ quá trình tuyển cát, sỏi: 

Dây chuyền tuyển cát, sỏi đƣợc đặt tại khu vực Xƣởng tuyển thô, nƣớc thải phát 

sinh đƣợc thu gom, xử lý cùng với hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải của Xƣởng tuyển 

thô. 

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

- Phun nƣớc giảm thiểu bụi đoạn đƣờng vận chuyển từ khai trƣờng đến xƣởng 

tuyển thô, từ xƣởng tuyển thô đến xƣởng tuyển tinh, đoạn đƣờng vận chuyển đất đá đổ 

thải, quá trình xúc bốc đất đá tại khai trƣờng vào những ngày nắng nóng, tần suất 2 

lần/ngày bằng cách sử dụng 01 xe ô tô, có dung tích 5m
3
.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng thiết bị, sửa chữa kịp thời động cơ, máy 

móc thiết bị để tăng hiệu suất đốt, giảm thiểu lƣợng khí thải, tiếng ồn, độ rung. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển ra vào khu vực đƣợc phủ bạt che chắn thùng 

chứa, chuyển trở đúng tải trọng, chạy đúng tốc độ quy định. 

- Sử dụng cung đƣờng vận chuyển ngắn, hợp lý, hạn chế tình trạng lƣu lƣợng xe 

chạy trong một thời điểm. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động nhƣ quần áo, mũ, khẩu trang,… cho công 

nhân khi làm việc. 

- Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình khoan, nổ mìn phá đá: Sử dụng loại thuốc 

nổ có cân bằng ôxy = 0 nhƣ thuốc nổ nhũ tƣơng, thuốc nổ AD1 và công nghệ nổ mìn 

kíp điện visai nhằm giảm thiểu việc phát sinh bụi, khí độc khi nổ mìn; Lập hộ chiếu nổ 

mìn đầy đủ, chính xác theo quy định và phải đƣợc ngƣời có thẩm quyền phê duyệt; 

Chủ dự án thông báo với chính quyền địa phƣơng,  nhân dân trong vùng về các quy 

định nội dung nổ mìn, lịch nổ mìn, tín hiệu cảnh báo và các biện pháp an toàn; Tuyệt 
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đối chấp hành theo hộ chiếu đã đƣợc duyệt; công nhân thực hiện khoan nổ mìn phải 

đƣợc đào tạo, có nghiệp vụ và chứng chỉ về khoan nổ mìn; Khi thực hiện khoan nổ 

mìn phải tuân thủ quy trình, kỹ thuật khoan nổ mìn và đƣợc trang bị đầy đủ khẩu trang 

chống bụi; mỗi đợt nổ mìn đƣợc thực hiện đúng theo hộ chiếu nổ mìn đã đƣợc lập; khi 

thực hiện nổ mìn phải lập hàng rào cảnh báo, ngƣời điều khiển cách điểm nổ mìn ít 

nhất 300m, đảm bảo an toàn cho ngƣời dân tham gia giao thông trên tuyến đƣờng và 

khu vực lân cận. 

- Ngoài ra, theo Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, công ty đã 

tiến hành trồng cây Trúc sào để phục hồi môi trƣờng với diện tích 5,3ha với tổng số 

cây là 10.600 cây, mật độ trồng 2.000 cây/ha. Cây xanh quanh khu vực dự án có tác 

dụng giảm thiểu bụi, khí tải phát tán ra khu vực xung quanh. 

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

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải có khả năng tái chế nhƣ giấy, vỏ hộp,… đƣợc thu gom vào bao, tập 

trung tại khu vực nhà bếp để bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu.  

Chất thải còn lại đƣợc thu gom vào 04 thùng đựng rác, dung tích 20 lít và hợp 

đồng với đơn vị vệ sinh môi trƣờng để thu gom, xử lý tại bãi xử lý rác thị trấn Tĩnh Túc 

b. Đối với chất thải rắn sản xuất 

Tổng khối lƣợng đất đá, bùn thải của dự án khoảng 4.208.657,45m
3
,
 
sẽ đƣợc tập 

kết đổ thải tại bãi thải số 01, số 02, bãi thải trong khai trƣờng và đắp đập chắn hồ chứa 

thải khu Tây. Tuy nhiên trong giai đoạn 1: năm khai thứ 1 đến năm thứ 2 chỉ tiến hành 

đổ thải tại bãi thải số 01, bãi thải trong khai trƣờng và đắp đập chắn hồ chứa thải khu 

Tây. Đối với bãi thải số 02 sẽ đƣợc sử dụng tập kết chất thải trong giai đoạn 2: từ năm 

khai thác thứ 3 đến năm thứ 5. Cụ thể, phƣơng án đổ thải trong giai đoạn 1 nhƣ sau: 

- Bãi thải số 01: Tập kết khối lƣợng 583.830m
3
, diện tích bãi thải là 19.461m

2
, 

chiều cao đổ thải 30m (từ cos +710 đến cos +740); sử dụng tập kết chất thải trong năm 

thứ nhất.  

- Bãi thải trong khai trƣờng: Tập kết khối lƣợng 859.176m
3
 tại mặt bằng lắp đặt 

khu phụ trợ giai đoạn 2, diện tích 23.221m
2
, chiều cao đổ thải 37m (từ cos +663 đến 

cos +700), dung tích chứa tối đa 859.176m
3
; sử dụng tập kết chất thải từ năm thứ nhất 

đến năm thứ 2. 

- Đắp đập chắn Hồ chứa thải khu Tây: Khối lƣợng sử dụng đắp là 58.020m3; 

đập chắn thải hình thang với kích thƣớc (dài x rộng đáy x rộng đỉnh x cao) là (235 x 35 

x 5 x 15)m, cos đỉnh đập +665, cos chân đập +650; sử dụng tập kết chất thải từ năm 

thứ nhất đến năm thứ 2. 

Quá trình đổ thải đƣợc san gạt, lu nèn tạo ổn định, hạn chế trƣợt lở. Trong quá 

trình đổ thải, tiến hành gia cố chân bãi thải, tạo rãnh thoát nƣớc xung quanh khu vực 
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bãi thải đảm bảo tối đa thoát nƣớc mƣa chảy tràn, tránh gây sạt lở. 

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

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

khoảng 223,02 kg/tháng. Cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3.1. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh 

TT Loại CTNH 
Khối lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Dầu mỡ thải 132,44 

2 Dầu thủy lực 1,32 

3 Ắc quy thải 73,26 

4 Các loại can đựng dầu nhớt và giẻ lau dính dầu 15 

5 Bóng đèn huỳnh quang thải 1 

Tổng 223,02 

- Công trình lƣu giữ, xử lý CTNH: 

+ Thu gom, phân loại CTNH, tập kết vào 03 thùng phi, thể tích 200lít và các 

can nhựa đặt trong kho chứa chất thải nguy hại. Kho diện tích 15m
2
, kích thƣớc (dài x 

rộng) là (6 x 2,5)m. Kết cấu: Tƣờng xây gạch, vì kèo thép mái tôn, nền láng xi măng 

đƣợc chia thành các ô lƣu chứa các loại chất thải khác nhau, trên đó có dán nhãn, mã 

loại CTNH. 

- Biện pháp quản lý CTNH khác: 

+ Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại khu vực khai thác, các xƣởng 

tuyển (chỉ sửa chữa nhỏ trong trƣờng hợp sự cố). Các phƣơng tiện hoạt động khi đến 

hạn bảo dƣỡng hoặc thay dầu đƣợc đƣa tới các gara chuyên nghiệp hoặc xƣởng cơ khí 

của Công ty để xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Không thực hiện thay dầu hay 

sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có 

chứa thành phần độc hại ra môi trƣờng. 

+ CTNH đƣợc quản lý theo đúng hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

+ Cam kết thu gom triệt để, lƣu giữ chất thải nguy hại trong thùng đặt trong kho 

chứa đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố xảy ra. 

+ Báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm lồng ghép với 

báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng của dự án (kỳ báo cáo từ tháng 01 đến hết ngày 

31 tháng 12) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm 

quyền. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
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- Các máy móc, thiết bị có khả năng gây độ rung đƣợc lắp đệm cao su để hạn chế 

tối đa rung động.  

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các thiết bị, kiểm tra độ mòn của các chi tiết và định 

kỳ bôi trơn hoặc thay những chi tiết hƣ hỏng. 

- Bố trí, sắp xếp, giảm thời gian làm việc một cách hợp lý đối với công nhân làm 

việc trong môi trƣờng có tiếng ồn lớn nhằm hạn chế tối đa tác động, ảnh hƣởng đến sức 

khỏe của công nhân. 

- Trang bị bảo hộ lao động là bao tai, nút bịt tai... cho công nhân tiếp xúc trực 

tiếp với nguồn phát sinh tiếng ồn. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

Trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến phải nghiêm chỉnh chấp hành 

theo đúng quy trình, quy phạm của Nhà nƣớc: 

- Quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên (TCVN 5326 – 2008). 

- QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai 

thác mỏ lộ thiên; 

* Quy định an toàn trong công tác nổ mìn  

- Để hạn chế những rủi ro, sự cố xảy ra khi nổ mìn, mọi công tác có liên quan 

đến nổ mìn phải chấp hành đúng các điều quy định trong QCVN 01:2019/BCT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, 

vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất nổ.  

- Khi tiến hành nổ mìn phải có hộ chiếu. 

- Phải tuân thủ nghiêm chỉnh hiệu lệnh khi nổ mìn.  

- Công  nhân nổ mìn phải đƣợc cấp chứng nhận liên quan đến hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp. 

- Công nhân nổ mìn phải có sức khỏe tốt. 

- Chỉ tiến hành các vụ nổ theo đúng quy định về sử dụng vật liệu nổ. Tiến hành 

nổ mìn vào thời gian cố định, có biển báo nguy hiểm đặt tại nơi thích hợp, phải bố trí 

ngƣời cảnh giới nhằm bảo vệ an toàn trong khu vực mìn nổ. Trƣớc và sau khi nổ mìn 

phải có tín hiệu rõ ràng (còi, cờ hiệu). 

- Số lƣợng VLNCN đƣợc giao cho 1 thợ mìn thực hiện trong 1 ca kíp phải đảm 

bảo vừa đủ để thợ mìn thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn; phải dừng hoàn toàn 

công tác nạp, nổ mìn khi có dông, chớp và yêu cầu rút ra ngoài giới hạn vùng nguy 

hiểm; thợ nổ mìn và những ngƣời liên quan đến VLNCN phải đƣợc huấn luyện kỹ 

thuật an toàn VLNCN. 

* An toàn về công tác vận tải, an toàn giao thông 



34 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

- Các xe ô tô trƣớc khi làm việc phải kiểm tra an toàn. 

- Khi hoạt động các lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về luật lệ 

giao thông. 

- Hê thống đƣờng vận tải phải thƣờng xuyên đƣợc duy tu bảo dƣỡng, đảm bảo 

đúng các thông số kỹ thuật theo thiết kế và quy phạm an toàn khai thác mỏ. 

- Kiểm tra các khu vực có khả năng sụt, lún, trƣợt lở đặt các biển báo nguy 

hiểm. Kiểm tra các tuyến đƣờng sau mỗi cơn mƣa bão để có kế hoạch khắc phục ngay 

đảm bảo cho giao thông thông suốt và an toàn cho ngƣời lao động, tài sản của công ty. 

- Trƣờng hợp mƣa liên tục sẽ gây sạt lở đƣờng vận chuyển làm gián đoạn sản 

xuất, cần có kế hoạch tỉ mỉ phòng chống lụt bão và khắc phục hậu quả sau cơn bão. 

* An toàn trong khâu khai thác, nghiền, sàng 

- Về sạt lở tầng khai thác cần phải đƣợc phòng ngừa và ứng phó, nhất là mùa 

mƣa do tính chất của tầng đất đá dễ bị bở rời do tác dụng của nƣớc mƣa.  

- Kiểm tra định kỳ, bảo dƣỡng thƣờng xuyên trƣớc khi chạy máy. 

- Tuẩn thủ các quy định chung về an toàn lao động. 

* Các biện pháp an toàn về điện 

- Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra đƣờng điện, các mối nối điểm tiếp xúc để có biện 

pháp xử lý khắc phục kịp thời các hƣ hỏng. 

* Các biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ 

- Trang bị kiến thức về nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy cho công nhân. 

- Trang bị đầy đủ các loại phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đƣờng dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện; kiểm 

tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn điện và có biện pháp thay thế kịp thời; xây 

dựng và niêm yết Nội quy lao động, hƣớng dẫn vận hành, an toàn cho máy móc, thiết 

bị. 

* Phòng chống ứng phó với sự cố trượt lở, xói mòn  

- Sẽ thƣờng xuyên theo dõi các dấu hiệu biến động địa chất khu vực khai thác 

và bãi thải. Quan sát và theo dõi hiện tƣợng khác thƣờng của bờ khai trƣờng, bờ bãi 

thải, nếu thấy có các dấu hiệu khác lạ sẽ tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân và 

đƣa ra giải pháp xử lý phù hợp cho các vị trí  đó. 

- Tổ chức ứng phó kịp thời mọi sự cố xảy ra do trƣợt lở hoặc sập lở bờ mỏ hay 

bãi thải. 

* Phòng ngừa, ứng phó sự cố sụt lún, nứt hang Karst 

- Trong trƣờng hợp xảy ra sự cố: Tạm dừng ngay hoạt động sản xuất, tập trung 

nhân lực khắc phục sự cố, di chuyển ngƣời và thiết bị ra khỏi vùng có nguy cơ,...  
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- Trong quá trình khai thác của mỏ, chủ đầu tƣ luôn thực hiện tốt các biện pháp 

gia cố ao, hồ chứa thải, đập chắn, đê bao,...  

- Tránh đổ đất đá thải hoặc bố trí công trình trên các vị trí có hiện tƣợng karst 

có thể gây sập đổ công trình sau này. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý đảm bảo an toàn công trình đặc biệt là 

an toàn các công trình môi trƣờng. 

* Phương án ứng phó với các kịch bản sự cố 

(*) Hoạt động phòng ngừa: 

- Chủ động trong công tác nạo vét định kỳ các ao lắng thải, hồ chứa thải tránh 

quá tải về bùn trong các ao, hồ lắng, phát huy vai trò lắng của hệ thống các ao lắng 

tuyển thô. 

- Đổ thải đúng quy hoạch, tuân thủ các quy định về kiểm tra, củng cố bãi thải 

đầu ca, công tác thoát nƣớc mặt bãi. Tuân thủ quy định về phân tầng khi đổ thải tầng 

cao. 

- Nạo vét hệ thống mƣơng rãnh thoát nƣớc trƣớc mùa mƣa bão. 

- Tổ chức kiểm tra tình trạng an toàn công trình, hồ đập, đê bao, kho chứa.... kịp 

thời xử lý đảm bảo an toàn đặc biệt là an toàn trƣớc và trong mùa mƣa bão. 

- Rà soát ban hành bổ sung các quy định, quy trình về vận hành, bảo dƣỡng, sửa 

chữa thƣờng xuyên, định kỳ, đối với các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về môi trƣờng cho CBCNV 

trong toàn Công ty. Phổ biến cho về kế hoạch về phòng chống lụt bão; Kế hoạch về 

phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng.  

- Thƣờng xuyên cập nhật các thông tin về diễn biến thời tiết trong mùa mƣa 

bão.  

- Theo dõi các thông tin về sự cố môi trƣờng, rút kinh nghiệm từ trong các sự 

cố đó để bổ sung khắc phục các thiếu sót tại cơ sở, đơn vị mình. 

(*) Hoạt động ứng phó khi sảy ra sự cố: 

Khi phát hiện vị trí sảy ra sự cố, lập tức di chuyển đến vị trí an toàn, thông báo 

bằng cách nhanh nhất đến Cán bộ phụ trách sản xuất của Ca, kíp đó. Cán bộ phụ trách 

phải lập tức thông tin cho Quản đốc phân xƣởng để nhanh chóng triển khai các hoạt 

động ứng phó theo từng bƣớc nhƣ sau: 

- Triệu tập nhân lực, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia ứng phó. 

- Triển khai biện pháp bảo vệ tài sản hoặc di chuyển tài sản tùy theo điều kiện 

cụ thể nhƣng phải do ngƣời điều hành quyết định và phải đảm bảo an toàn cho ngƣời 

và thiết bị tham gia ứng cứu. 

- Điều động thiết bị, phổ biến nội dung ứng cứu, vị trí tiếp cận và các điều kiện 

an toàn kèm theo. 
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-  Thông báo thông tin sau khi kết thúc quá trình ứng cứu. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

- Bố trí, lắp đặt các biển báo, cảnh báo khu vực khai thác, khu vực đất do dự án 

quản lý. 

- Ban hành các nội quy của Công ty về công tác khai thác với các biện pháp 

kinh tế (có thƣởng, phạt). 

- Mọi ngƣời trong khu mỏ từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân sẽ tuân thủ các quy 

trình và quy phạm về kỹ thuật, vận hành máy móc trang thiết bị, các quy định về an 

toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

- Hàng năm tổ chức các đợt tập huấn, giáo dục về ý thức bảo vệ môi trƣờng cho 

cán bộ công nhân viên, vận động tham gia các chƣơng trình môi trƣờng do địa phƣơng 

phát động. 

- Mọi công nhân tham gia sản xuất đều phải cam kết thực hiện các quy định của 

doanh nghiệp. 

- Cử lực lƣợng bảo vệ tuần tra thƣờng xuyên và phối hợp với lực lƣợng bảo vệ 

an ninh tại địa bàn nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn. Nghiêm cấm các hành vi cờ 

bạc rƣợu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác, đảm bảo an ninh trật tự trong khu 

vực. 

- Nếu khi xảy ra sự cố doanh nghiệp sẽ tiến hành ngừng khai thác và huy động 

toàn bộ công nhân trong mỏ ứng cứu ngƣời bị nạn và báo cơ quan chức năng có các 

biện pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khắc phục sự cố. 

8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi 

trƣờng, phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Trong giai đoạn 1 chƣa tiến hành cải tạo, phục hồi môi trƣờng, công việc thực 

hiện chủ yếu là tiến hành gia cố thƣờng xuyên sƣờn tầng trong quá trình khai thác. 

Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng sẽ đƣợc thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn 2 

(kết thúc khai thác năm thứ 5). Thời gian thực hiện 6 tháng. Cụ thể phƣơng án nhƣ sau: 

a. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: 

* Đối với khu vực khai thác, diện tích 26ha: Đề xuất phƣơng án cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng nhƣ sau: 

- Hiện trạng kết thúc khai thác: Diện tích đáy moong là 91.647m
2
 = 9,1647ha. 

Cos đáy moong sau khi kết thúc khai thác là tạo hồ chứa số 01 và hồ chứa số 02 là 

+650, cos bờ moong là +670; Cos đáy moong sau khi kết thúc khai thác tại hồ chứa số 

03 là +660, cos bờ moong là +670. Cos mực nƣớc thông thủy tại khu vực là +693 (lấy 

theo cos cao độ của suối Nậm Kép gần khu vực dự án). Nhƣ vậy, moong khai thác 
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hình thành dạng hố mỏ, có đáy moong khi kết thúc nằm dƣới mực nƣớc thông thủy, 

mỏ địa hình lòng chảo.  

- Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng:  

+ Tạo 03 hố moong thành 03 hồ chứa nƣớc. Tại moong xây dựng đê chắn xung 

quanh đảm bảo ngăn cản gia xúc vật và ngƣời. Kết cấu đê chắn: Đê đắp bằng đất, kích 

thƣớc (chiều rộng mặt đê x chiều cao đê chắn x chiều rộng đáy đê chắn) là (1 x 1 x 3), 

tổng chiều dài đê chắn là 2.332m, trong đó: Chiều dài đê bao quanh hồ chứa nƣớc số 

01 và hồ chứa nƣớc số 02 là 1.557m; chiều dài đê bao quanh hồ chứa nƣớc số 03 là 

775m). 

+ Trồng 01 hàng cây trúc xen dày xung quanh đê chắn với kích thƣớc (hàng x 

hàng) là (2,5 x 2,5)m, (cây x cây) là (2 x 2)m với tổng diện tích 5.830m
2
, trong đó: 

Diện tích tại hồ chứa nƣớc số 01 và hồ chứa nƣớc số 02 là 3.892,5m
2
; tại hồ chứa nƣớc 

số 03 là 1.937,5m
2
). 

+ Lắp hàng rào dây thép gai với chiều cao 1,5m, tổng chiều dài hàng rào dây 

thép gai là 2.332m, trong đó: Tại hồ chứa nƣớc số 01 và hồ chứa nƣớc số 02 là 

1.557m; tại hồ chứa nƣớc số 03 là 775m) và gắn 12 biển báo nguy hiểm ghi rõ độ sâu 

của hồ chứa nƣớc.  

- Khu vực đặt xƣởng tuyển thô và Khu phụ trợ (nhà văn phòng, nhà xƣởng, nhà 

kho,...), diện tích là 30.820m
2
 = 3,082ha: 

+ Khu vực xƣởng tuyển thô, diện tích 0,7599ha: Tiến hành tháo dỡ toàn bộ máy 

móc và thiết bị tuyển trên mặt bằng, tiến hành san gạt, đào hố, bổ sung đất màu vào hố 

và trồng cây Trúc. 

+ Khu phụ trợ, diện tích 2,3221ha, trong đó: 1,303ha là diện tích xây dựng các 

công trình (nhà văn phòng, nhà xƣởng, nhà kho,…) đƣợc tiến hành tháo dỡ tất cả các 

công trình trên mặt bằng; san gạt, đào hố, bổ sung đất màu vào hố và trồng cây Trúc; 

phần diện tích còn lại là 1,0191ha của bãi đổ thải trong đã đƣợc san gạt bằng phẳng, 

tiến hành đào hố, bổ sung đất màu vào hố và trồng cây Trúc. 

- Diện tích sƣờn tầng khai thác là 124.707m
2
 = 12,4707ha: Tiến hành gia cố 

thƣờng xuyên trong quá trình khai thác. Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành ổn định 

các sƣờn tầng kết thúc khai thác. 

* Đối với mặt bằng khu phụ trợ nằm ngoài khai trƣờng, diện tích 19ha: 

- 02 Bãi thải, diện tích 9,4913ha: Trong quá trình khai thác đã tiến hành đổ, san 

gạt đất đá thải, bùn thải. Sau khi kết thúc đổ thải, mặt bằng bãi thải đã  bằng phẳng, 

không tạo hình chóp. Tiến hành đào hố, bổ sung đất màu và trồng cây Trúc. 

- Sƣờn tầng, mái taluy, khai trƣờng khu Đông,… diện tích là 95.087m
2
 = 

9,5087ha (đây là phần diện tích phụ trợ nằm trong diện tích xin cấp phép, tuy nhiên 



38 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

trong quá trình khai thác của dự án không sử dụng đến khu vực này và khu vực này). 

Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng đối với khu vực nhƣ sau: 

+ Các sƣờn tầng, mái taluy, diện tích 6,9676ha: Tiến hành gia cố ổn định, kiểm 

tra, đƣa về mức độ an toàn. 

+ Phần diện tích còn lại là 2,5411ha: Tƣơng đối bằng phẳng, dốc thoải tiến 

hành đào hố, bổ sung đất màu và trồng cây trúc sào trên mặt bằng. 

b. Danh mục, khối lượng các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường 

- Khu vực khai trƣờng: Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤0,5m - Đá cấp 

III là 124,707m
3
; San gạt đáy moong bằng máy ủi 110CV - Đất cấp III là 6.038m

3
; 

Đào xúc bùn lòng hồ bằng máy đào 1,6m
3
 - Đất cấp III là 3.126,7m

3
; Vận chuyển bùn 

đi đổ thải bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi ≤500m - Đất cấp III là 3.126,7m
3
; San đất, đá, 

bùn tại bãi thải trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV- Đất cấp là 3.126,7m
3
; Đào 

xúc đất đắp đê chắn xung quanh moong bằng máy đào 1,6m
3
 - Đất cấp III là 4.664m

3
;  

Vận chuyển đất về đắp đê chắn bằng ô tô tự đổ 12T, phạm vi ≤500m - Đất cấp III là 

4.664m
3
;  Đắp đê chắn bằng máy đào 1,6m

3
 - Đất cấp III là 1.399,2m

3
; Đầm chặt đê 

chắn bằng máy lu 9T là 4.664m
3
; Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, chiều 

rộng ≤1m, sâu ≤1m - Đất cấp III là 233,766m
3
; Đắp đất nền móng, thủ công, độ chặt 

Y/C K = 0,95, đất cấp III là 52,303m
3
; Bê tông lót  Mác 150, đá 4x6, xi măng PCB40 

là 27,972m
3
; Bê tông lót Mác 150, đá 1x2, xi măng PCB40 là 132,09m

3
; Lắp các loại 

CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lƣợng ≤50kg là 777 cọc; Lắp đặt dây thép gai là 

13.968m; Lắp đặt biển báo phản quang, vuông 60x60cm là 12 cái; Tháo dỡ mái tôn 

bằng thủ công, chiều cao ≤6m là 2.310,4m
2
; Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan 

bê tông 1,5kw là 6,1m
3
; Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 

1,5kw là 1m
3

; Tháo dỡ kết cấu sắt thép cao <= 4m là 50 tấn; Phá dỡ móng bê tông 

không có cốt thép là 123.45m
3

; Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng máy ủi 110CV – 

Đất cấp III là 4.125,8m
3
. 

- Khu phụ trợ: Đào xúc đất mƣơng thoát nƣớc bãi thải bằng máy đào 1,6m
3
 - 

Đất cấp III là 1.185m
3
. 

- Trồng cây trúc sào khu vực xung quanh đê chắn bờ moong, khu vực phụ trợ, 

khu vực xƣởng tuyển, khu vực bãi thải của mỏ với diện tích là 16,4174ha, mật độ 

trồng 500cây/ha, tỷ lệ trồng dặm 15% đảm kỹ thuật trồng theo quy định, thời gian 

chăm sóc 03 năm sau khi trồng. 

c. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Chi phí Phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng là 2.332.650.000,0 đồng 

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng). 

- Số lần ký quỹ: 05 lần. 

+ Lần 1 số tiền là 583.162.000,0 đồng (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi ba triệu, một 

trăm sáu mươi hai nghìn đồng); thời điểm ký quỹ là trƣớc ngày đăng ký bắt đầu xây dựng 

cơ bản mỏ. 
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+ Lần tiếp theo từ năm thứ 2 đến năm thứ 5, số tiền là 437.372.000,0 đồng 

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi hai nghìn đồng) , thời 

điểm ký quỹ là trƣớc ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

(Số tiền nêu trên chƣa tính đến yếu tố trƣợt giá về số tiền ký quỹ trong các năm 

tiếp theo sau năm 2021). 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trƣờng tỉnh Cao Bằng. 

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

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

* Các nội dung thay đổi: 

Bảng 3.2. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM 

TT 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề xuất trong báo 

cáo ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, thay 

đổi đã thực hiện 

1 
Kho chất 

thải nguy hại 

Kho làm mới với diện tích 10m
2
 

bố trí trong khu vực nhà xƣởng 

sửa chữa, kết cấu: Khung thép, 

quây tôn, vì kèo thép mái tôn, 

nền láng xi măng đƣợc chia 

thành các ô lƣu chứa các loại 

chất thải khác nhau, trên đó có 

dán nhãn, mã loại CTNH 

Kho chất thải nguy hại diện tích 

15m
2
, kích thƣớc (dài x rộng) là 

(6 x 2,5)m. Kết cấu: Tƣờng xây 

gạch, vì kèo thép mái tôn, nền 

láng xi măng đƣợc chia thành 

các ô lƣu chứa các loại chất thải 

khác nhau, trên đó có dán nhãn, 

mã loại CTNH. 

* Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi các nội dung so với báo 

cáo ĐTM: 

Kho chứa CTNH đƣợc tận dụng từ nhà kho của dự án, không tiến hành xây 

dựng mới. Do đó, việc thay đổi kho chứa chất thải nguy hại so với báo cáo ĐTM 

không gây tác động đến môi trƣờng.  
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Chƣơng IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

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

Toàn bộ lƣợng nƣớc thải từ dự án đƣợc thu gom, xử lý tại các ao lắng theo 

mƣơng thoát ra hồ chứa thải khu Đông sau đó bơm tuần hoàn lại cho quá trình sản 

xuất, không có nƣớc thải thải ra ngoài môi trƣờng. Do đó, chủ đầu tƣ không đề nghị 

cấp phép đối với nƣớc thải. 

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

Hoạt động của dự án là khai thác lộ thiên, nguồn phát sinh bụi, khí thải là nguồn 

mặt phụ thuộc vào trình tự và vị trí khai thác, không phải là nguồn điểm cố định do đó 

không xác định đƣợc lƣu lƣợng bụi, khí thải phát sinh. Do đó, chủ đầu tƣ không đề 

nghị cấp phép đối với khí thải. 

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

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh do hoạt động nổ mìn, khai thác 

và chế biến, vận chuyển đất đá thải, sản phẩm. 

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

+ Tiếng ồn: 70 dBA theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thƣờng); 85 dBA theo QCVN 24/2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc (đối với khu vực lao động). 

+ Độ rung: 70 dB theo QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung (đối với khu vực thông thƣờng); 1,4 m/s
2
 theo QCVN 27/2016/BYT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc (thời gian tiếp xúc 

480 phút). 
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huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

Chƣơng V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án đầu tƣ, chủ đầu 

tƣ đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, chƣơng trình 

quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, Cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm của Xí nghiệp là: Từ ngày 01/07/2022 

đến ngày 01/10/2022 (3 tháng). 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử 

lý môi trường 

Hạng mục 

Thời gian bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

Thời gian kết thúc vận 

hành thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến 

Đối với công trình xử lý nƣớc thải:  

01 Bể tự hoại 8m
3 

Từ 01/07/2022 Đến 01/10/2022 100% 

Ao lắng số 01, 02, 

03, 04, 05; Hồ chứa 

thải khu Đông. 

Từ 01/07/2022 Đến 01/10/2022 100% 

Bể lắng 3 ngăn 

xƣởng tuyển tinh 

Không tiến hành vận hành thử nghiệm do đã 

đƣợc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trƣờng theo Dự án khu Thập Lục Phần và 

không có sự thay đổi trong dự án này. 

100% 

Đối với hệ thống xử lý khí thải:  

Không có công trình vận hành  

Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

Các bãi thải, kho CTNH 15m
2
 là các công trình thu gom, lƣu giữ chất 

thải rắn không phải vận hành thử nghiệm 
100% 

 (Ghi chú: Dự kiến giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả từ ngày 01/07/2022 

đến hết ngày 15/09/2022, sau đó vận hành ổn định). 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

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

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Đối với dự án, công trình xử lý chất thải đáng quan tâm là hệ thống các công 

trình xử lý nƣớc thải. Vì vậy, báo cáo đƣa ra kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá 

hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nƣớc thải. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại chủ yếu là các công trình lƣu chứa, tập kết sau đó 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. Chất thải rắn 

sản xuất thu gom, tập kết vào các bãi thải. 

- Đối với nƣớc thải tuyển: Tiến hành lấy mẫu nƣớc thải đầu vào và mẫu nƣớc 

thải tại hồ chứa thải khu Đông. Số lƣợng 01 mẫu đầu vào và 01 mẫu tại hồ chứa thải 

khu Đông trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất; 01 mẫu đầu vào và 03 mẫu (3 ngày liên 

tiếp) tại hồ chứa thải khu Đông trong giai đoạn hoạt động ổn định. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý bể tự hoại đƣợc dẫn 

vào ao lắng số 04. Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả xử lý của bể tự hoại công ty đề 

xuất quan trắc nƣớc thải sau bể tự hoại tại để đánh giá hiệu quả xử lý. Tần suất: 01 

mẫu trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, 03 mẫu (3 ngày liên tiếp) trong giai đoạn 

hoạt động ổn định. 

Cụ thể kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của dự án dự kiến nhƣ sau: 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ 

thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả của dự án 

 

TT Loại mẫu 

Số lần 

thử 

nghiệm 

(lần) 

Lần 

thử 

nghiệm 

Thời gian  

quan trắc 

Loại mẫu 

đo đạc, 

phân tích 

Vị trí lấy mẫu Thông số đo đạc, phân tích 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả từng công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

1 

Nƣớc thải 

thải sản 

xuất 

1  Lần 1 Ngày 15/07/2022 Mẫu đơn 

02 vị trí: 01 mẫu trƣớc 

khi vào ao lắng số 01 

(đầu vào) và 01 mẫu tại 

hồ chứa thải khu Đông 

pH, TSS, BOD5, COD, Fe, Hg, 

Cd, As, Cd, Mn, Cu, Zn, Dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

2 
Nƣớc thải 

sinh hoạt 
1 Lần 1 Ngày 15/07/2022 Mẫu đơn 

01 vị trí: sau bể tự hoại 

nhà vệ sinh 

pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn 

hòa tan, sunfua, amoni, Nitrat 

(NO3
-
) (tính theo N), dầu mỡ 

động thực vật, tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat 

(PO4
3-

), Tổng colifrom 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

II 

Giai đoạn vận hành ổn định các công trình (tần suất quan trắc ít nhất 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh) 

(trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu liên tiếp được, thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang 

ngày kế tiếp) 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ 

thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

1 
Nƣớc thải 

sản xuất 
3 

Lần 1 

đến 3 

Từ ngày 

20/09/2022 đến 

ngày 22/09/2022 

Mẫu đơn 

02 vị trí: 01 mẫu trƣớc 

khi vào ao lắng số 01 

(đầu vào) và 03 mẫu tại 

hồ chứa thải khu Đông 

pH, TSS, BOD5, COD, Fe, Hg, 

Cd, As, Cd, Mn, Cu, Zn, Dầu 

mỡ khoáng, Coliform. 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT 

(Cột B) 

2 
Nƣớc thải 

sinh hoạt 
3 

Lần 1 

đến 3 

Từ ngày 

20/09/2022 đến 

ngày 22/09/2022 

Mẫu đơn 
01 vị trí: sau bể tự hoại 

nhà vệ sinh 

pH, BOD5, TSS, Tổng chất rắn 

hòa tan, sunfua, amoni, Nitrat 

(NO3
-
) (tính theo N), dầu mỡ 

động thực vật, tổng các chất 

hoạt động bề mặt, Phosphat 

(PO4
3-

), Tổng colifrom 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(Cột B) 

 

 Ghi chú:  

- Thời gian lấy mẫu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào quá trình vận hành thiết bị nhưng vẫn đảm bảo tần suất, số lượng mẫu theo quy 

định. 

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

- QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến: 

- Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng dự kiến sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật tài nguyên 

và môi trƣờng là đơn vị sẽ lấy mẫu quan trắc môi trƣờng để thực hiện kế hoạch vận hành của Xí nghiệp. 

- Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật tài nguyên và môi trƣờng, mã số VIMCERTS 004 đã đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng tại Quyết định số 1644/QĐ-BTNMT ngày 28/07/2020. Thời hạn 

của giấy chứng nhận đến ngày 27/07/2023. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

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

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc môi trƣờng định kỳ. 

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

Dự án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc chất thải tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ dự án 

Chủ dự án đề xuất quan trắc đối với nƣớc thải nhƣ sau: 

- Vị trí: 01 vị trí tại hồ chứa thải khu Đông. 

- Tần suất: 01 lần/3 tháng. 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Fe, Hg, Cd, As, Cd, Mn, Cu, Zn, 

Dầu mỡ khoáng, Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp. 

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

Ƣớc tính chi phí quan trắc hàng năm của dự án khoảng 50.000.000 đồng. 
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Báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Giai đoạn 1: Năm khai thác thứ 1 đến năm thứ 2) 

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng 

Chƣơng VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã thực hiện những biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng nhƣ các nội dung trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi 

trƣờng này, đồng thời trong quá trình hoạt động duy trì thực hiện ngày một tốt hơn nữa 

hoạt động bảo vệ môi trƣờng. 

- Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu đƣợc 

nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trƣờng này, nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng có liên 

quan đến dự án. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trƣờng trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

- Cam kết sẽ dừng ngay hoạt động trong trƣờng hợp xảy ra sự cố môi trƣờng 

hoặc gây ô nhiễm môi trƣờng; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục ô nhiễm và bồi thƣờng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

I. Các văn bản pháp lý: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4800129232; Ngày cấp: lần đầu 

ngày 01 tháng 07 năm 2006; thay đổi lần thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2020; Cơ quan 

cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. 

2. Quyết định số 288/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

3. Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 22/07/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Quyết chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác 

tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu tây mỏ 

thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

4. Văn bản số 1193/SCT-QLCN&KTATMT ngày 20 tháng 08 năm 2021 của 

Sở Công Thương về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng công khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá 

thải tại bãi thải khu tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng. 

5. Văn bản số 1252/SCT-QLCN&KTATMT ngày 01 tháng 09 năm 2021 của 

Sở Công Thương về việc phúc đáp Công văn số 536/2020/CV-KSLK ngày 24 tháng 

08 năm 2021 của Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng. 

6. Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải 

khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

7. Giấy phép khai thác khoáng sản số 2451/GP-UBND ngày 09/12/2021 do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cấp. 

8. Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc thu hồi và cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự 

án khai thác tận thu quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải 

khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

II. Các bản vẽ: 

1. Bản đồ tổng mặt bằng chung toàn mỏ  từ năm thứ 1 đến năm thứ 2 (tỷ lệ 

1:2000). 

2. Bản vẽ kho Chất thải nguy hại. 

3. Bản vẽ bể tự hoại. 

4. Bản vẽ mặt cắt mương rãnh thoát nước. 

5. Bản vẽ chi tiết bể lắng 3 ngăn tại xưởng tuyển tinh. 

6. Bản vẽ chi tiết ao lắng số 01, 02, 03, 04, 05. 

7. Bản vẽ hồ chứa thải khu Đông. 





 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /QĐ-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016, 

được bổ sung một số điều tại Thông tư 51/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng 

sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; 

mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của 

Bộ trưởn gBộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong 

hoạt động khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 1270/GP-BTNMTngày 30 tháng 

6 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty Cổ phần Khoáng 

sản và Luyện kim Cao Bằng khai thác quặng thiếc bằng phương pháp lộ thiên tại 

mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;Quyết định số 

2251/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc điều chỉnh khối lượng thi công của  Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, mỏ thiếc 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện 

288 09 02

Ký bởi: Tổng cục Địa chất và
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và Khoáng sản Việt Nam, Bộ
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Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc tại Công văn số 3236/UBND-

CN ngày 25 tháng 12 năm 2020; 

Trên cơ sở Báo cáo số 745/CV-KSLK ngày 28 tháng 10 năm 2020 của 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng về kết quả thực hiện Đề 

án đóng cửa mỏ khoáng sản; Biên bản kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả 

thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản ngày 01 tháng 12 năm 2020; 

Xét Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản của Công ty Cổ phần Khoáng 

sản và Luyện kim Cao Bằng nộp tại Tổng cụcĐịa chất và Khoáng sản Việt Nam; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn 

Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng theo Giấy phép khai thác khoáng 

sản số 1270/GP-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng với các 

nội dung cơ bản sau đây: 

1. Mục đích đóng cửa mỏ khoáng sản: Để thanh lý tài nguyên, khoáng 

sản thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng; quản lý, bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản chưa khai thác, bàn giao diện tích đất các khu vực đã đóng cửa mỏ 

khoáng sản cho Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng để quản lý theo quy định của 

pháp luật về khoáng sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; cải tạo, phục 

hồi môi trường và đất đai các khu vực đã khai thác. 

2. Diện tích khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản: 65,71ha (sáu mươi lăm 

phẩy bảy mươi mốt ha) có tọa độ các điểm khép góc nêu tại Phụ lục kèm theo. 

3. Trữ lượng và tài nguyên khoáng sản còn lại: 

- Trữ lượng còn lại khi đóng cửa mỏ là 60,37 tấn Sn tại khu vực bảo vệ 

Quốc lộ 34; 

- Tài nguyên còn lại tại các khu vực bãi thải khu Tây có thể thu hồi 

khoảng 603,6 tấn Sn. 

Điều 2. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng đã hoàn 

thành cải tạo, phục hồi môi trường theo Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Điều 3. Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng có 

trách nhiệm: 

1. Báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn 

giao đối với khu vực có diện tích nêu tại Điều 1 của Quyết định này để địa phương 
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quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 

2. Hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên 

quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản thuộc phần diện tích khu vực khai 

thác được đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật. 

3. Tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường theo thời hạn trong Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và Dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường đã được phê duyệt. 

Điều 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm: 

1. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng diện tích đất khu vực được đóng cửa mỏ, 

bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong khu vực theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức hoàn trả kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho 

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Giám đốc Công ty Cổ 

phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng; 

- Cục KS HĐKS miền Bắc (Tổng cục 

ĐC&KS Việt Nam); 

- Cty CP KS&LK Cao Bằng; 

- Lưu VT, HS, ĐCKS (M15). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 



 

 

 

Phụ lục 

Toạ độ, ranh giới khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị 

trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

(kèm theo Quyết định số ……… /QĐ-BTNMT  ngày … tháng … năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

TT 

Điểm 

khép 

góc 

Tọa độ Hệ VN-2000 

(kinh tuyến trục 105º, 

múi chiếu 6º) 

X(m) Y(m) 

1 1 2.506.297 588.083 

2 2 2.506.400 588.131 

3 3 2.506.505 588.156 

4 4 2.506.650 588.272 

5 5 2.506.730 588.554 

6 6 2.506.751 588.782 

7 7 2.506.724 588.953 

8 8 2.506.684 589.056 

9 9 2.506.733 589.291 

10 10 2.506.725 589.367 

11 11 2.506.767 589.446 

12 12 2.506.760 589.588 

13 13 2.506.615 589.820 

14 14 2.506.518 589.900 

15 15 2.506.429 590.001 

16 16 2.506.279 590.152 

17 17 2.506.230 590.104 

18 18 2.506.286 589.873 

19 19 2.506.356 589.750 

20 20 2.506.373 589.594 

TT 

Điểm 

khép 

góc 

Tọa độ Hệ VN-2000 

(kinh tuyến trục 105º, 

múi chiếu 6º) 

X(m) Y(m) 

21 21 2.506.357 589.452 

22 22 2.506.311 589.408 

23 23 2.506.309 589.373 

24 24 2.506.427 589.331 

25 25 2.506.439 589.252 

26 26 2.506.437 589.165 

27 27 2.506.407 588.915 

28 28 2.506.400 588.905 

29 29 2.506.397 588.861 

30 30 2.506.432 588.849 

31 31 2.506.436 588.827 

32 32 2.506.437 588.743 

33 33 2.506.434 588.713 

34 34 2.506.402 588.641 

35 35 2.506.249 588.406 

36 36 2.506.121 588.248 

Diện tích:65,71ha 

 

























































































Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
tỉnh Cao Bằng
Cơ quan: Tỉnh Cao Bằng






























