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TIN TỨC

Hội thảo quốc tế về xử lý nước
thải phi tập trung tại châu Á lần 7

Hoạt động của Trung tâm
Quan trắc môi trường
miền Bắc
heo Báo cáo của Trung tâm Quan trắc môi trường
miền Bắc, thực hiện chương trình quan trắc phân
tích định kỳ, 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiến
hành quan trắc 3/6 đợt trên phạm vi 5 lưu vực sông và
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với tổng số lượng
941 mẫu. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tập trung xây
dựng các phương pháp quan trắc mới cho các chỉ số
đặc thù, đến nay Trung tâm đã được phê duyệt thêm
77 thông số quan trắc môi trường được công nhận
VIMCERTS, nâng tổng số thông số lên gần 500, đảm
bảo quan trắc và phần tích đầy đủ theo các QCVN về
môi trường. Trung tâm đã tiếp nhận 17 trạm quan trắc
môi trường nước từ Dự án World Bank và vận hành
cùng 11 trạm quan trắc môi trường trường quốc gia
đảm bảo cung cấp số liệu thường xuyên, liên tục, đầy
đủ theo đúng quy định. Trung tâm đã thực hiện
chuyển giao phần mềm kết nối, truyền nhận và quản
lý số liệu quan trắc môi trường tự động cho 24 địa
phương trên cả nước.
PV

T

gày 24/9, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên
và Môi trường), Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) phối
hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức Hội thảo quốc tế về
xử lý nước thải phi tập trung tại châu Á lần thứ 7. Hội thảo lần
này tập trung vào khung chính sách và các quy định về quản
lý nước thải đô thị, các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm mục tiêu thúc
đẩy quản lý nước thải phi tập trung, đạt được mục tiêu phát
triển bền vững và giảm 50% tỷ lệ nước thải chưa qua xử lý đến
năm 2030 tại châu Á. Theo đó, Việt Nam có hơn 830 đô thị. Việc
đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của đô
thị có công suất khoảng 1 triệu m3/ngày đêm đang chủ yếu là
các hệ thống thoát nước tập trung tại các đô thị lớn và khu
vực trung tâm các đô thị. Việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát
nước thải phi tập trung ở các khu đô thị mới, khu vực ven đô
còn rất hạn chế, vấn đề ô nhiễm nước thải các khu vực này
đang rất cấp bách cần được quan tâm.
PV
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Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp cải thiện hoạt động
sản xuất thân thiện với môi trường
heo Bộ TNMT, hơn 17 năm hoạt động, Quỹ Bảo
vệ môi trường Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ tài
chính cho hàng trăm dự án đầu tư bảo vệ môi
trường trên phạm vi toàn quốc, với số tiền hơn
2.600 tỷ đồng. Với đối tượng là các tổ chức, cá
nhân có dự án đầu tư bảo vệ môi trường, nếu được
xét duyệt sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi 2,6% 3,6%/năm, cố định trong suốt thời gian vay. Mức
vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Hiện tại,
mức cho vay không quá 36,6 tỷ đồng đối với một
dự án và không quá 73,2 tỷ đồng đối với một chủ
đầu tư. Thời gian vay tối đa 10 năm và được ân hạn
thêm không quá 2 năm.
PV
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Ống hút bột gạo thân thiện môi trường
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TIÊU ĐIỂM

KHẮC PHỤC BẤT CẬP VỀ ĐÁNH GIÁ
TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
ngành Than - Khoáng sản
Việt Nam có sự đa dạng về tài nguyên than khoáng sản nhưng phần lớn các mỏ nằm
phân tán, rải rác, gần khu dân cư. Hoạt động khai thác, chế biến than khoáng sản có
nhiều thành phần kinh tế tham gia. Song công nghệ khai thác, chế biến còn lạc hậu, nguồn
nhân lực lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cả về số lượng và chất lượng theo
hướng hiện đại, bền vững, do nhu cầu vốn đầu tư phát triển (xây dựng mỏ mới, đổi mới
và hiện đại hóa công nghệ, thiết bị tại các cơ sở sản xuất) rất cao, trong khi nguồn vốn tự
có, vốn trong nước còn nhỏ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư, dẫn đến lãng phí tài nguyên,
gây nhiều tác động xấu đến môi trường. Tại Hội thảo Bảo vệ môi trường trong khai thác,
chế biến, sử dụng than, khoáng sản và dầu khí mới đây, nhiều chuyên gia cho rằng, công
tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong lĩnh vực than khoáng sản còn nhiều bất
cập cần khắc phục.
KHÁNH VÂN
NHỮNG TỒN TẠI TRONG ĐTM
Để quản lý tốt công tác bảo vệ môi
trường (BVMT) trong hoạt động than
khoáng sản, Việt Nam cũng như các
quốc gia đang phát triển khác áp dụng
đồng bộ các công cụ về pháp lý, kinh
tế, kỹ thuật và xã hội. Công cụ đánh giá
môi trường chiến lược (ĐMC) và đánh
giá tác động môi trường (ĐTM) chứa
đựng đầy đủ các chức năng - ý nghĩa nội dung này. Theo quy định của Luật
BVMT, các quy hoạch than khoáng sản
cấp vùng, cấp quốc gia phải tiến hành
ĐMC và được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền thẩm định và kết quả
thẩm định này là căn cứ để phê duyệt
quy hoạch ngành than khoáng sản.
Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực
này có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ
chức có đủ điều kiện lập báo cáo ĐTM
đối với dự án khai thác Than - Khoáng
sản. Chủ dự án phải trình thẩm định
báo cáo ĐTM trước khi đề nghị cơ
quan có thẩm quyền cấp giấy phép
khai thác. Quyết định phê duyệt báo
cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thẩm
quyền cấp giấy phép khai thác than,
khoáng sản và thực hiện các nội dung
khác có liên quan.

2

Trạm xử lý nước thải mỏ +25 Núi Nhện, công suất 1200m3/giờ, xử lý toàn bộ nguồn nước thải mỏ
từ quá trình sản xuất của Công ty Than Thống Nhất

Thực tế đối với nhiều dự án phát
triển, bao gồm các dự án khai thác
than, khoáng sản, đều đang áp dụng
báo cáo ĐTM ban đầu như một công
cụ vạn năng để kiểm soát môi trường
trong suốt vòng đời dự án, làm cho
ĐTM phức tạp hơn nhưng không đúng
về bản chất khoa học và kéo theo là
làm sai lệch vai trò, ý nghĩa của ĐTM.
Không thể phủ nhận vai trò, ý nghĩa và
những đóng góp quan trọng của công
tác ĐTM trong những năm qua, tuy
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nhiên, công tác ĐTM và hoạt động
quản lý cả hệ thống về ĐTM chưa thực
sự đạt được hiệu quả cao là do các
nguyên nhân. Thứ nhất, việc tiếp cận
khoa học về công tác ĐTM theo kinh
nghiệm thế giới chưa được thực hiện
triệt để làm cho vai trò, ý nghĩa của
ĐTM có những khác biệt, phức tạp hơn
nhưng hiệu quả chưa cao, đặc biệt là
quy trình thực hiện ĐTM, xác định
phạm vi ĐTM, tham vấn cộng đồng, sử
dụng báo cáo ĐTM sau khi được phê

TIÊU ĐIỂM
duyệt. Thứ hai, về pháp luật: một số
quy định trong hệ thống văn bản pháp
luật về BVMT không phù hợp với thực
tiễn và khoa học, ví dụ như: các quy
định về việc lập lại ĐTM cho trường
hợp điều chỉnh công suất, công nghệ
chưa rõ ràng; việc quy định về đánh giá
tác động sức khỏe cộng đồng, xã hội
áp dụng như nhau cho tất cả các loại
hình dự án là không phù hợp và khó
khả thi. Ngoài ra, một số quy định
trong các luật như Luật Đầu tư, Luật
Xây dựng, Luật BVMT còn thiếu tính
đồng bộ. Thứ ba, về hoạt động thẩm
định thiết kế của dự án: Theo ngôn
ngữ của ĐTM, thiết kế của dự án quyết
định nguồn tác động đến môi trường,
trong khi đó, cơ quan quản lý nhà
nước chỉ tham gia góp ý kiến đối với
thiết kế cơ sở của dự án, không có
thẩm quyền phê duyệt. Thiết kế cơ sở
và thiết kế chi tiết cho các bước tiếp
theo của dự án do chính chủ đầu tư
phê duyệt, do vậy trong một số
trường hợp (đối với các chủ đầu tư có
ý thức kém về BVMT), mức độ tin cậy
về thiết kế của dự án có những giới
hạn nhất định. Đây chính là một trong
những thách thức cho cơ quan quản
lý môi trường. Thứ tư, không ít trường
hợp vì sức ép tăng trưởng kinh tế, một
số ngành, địa phương xem nhẹ vai trò
“ĐTM là công cụ quyết định các dự án
đầu tư khai thác mỏ theo định hướng
phát triển bền vững”. Thứ năm, trong
một số trường hợp, quá trình ĐTM
chưa dự báo đúng mức, chưa lường
trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp
của dự án sẽ nảy sinh. Thứ sáu, đầu tư

ngân sách cho công tác ĐTM còn hạn
chế: Chưa có đủ kinh phí để xây dựng
cơ sở dữ liệu về ĐTM; Các thông tin dữ
liệu về thực trạng môi trường, các yếu
tố kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn
quốc không đầy đủ và thiếu hệ thống;
trong khi đó, đây là những nhóm
thông tin rất quan trọng phục vụ cho
công tác ĐTM.

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI ĐTM
Các chuyên gia môi trường cho
rằng, để có ĐTM thực tế tốt, cần thực
hiện nguyên tắc: ĐTM cần bắt đầu
bằng quy trình sàng lọc dự án để xác
định dự án có cần nghiên cứu môi
trường chi tiết hay không; Cần lập điều
khoản tham chiếu (TOR); ĐTM cần
phải thực hiện nghiên cứu theo đúng
TOR; ĐTM cần cung cấp đủ thông tin
cho việc ra quyết định dự án, bao gồm:
Kết quả nghiên cứu ĐTM; nêu rõ mức
độ thông tin, số liệu sử dụng đánh giá
và tính chưa chắc chắn của các dự báo;
các phụ lục kỹ thuật và bản báo cáo dễ
nhìn, dễ đọc; ĐTM cần được xem xét
lại dựa theo các nội dung yêu cầu
trong TOR; Các thông tin của báo cáo
ĐTM cần được đưa vào văn bản “quyết
định cuối cùng”của dự án; ĐTM bao
gồm giai đoạn sau quyết định quản lý
tác động và các hoạt động tuân thủ:
giám sát giảm thiểu tác động; quan
trắc/kiểm toán tác động và biện pháp
giảm thiểu; các hệ thống thông tin
giữa các đơn vị tư vấn môi trường và
cơ quan chức năng; trách nhiệm cộng
đồng, nâng cao năng lực thể chế và
đào tạo.

Nhà nước tiến hành sửa đổi các
quy định về ĐTM cho cả 3 cấp độ luật,
nghị định và thông tư, trong đó phân
định rõ loại dự án phải thực hiện ĐTM,
mức độ chi tiết cho từng nhóm dự án
(tiếp cận theo mức độ nhạy cảm, phức
tạp của dự án về khía cạnh môi
trường); quy định rõ về phạm vi, quy
trình, các bước/khâu ĐTM; cách thức,
nguyên tắc tham vấn cộng đồng trong
quá trình ĐTM; đối với các dự án có
quy mô lớn, vị trí nhạy cảm: xác định
rõ hơn vai trò, phạm vi của báo cáo
ĐTM; quy định rõ phạm vi, vai trò, thời
hiệu của văn bản của thẩm định, phê
duyệt báo cáo ĐTM…
Về kỹ thuật, cần xây dựng quy trình
kỹ thuật ĐTM, đề xuất cấu trúc, nội
dung của báo cáo ĐTM cho từng danh
mục dự án; Xây dựng quy trình kiểm tra,
xác nhận công tác BVMT các giai đoạn
của dự án cho từng danh mục dự án
theo cấp độ khác nhau; Xây dựng các
hướng dẫn kỹ thuật thẩm định báo cáo
ĐTM, hình thành bộ tiêu chí thẩm định
ĐTM thông qua việc tham khảo kinh
nghiệm quốc tế. Cần xem mỗi ĐTM là
tập hợp các nghiên cứu chuyên sâu về
các thành phần môi trường vật lý, sinh
thái, văn hóa, kinh tế - xã hội; về khoa
học dự báo và công nghệ môi trường…
Xoá bỏ quan điểm xem ĐTM là một thủ
tục hành chính để được cấp phép hoặc
chấp thuận đầu tư, thay vào đó, cần xác
định rằng ĐTM là công cụ khoa học - kỹ
thuật - pháp lý, là một trong những căn
cứ quan trọng để đi đến quyết định đầu
tư hay không đầu tư dự án đó hoặc phải
thay đổi phương án khác cho dự ánv

Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
hưởng ứng Ngày Đại dương và Môi trường thế giới năm 2019
ưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi
trường thế giới năm 2019 với các chủ đề “Giới và
Đại dương” và “Ô nhiễm không khí và hành động của
chúng ta”, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí
(PVEP) đã triển khai một số hoạt động, với sự tham dự
của lãnh đạo PVEP và gần 40 cán bộ, công nhân viên
của Dự án Lô 01/97&02/97 thuộc PVEP. Đoàn tổ chức
tham quan rừng ngập mặn Cần Giờ, được trực tiếp
chiêm ngưỡng hệ động thực vật đa dạng, độc đáo của
vùng rừng ngập mặn, được nghe và trao đổi với Ban

H

Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ về lịch sử hình thành,
hiện trạng và vai trò của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
đối với TP. HCM cũng như sự phát triển bền vững của
thế giới. Tiếp đó, đoàn tham gia hoạt động trồng cây
bảo vệ môi trường tại khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ,
nhặt rác tại bãi biển nhằm góp phần xóa các điểm ô
nhiễm hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời
tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của CBNV về bảo vệ môi trường.
PV
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Than và các loại khoáng sản
công nghiệp khai thác, chế biến, sử
dụng than, khoáng sản là ngành có
nhiều tác động tiêu cực đến môi
trường... Dự báo nhu cầu khai thác,
sử dụng than ở nước ta thời gian
tới vẫn tiếp tục tăng cao. Tuy vậy,
công tác bảo vệ môi trường đối với
ngành Than, Khoáng sản còn gặp
nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
NGUYỄN DUYÊN
heo quy hoạch phát triển
ngành than Việt Nam đến năm
2020, có xét triển vọng đến
năm 2030 phê duyệt bằng
Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày
14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ,
dự báo nhu cầu sử dụng than đến
năm 2025 là 121,5 triệu tấn, năm 2030
là 156,6 triệu tấn; sản xuất than sạch
dự tính đến năm 2025 là 51 ÷ 54 triệu
tấn, đến năm 2030 tăng lên 55 ÷ 57
triệu tấn. Còn theo quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011
- 2020 có xét đến năm 2030 điều chỉnh

T

Tháo gỡ khó khăn trong
việc bảo vệ môi trường
NGÀNH THAN,
KHOÁNG SẢN

(quy hoạch điện 7 điều chỉnh) phê
duyệt bằng Quyết định số 428/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ, năm
2025, nhiệt điện đốt than dự tính sản
xuất 220 tỉ kWh, chiếm khoảng 55,0%
lượng điện sản xuất trong nước, tiêu
thụ khoảng 95 triệu tấn than; đến
năm 2030 nhiệt điện đốt than dự tính
sản xuất 304 tỉ kWh, chiếm khoảng
53,2% lượng điện sản xuất trong nước,
tiêu thụ khoảng 129 triệu tấn than.
Đối với các quốc gia đang phát
triển, trong đó có Việt Nam, do tiềm
lực kinh tế còn yếu, trình độ khoa học

kỹ thuật thấp, nhận thức có hạn, nên
việc bảo vệ môi trường nói chung và
bảo vệ môi trường trong khai thác,
chế biến, sử dụng than, khoáng sản
nói riêng mới được quan tâm khoảng
15-20 năm trở lại đây; việc đầu tư đổi
mới công nghệ, thiết bị khai thác, chế
biến, sử dụng than, khoáng sản hiện
đại cũng như đầu tư cho bảo vệ môi
trường còn hạn chế.
Luật Bảo vệ môi trường lần đầu
tiên được Quốc hội khóa 9 thông qua
ngày 27/12/1993; tuy nhiên phải đến
sau khi có Nghị quyết số 41/NQ-TW

Cán bộ, công nhân Công ty Môi trường - TKV
trồng cây xanh cải tạo khu bãi thải Chính Bắc Núi Béo. Ảnh Dương Phượng Đại (CTV)
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TIÊU ĐIỂM
ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về
bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước và Luật Bảo vệ môi trường
sửa đổi số 52/2005/QH11 được Quốc
hội khóa 11 thông qua ngày
29/11/2005, công tác bảo vệ môi
trường mới thực sự được quan tâm và
bắt đầu được triển khai trong thực tế.
Sau gần 10 thực hiện, ngày 23/6/2014
Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật
Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
được chỉnh sửa, bổ xung theo yêu cầu
thực tế và Nghị quyết số 24-NQ/TW
ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về chủ động ứng
phó biến đổi khí hậu, tăng cường
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; đồng thời các quy định cụ thể,
các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi
trường cũng từng bước được hoàn
thiện và ban hành.
Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, công tác bảo vệ môi trường
trong khai thác, chế biến, sử dụng
than, khoáng sản cũng còn những bất
cập, hạn chế cả về chính sách, pháp
luật và thực hiện trong thực tế.
Bên cạnh đó, chính sách, pháp luật
về bảo vệ môi trường còn nhiều bất
cập: Thủ tục hành chính nhiều (dự án
mỏ phải thực hiện 6-7 hồ sơ, thủ tục
về môi trường), quy định thiếu tính
thực tế (lấp moong sau khai khác mỏ
chỉ để lại chiều sâu 30m, quản lý chất
thải công nghiệp thông thường...),
chưa có chính sách đủ mạnh để tạo
động lực thúc đầy tái chế và tái sử
dụng chất thải (tro xỉ nhiệt điện, chất
thải rắn thông thường...), chưa có cơ
chế cho phép/bắt buộc các doanh
nghiệp trích lập nguồn vốn để chủ
động chi cho bảo vệ môi trường (Từ
năm 2018, Tập đoàn Than Khoáng sản
(TKV) còn không được trích lập Quỹ
Môi trường tập trung...).
Về đầu tư cho đổi mới công nghệ
sản xuất cũng như chi cho công tác
bảo vệ môi trường của ngành Khai
thác, chế biến than, khoáng sản,
nhiệt điện sử dụng than còn hạn chế
do giá than, điện còn thấp, chưa thực
sự theo cơ chế thị trường, chính sách
thuế phí bảo vệ môi trường trong
khai thác khoáng sản còn nặng nề,

giảm nguồn lực tài chính cho thực
hiện công tác bảo vệ môi trường tại
nguồn, thủ tục đầu tư xây dựng phức
tạp, quy định đấu thầu thiên về giá rẻ
gây khó khăn cho việc lựa chọn công
nghệ tiên tiến...
Kết quả thực hiện công tác bảo vệ
môi trường trong thực tế còn nhiều
hạn chế do nguồn vốn có hạn, trình
độ công nghệ kỹ thuật bảo vệ môi
trường còn thấp, nhận thức về bảo vệ
môi trường của một số doanh nghiệp
chưa cao... Những hạn chế chủ yếu:
Bụi, ồn từ quá trình khai thác, vận
chuyển, chế biến than, khoáng sản
chưa được khắc phục triệt để; công
tác vệ sinh công nghiệp chưa được coi
trọng, mặt bằng sản xuất còn bụi, bẩn,
lầy lội; đất đá từ các khai trường, bãi
thải còn bị nước mưa rửa trôi gây bồi
lấp sông suối; các nhà máy nhiệt điện,
xi măng có nơi, có lúc còn xả khí thải
chưa đảm bảo quy chuẩn môi trường,
nhất là khi khởi động lò đốt, bãi thải
tro xỉ nhiệt điện còn hạn chế, việc tái
sử dụng tro xỉ chưa nhiều; còn để xảy
ra một số sự cố môi trường (vỡ đập hồ
chứa quặng đuôi, sạt lở bãi thải, rò rỉ
hóa chất...).
Thực hiện Nghị quyết số 24NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng về chủ động
ứng phó biến đổi khí hậu cũng như
pháp luật của Nhà nước, để đảm bảo
vừa phát triển ngành Than, Khoáng
sản, Nhiệt điện than đáp ứng nhu cầu
năng lượng, nguyên liệu cho nền kinh
tế, vừa bảo vệ môi trường hướng tới
mục tiêu trở thành ngành sản xuất
xanh, thân thiện với môi trường và
cộng đồng, thời gian tới cần thực hiện
một số công việc chủ yếu sau:
- Hoàn thiện các quy định của
pháp luật bảo vệ môi trường theo
hướng giảm nhẹ thủ tục hành chính,
tăng cường giám sát tuân thủ trong
thực tế. Xây dựng cơ chế, chính sách,
nhất là cơ chế về tài chính (trích lập
quỹ môi trường từ chi phí sản xuất...)
tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ
động làm công tác bảo vệ môi trường,
khuyến khích các doanh nghiệp đầu
tư xử lý, tái chế chất thải.
- Lồng ghép trong các quy hoạch,
dự án đầu tư, kế hoạch dài hạn các giải

pháp, công trình, nguồn vốn bảo vệ
môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu;
xây dựng đề án, kế hoạch bảo vệ môi
trường, ứng phó biến đổi khí hậu dài
hạn cho từng vùng, từng đơn vị làm
định hướng thực hiện, đảm bảo yêu
cầu bảo vệ môi trường, ứng phó biến
đổi khí hậu. Các dự án mới lựa chọn
công nghệ kỹ thuật hiện đại, ít ảnh
hưởng đến môi trường, thi công lắp
đặt hoàn thiện tất cả các hạng mục
bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án
vào vận hành chính thức.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ các
giải pháp bảo vệ môi trường: Trồng
cây cải tạo phục hồi môi trường;
chống bụi, ồn; vệ sinh công nghiệp,
cải thiện cảnh quan môi trường; ngăn
ngừa, hạn chế đất đá trôi lấp; thu gom,
xử lý triệt để chất thải; phòng ngừa sự
cố môi trường, nhất là an toàn bãi thải,
đập hồ chứa, hóa chất...; trong đó
nghiên cứu kết hợp cải tạo phục hồi
môi trường các vùng đất sau khai thác
mỏ với phát triển các ngành khác
mang lại lợi ích kinh tế và môi trường
(du lịch sinh thái, điện mặt trời, cây
công nghiệp, lâm nghiệp...); nghiên
cứu xử lý, tái chế các loại chất thải phát
sinh trong sản xuất thành các sản
phẩm để tái sử dụng cho sản xuất và
cung cấp cho nền kinh tế.
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công
nghệ sản xuất theo hướng hiện đại
hóa, sử dụng ít năng lượng và nguyên
vật liệu, ít phát thải ra môi trường. Tăng
cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu áp
dụng công nghệ bảo vệ môi trường
mới để nâng cao hiệu quả, giảm chi
phí cho công tác bảo vệ môi trường.
- Ưu tiên dành nguồn lực tài
chính, chi tối thiểu 1,5-2,0% chi phí
sản xuất cho công tác bảo vệ môi
trường. Xây dựng và phát triển đơn vị
làm công tác bảo vệ môi trường
chuyên nghiệp trong ngành. Tổ chức
hệ thống quản lý công tác bảo vệ môi
trường chuyên trách, thống nhất từ
Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.
Tăng cường đào tạo nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội
ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi
trường; đẩy mạnh tuyên truyền, tập
huấn nâng cao nhận thức chung về
bảo vệ môi trườngv
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TKV đầu tư lớn

cho bảo vệ môi trường
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là tập
đoàn kinh tế nhà nước, tiền thân là Tổng Công ty Than Việt Nam (thành
lập năm 1994) và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (thành lập năm
1995) với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính gồm: Khai thác, chế
biến than và khoáng sản; sản xuất điện, vật liệu xây dựng, hóa chất mỏ;
sửa chữa, lắp ráp, chế tạo thiết bị mỏ. TKV hiện là một trong ba trụ cột
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. những năm qua, TKV đã đầu tư
nguồn lực lớn cho công tác bảo vệ môi trường.
HOÀNG ANH
hận thức rõ tầm quan trọng của công
tác bảo vệ môi trường đối với sự phát
triển của ngành, ngay từ khi thành
lập, TKV đã quan tâm triển khai nhiều
giải pháp bảo vệ môi trường như: Di dời, tháo
dỡ hàng loạt các công trình sản xuất, phục vụ
sản xuất khỏi trung tâm các đô thị, bàn giao
hàng trăm ha đất cho chính quyền địa phương;
thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, phủ xanh

N
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trên 1.000 ha bãi thải, khai trường đã kết thúc;
xây dựng 50 trạm xử lý nước thải mỏ với công
suất xử lý trên 150 triệu m3/năm; xây dựng nhà
máy chất thải nguy hại công nghiệp công suất
6.900 tấn/năm tại Quảng Ninh; xây dựng đê
đập chắn đất đá chân bãi thải, củng cố hệ
thống thoát nước; xây dựng 1 tuyến đường sắt
và 8 tuyến băng tải thay thế ô tô vận chuyển
than ra cảng và đến nhà máy điện; công tác thu

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ
gom, xử lý các loại chất thải, chống bụi ồn, cải tạo cảnh
quan được quan tâm thực hiện thường xuyên; các nhà
máy nhiệt điện, xi măng, luyện kim có hệ thống xử lý nước
thải, khí thải đồng bộ với dây chuyền sản xuất, kiểm soát
tự động đảm bảo quy chuẩn môi trường; quặng đuôi, bùn
đỏ (nhà máy alumin) được thải trong các hồ chứa xây
dựng đúng quy định...
Bên cạnh việc đầu tư trực tiếp cho công tác bảo vệ môi
trường, TKV cũng đã sắp xếp, cải tạo nâng cấp, đổi mới
công nghệ bốc rót tại các bến cảng góp phần giảm thiểu
bụi, bẩn trong quá trình tiêu thụ than; đầu tư đổi mới công
nghệ khai thác than theo hướng cơ giới hoá, hiện đại hóa,
ít ảnh hưởng đến môi trường (cột chống thuỷ lực, dàn
chống thuỷ lực, máy khấu... trong khai thác hầm lò; máy
xúc dung tích gầu xúc 10m3, ô tô tải trọng 100 tấn trong
khai thác lộ thiên), nhờ đó giảm suất tiêu hao gỗ chống lò
từ 45-50m3/1000 tấn xuống 7,5 m3/1000 tấn than, giảm tỷ
lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 45-50%
xuống 21,7% và trong khai thác lộ thiên từ 15-18% xuống
4,5%; đầu tư thiết bị lọc ép bùn nhà máy tuyển tăng tỷ lệ
thu hồi than, tăng sử dụng nước tuần hoàn, giảm xả thải ra
môi trường. Các nhà máy nhiệt điện của TKV được đầu tư
công nghệ tầng sôi tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính,
tận dụng than chất lượng thấp.
TKV cho biết, thời gian tới, để bảo vệ môi trường tại các
khai trường, TKV sẽ tiếp tục trồng, chăm sóc cây phủ xanh
bãi thải; thu gom, xử lý nước thải, chất thải nguy hại và các
loại chất thải khác đúng quy định. Bên cạnh đó, TKV tăng
cường chống bụi và vệ sinh môi trường các tuyến đường,
mặt bằng sản xuất; triển khai các công trình môi trường

theo kế hoạch đặc biệt quan tâm đến thoát nước và phòng
ngừa bục nước mỏ, tổ chức hệ thống quản lý, triển khai
công tác bảo vệ môi trường thống nhất từ tập đoàn đến
các đơn vị; thành lập các đơn vị chuyên ngành làm công
tác bảo vệ môi trường (Công ty TNHH MTV Môi trường
chuyên thi công, quản lý vận hành các công trình môi
trường; Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường chuyên
tư vấn trong lĩnh vực môi trường); tăng cường hợp tác
trong và ngoài nước nghiên cứu áp dụng công nghệ bảo
vệ môi trường (Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản); tổ chức tập
huấn, đào tạo nâng cao hiểu biết, nhận thức về bảo vệ môi
trường cho cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác môi
trường trong Tập đoàn.
Trong quá trình thực hiện khai thác than, TKV tuân
theo Quyết định 403/QĐ-TTg năm 2016 về điều chỉnh quy
hoạch phát triển ngành Than đến năm 2030 và Quyết định
1265/QĐ- TTg năm 2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm
2020, có xét triển vọng đến năm 2030. TKV đã phối hợp
chặt chẽ với Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ninh xử lý
nước thải, bụi than, tiếng ồn môi trường đối với khai thác
lộ thiên. Về chống bụi, các đơn vị xử lý bằng các hệ thống
phun sương cả hệ thống đường đi, bãi thải. Hầu như các
mỏ đều có hệ thống xử lý nước thải đủ tiêu chuẩn trước
khi thải ra môi trường.
Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh,
TKV đã xây dựng hơn 40 hệ thống quan trắc tự động và
phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường - kiểm soát nghiêm
ngặt nồng độ bụi trong quá trình hoạt động của các mỏ
than lộ thiênv

Triển khai kế hoạch hành động 5 năm thực hiện
Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả 2019 -2030
ừ ngày 18-19/7/ 2019, tại tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công
Thương đã tổ chức Hội nghị “Xây dựng và triển khai
kế hoạch hành động 5 năm thực hiện Chương trình sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019
- 2030. Phát biểu tại Hội nghị, Ông Hoàng Quốc Vượng
- Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Trong bối
cảnh từ năm 2015, nước ta đã chuyển từ một nước xuất
siêu sang nhập siêu về năng lượng và ngày càng phụ
thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, các
nguồn năng lượng tái tạo có giá thành còn cao và gặp
nhiều rào cản kỹ thuật và tài chính trong việc phát triển
và vận hành các nguồn điện từ năng lượng tái tạo,
ngành Năng lượng nói chung và ngành Điện nói riêng
đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất lớn
trong việc đảm bảo cung ứng đủ năng lượng, đủ điện
cho phát triển nền kinh tế đất nước trong giai đoạn tới.
Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang và
sẽ đóng vai trò ngày càng to lớn trong việc đảm bảo an

T

ninh năng lượng quốc gia cũng như đóng góp trong
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nền kinh tế đất
nước và đóng góp vào chương trình giảm nhẹ các tác
động của biến đổi khí hậu toàn cầu”.
PV
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DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ

Hoàn thổ, phục hồi
môi trường sau khai
thác than, khoáng sản
là nghĩa vụ của bất cứ
doanh nghiệp nào sau
khi hết hạn khai thác
các mỏ than, khoáng
sản, đất, đá. Thế
nhưng, nhiều năm qua
ở không ít địa phương,
nhiều đơn vị còn chây
ỳ, khiến môi trường
không được phục hồi và
gây ảnh hưởng xấu tới
đời sống người dân.
TRỌNG KHÁNH

THỰC HIỆN HOÀN THỔ
SAU KHAI THÁC
THAN, KHOÁNG SẢN
NHIỀU HỆ LỤY
Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ sập hầm khi đang đào đãi, khai
thác than, khoáng sản. Điển hình là ngày 13/3/2019, một vụ tai nạn sập hầm khi
người dân đang mót vét quặng thiếc tại vùng “rốn quặng” huyện Quỳ Hợp, tỉnh
Nghệ An, khiến 3 người ở xóm Bản Chảo, xã Châu Hồng thiệt mạng. Điều đáng
chú ý là điểm Mỏ này đã được UBND tỉnh Nghệ An quyết định cho đóng cửa mỏ
vào tháng 5/2017, nhưng các hầm khai thác cũ không được đánh sập, hoàn thổ
theo quy định. Vì vậy, tại khu vực tai nạn sập hầm, qua nhiều thời gian, không có
hoạt động khai thác, các hệ thống cột chống và đất núi bị phong hóa, khi có tác
động mạnh của việc đào bới đã khiến cho hầm bị sập.

Cây xanh được trồng trên bãi thải Đông Cao Sơn

8

MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH (Tháng 9/2019)

DIỄN ĐÀN QUẢN LÝ
Thực tế, nhiều điểm mỏ trong khắp cả nước đã hết
hạn sử dụng từ lâu, nhưng doanh nghiệp chậm, không
thực hiện cải tạo, phục hồi hoàn thổ, hoặc thực hiện
mang tính đối phó, khiến dư luận bức xúc. Bởi sau khai
thác than, khoáng sản, tại các điểm mỏ để lại nhiều bãi
thải đất đá, các hầm hố, thùng vũng nước sâu không
những làm biến dạng, phá hủy cảnh quan thiên nhiên,
môi trường, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an
toàn, xảy ra tai nạn thương tâm khi người dân tiếp tục
vào tận thu tại các mỏ chưa được “hoàn thổ”.... Chẳng
hạn, trên địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có 16 đơn
vị, được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò than,
khoáng sản thì 9 tổ chức giấy phép còn hiệu lực, 7 tổ
chức giấy phép đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi, chấm dứt
hiệu lực. Tuy nhiên, việc hoàn thổ mặt bằng vẫn chưa
được thực hiện triệt để. Theo phản ánh của nhiều người
dân xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thị xã
Hồng Lĩnh có một số mỏ đã đến thời hạn phải đóng
cửa, nhưng vẫn hoạt động bình thường, không có động
thái hoàn thổ, trồng rừng và phục hồi nguyên trạng
môi trường. Trong đó có những mỏ, doanh nghiệp đã di
dời khỏi địa bàn từ lâu, nhưng không tiến hành hoàn
thổ.

MẠNH TAY XỬ LÝ
Việc hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác
than, khoáng sản là rất cần thiết và vô cùng quan trọng
để bảo vệ môi trường. Theo quy định của pháp luật về
than, khoáng sản, doanh nghiệp sau khi được cấp
quyền khai thác phải cam kết hoàn thổ mỏ, cải tạo môi
trường. Bên cạnh đó, trước khi được cấp phép khai thác,
các chủ mỏ phải ký một khoản quỹ nhất định để “ràng
buộc” về mặt tài chính lẫn trách nhiệm cho công tác
hoàn thổ mỏ sau này. Theo Nghị định 40/2019/NĐ/CP
ngày 13/5/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của các
Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn, thi hành luật
BVMT nêu rõ: “Cải tạo, phục hồi môi trường trong khai
thác than, khoáng sản là hoạt động đưa môi trường, hệ
sinh thái (đất, nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên,
thảm thực vật,...) tại khu vực khai thác khoáng sản và
các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác than,
khoáng sản về trạng thái môi trường gần với trạng thái
môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy
chuẩn về an toàn, môi trường và phục vụ các mục đích
có lợi cho con người.
Để cải tạo, phục hồi môi trường các cơ quan chức
năng cần tăng cường năng lực quản lý, giám sát chặt
chẽ công tác cải tạo, phục hồi môi trường, tập trung
tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức, kiến thức,
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các
DN khai thác tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, hướng
dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp chấp hành nghiêm
các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như thực
hiện ký quỹ để cải tạo, phục hồi môi trường, thực hiện
đóng cửa mỏ sau khi giấy phép khai thác hết hạn…v

Hạ Long ngừng sử dụng
đồ nhựa để phục vụ
khách trên vịnh
ừ 1/8, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ
Long chuyển sang dùng đồ thân thiện môi trường,
phân loại rác theo yêu cầu của ban quản lý. Các sản
phẩm từ nhựa dùng một lần như chai, cốc, ống hút sẽ
được thay thế bằng vật liệu có thể tái chế, tái sử dụng
và thân thiện môi trường. Đây là một trong những đề
nghị từ Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) gửi
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch
vụ, du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên vịnh thực hiện
từ tháng này. Theo đó, rác cần được phân loại tại cơ
sở rồi thu gom đưa về bờ xử lý theo quy định; các đơn
vị hạn chế sử dụng, dần thay thế các sản phẩm từ
nhựa trong sinh hoạt, kinh doanh trên vịnh và truyền
thông cho khách du lịch về hành động này.
PV

T

Xử phạt Công ty Noah Vina
300 triệu đồng vì gây
ô nhiễm môi trường
hủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định
số 1651 về việc xử phạt vi phạm hành chính về
lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MK
Noah Vina (chuyên sản xuất vải bạt tại Cụm công
nghiệp làng nghề Nam Thanh Ba, huyện Thanh Ba).
Hành vi của Công ty là: Không lập hồ sơ báo cáo kết
quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục
vụ giai đoạn vận hành và gửi cơ quan phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; xả
nước thải có chứa thông số môi trường thông thường
vào môi trường vượt mức quy chuẩn kỹ thuật về chất
thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải
lượng nước thải từ 10m3/ngày đến dưới 20m3/ngày.
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu
quả là 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định.
PV
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DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

QUảNG NINH

Quảng Ninh với
nguồn tài nguyên
khoáng sản phong phú
về chủng loại và giá trị
sử dụng như: than, đá
vôi, đất sét, cát san lấp,
cát thủy tinh,
pyrophilit... Đến nay
tỉnh đã xác định được
243 mỏ và điểm quặng
của 33 loại khoáng sản.
Trong đó than đá có trữ
lượng lớn, tập trung tại 3
khu vực: Hạ Long, Cẩm
Phả và Uông Bí - Đông
Triều được thăm dò,
khai thác, tiêu thụ, sử
dụng phù hợp với Quy
hoạch. Các mỏ đá vôi,
đất sét, cát san lấp, cao
lanh... có trữ lượng
tương đối lớn, phân bố
rộng khắp các địa
phương và được quy
hoạch, khai thác hợp lý,
là nguồn nguyên liệu
quan trọng để sản xuất
vật liệu xây dựng, cung
cấp cho thị trường trong
nước và xuất khẩu, góp
phần to lớn trong thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những
năm qua.
CHU ÁNH
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NỖ LỰC

quản lý khai thác than
iện tại, trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh đã lập báo cáo,
tổ chức thi công, trình phê
duyệt kết quả thăm dò bổ
sung nâng cấp trữ lượng trong phạm vi
ranh giới là 72/75 giấy phép khai thác,
đạt 96%; 75/75 giấy phép khai thác đã
lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế
mỏ; 100% số đơn vị có sử dụng vật liệu
nổ công nghiệp đã hoàn thiện thủ tục
pháp lý về lĩnh vực vật liệu nổ công
nghiệp theo quy định.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 7 nhà
máy nhiệt điện đang hoạt động; 92 giấy
phép khai thác than do Bộ Tài nguyên
Môi trường cấp phép. Ngoài ra, trên địa
bàn tỉnh còn có 73 giấy phép khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Hầu
hết các cơ sở đều thực hiện tương đối
đầy đủ việc lập các thủ tục về môi trường
như: Lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết,
cam kết hoặc kế hoạch bảo vệ môi
trường theo quy định, xác nhận hoàn
thành các công trình bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, qua thực hiện thanh tra, kiểm
tra, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ
môi trường đối với doanh nghiệp khai
thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây
dựng vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, tiềm
ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến môi
trường không khí, đất, nước.
Với quyết tâm lập lại trật tự trong
quản lý tài nguyên than, xóa bỏ vấn nạn
“than tặc”, năm 2014, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành
Nghị quyết 12-NQ/TU về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác
quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến
và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Quảng

H
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Ninh triển khai nhiều giải pháp về quản
lý tài nguyên than, khoáng sản, tạo ra
chuyển biến mạnh mẽ như: hệ thống
cảng biển, bến bãi than được siết chặt,
đảm bảo đúng quy hoạch, kiên quyết
thực hiện việc cơ cấu lại tuyến vận tải
theo hướng hạn chế sử dụng quốc lộ,
giảm đường bộ, đẩy mạnh các phương
thức vận tải thay thế; rà soát kỹ lưỡng
các dự án, ngăn chặn và chống lợi dụng
khai thác than trái phép. Các ngành
chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều
vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển,
chế biến, kinh doanh than trái phép.
Trong 5 năm, đã tổ chức triệt phá 386
lượt điểm lò, khu vực khai thác than trái
phép; bắt giữ 39 vụ vi phạm quy định
(khởi tố 4 vụ, 46 bị can); 69 vụ tập kết,
kinh doanh than trái phép, thu trên
14.500 tấn than các loại (khởi tố 6 vụ, 6
bị can); phát hiện, bắt giữ 718 trường
hợp vận chuyển than trái phép, thu trên
33.000 tấn than các loại (khởi tố 2 vụ,10
bị can)… Đến nay, hoạt động khai thác
than hầm lò trái phép, các điểm nóng
phức tạp về an ninh trật tự liên quan
đến than, khoáng sản cơ bản không
còn, tạo được chuyển biến rõ nét, tích
cực, kiểm soát được tình hình, giữ được
tài nguyên, đồng thời đảm bảo an ninh
trật tự.
Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng
Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết,
Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy đã thực sự
hỗ trợ giúp ích cho TKV và các địa
phương quản lý tài nguyên than, thiết
lập lại trật tự, tình trạng than lậu, than
“thổ phỉ” đã giảm rõ rệt, số vụ vi phạm
cũng ngày càng ít đi. Nếu năm 2016 có
35 vụ việc vi phạm trong khai thác, vận
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chuyển, chế biến và kinh doanh than
được cơ quan chức năng, doanh
nghiệp ngành Than xử lý, nhiều khu
vực đào bới than, lò than “thổ phỉ” bị
phá dỡ, đến năm 2017, còn 5 vụ, năm
2018, chỉ còn 2 vụ việc. TKV đã chấm
dứt vận chuyển than trên các tuyến
Quốc lộ 18A, Quốc lộ 10, đường 188
cũ. Đồng thời, TKV quy định các
doanh nghiệp không được phép chở
than quá 18 giờ hằng ngày; lắp đặt
camera quản lý điểm đầu - điểm cuối,
gắn thiết bị định vị GPS; cân tại điểm
đầu - điểm cuối trong quá trình vận
chuyển, sử dụng đường chuyên
dụng, gắn logo biển hiệu của TKV
trên các thiết bị bốc xúc, vận chuyển.
Tuy nhiên, công tác quản lý, khai
thác, vận chuyển, chế biến và kinh
doanh than cũng như quản lý tài
nguyên, khoáng sản hiện nay tại
Quảng Ninh còn gặp nhiều khó khăn.
Diện tích đất có than phân bố trong
cả khu vực dân cư, dự án phát triển
kinh tế - xã hội…; Vì lợi nhuận, nhiều

người sẵn sàng làm trái pháp luật,
nên luôn tiềm ẩn nguy cơ than trái
phép, mất trật tự quản lý ranh giới tài
nguyên than. Theo quy hoạch, vùng
khai thác than tại Quảng Ninh trải dài
từ Mạo Khê - Đông Triều đến Mông
Dương, Khe Chàm - Cẩm Phả. Khai
trường đan xen với nhiều dự án của
các doanh nghiệp khác. Đặc biệt, một
số dự án phát triển kinh tế - xã hội có
xuất lộ tài nguyên khoáng sản, các
doanh nghiệp được giao nhiệm vụ
thu hồi chưa nghiêm túc, còn có biểu
hiện lợi dụng thi công sai thiết kế, tự ý
thu hồi, tập kết than trái phép. Đa số
các tuyến đường vận chuyển vẫn hoạt
động cùng với đường dân sinh, gây
nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ.
Hiện tại, một số bãi thải tro xỉ tại
các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn
tỉnh đang đứng trước nguy cơ quá tải,
tiềm ẩn ô nhiễm môi trường, vì vậy
địa phương cần có giải pháp hỗ trợ
tháo gỡ bằng cách có cơ chế khuyến
khích các doanh nghiệp sử dụng vật

liệu tro xỉ làm gạch không nung; thu
gom tro xỉ san lấp nền đường, mặt
bằng các công trình xây dựng…
Theo ông Đặng Huy Hậu - Phó
Chủ tịch Thường trực UBND, hiện nay,
Tỉnh đang trên đà phát triển kinh tế xã hội rất sôi động, việc đảm bảo hài
hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo
vệ môi trường đang đặt ra nhiều
thách thức, khó khăn. Để khắc phục
tình trạng này, thời gian tới, tỉnh
Quảng Ninh sẽ tập trung điều chỉnh
lại các quy hoạch, đề án, dự án bảo vệ
môi trường phù hợp với thực tiễn.
Đặc biệt, điều chỉnh quy mô phát
triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ
trọng ngành Dịch vụ. Tỉnh Quảng
Ninh sẽ phối hợp với ngành Than
hoàn thiện việc di dời Nhà máy Tuyển
than Nam Cầu Trắng. Bên cạnh đó,
Tỉnh sẽ kiên quyết di dời cơ sở ô
nhiễm môi trường ra ngoài khu đô
thị, đông dân cư và xử lý nghiêm các
doanh nghiệp vi phạm pháp luật bảo
vệ môi trườngv
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THÀNH PHố CẩM PHả

Tăng cường công tác
bảo vệ môi trường

Là trung tâm sản xuất công nghiệp của tỉnh với nhiều hoạt động, như: Khai thác than,
điện, xi măng… nên TP. Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh đã từng là điểm nóng về ô nhiễm môi
trường. Với quyết tâm TP. Cẩm Phả tập trung thực từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm
môi trường, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, xây dựng thành phố xanh - sạch đẹp, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư để phát triển kinh tế.
MAI LINH
P. Cẩm Phả có diện tích trên
48.652ha, trong đó đồi núi
chiếm trên 70%; có đường bờ
biển dài trên 70km. Trên địa
bàn thành phố hiện có gần 40 đơn vị
thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản
Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc
(Bộ Quốc phòng) hoạt động khai
thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ
than, cung cấp vật tư cho hoạt động
khai thác than; nhiều nhà máy nhiệt
điện, xi măng và cơ sở sản xuất vật
liệu xây dựng có công suất lớn... Đây
là điều kiện thuận lợi để thành phố
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,
nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức
về công tác bảo vệ môi trường (nhất
là ô nhiễm môi trường về bụi, nguồn
đổ thải của các mỏ than lộ thiên, nước
thải trong quá trình khai thác và chế
biến, vận chuyển than, sản xuất xi
măng, nhiệt điện).
Trong những năm qua, Thành phố
Cẩm Phả đã triển khai nhiều giải pháp
bảo vệ môi trường mang tính chiến
lược. Thành phố phối hợp chặt chẽ với
các cơ quan chức năng của Quảng
Ninh làm tốt công tác quy hoạch,
quản lý quy hoạch về hoạt động khai
thác than, khoáng sản, hoạt động
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
Các cơ quan chức năng TP. Cẩm Phả
thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử
lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp,
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Ảnh minh họa

cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về
môi trường, tích cực di dời, thu hồi,
chấm dứt khai thác một số mỏ khai
thác như: Chấm dứt hoạt động mỏ đá
của Công ty TNHH Thu Hiền, phường
Quang Hanh và đề nghị UBND tỉnh
không gia hạn đối với mỏ đá Hương
Phong và mỏ đá của Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển Ngân Sơn. Cẩm
Phả cũng đã làm việc với Tổng công
ty Đông Bắc và Tập đoàn TKV về việc
triển khai Đề án đảm bảo môi trường
ngành Than; thống nhất với Tập đoàn
TKV thực hiện phương án di dời khu
vực sàng 2 của Công ty cổ phần Than
Cọc Sáu - Vinacomin tại phường Cẩm
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Phú: Triển khai lập quy hoạch khu vực
đổ các chất thải rắn, vật liệu xây dựng
trên địa bàn Thành phố.
Đặc biệt, Thành phố đã làm việc
với Tổng Công ty Đông Bắc và Tập
đoàn TKV về triển khai Đề án đảm bảo
môi trường cấp bách ngành Than, yêu
cầu các đơn vị ngành Than thực hiện
nghiêm Báo cáo đánh giá tác động
môi trường, khẩn trương triển khai
hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường. Bên cạnh đó, TP yêu cầu các
đơn vị sản xuất tăng cường công tác
tưới nước, dập bụi trên các tuyến
đường vận chuyển, thực hiện nghiêm
việc che phủ bạt đối với các xe vận
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chuyển than, đảm bảo tải trọng, tốc độ xe trong
quá trình vận chuyển; có biện pháp quản lý chặt
chẽ đối với các đơn vị thuê ngoài, xử lý nghiêm
đối với các lái xe cố tình vi phạm. Triển khai ngày
các giải pháp khắc phục tình trạng ô tô kéo theo
than bùn đất từ trên khai trường xuống khu vực
dân cư, khu vực nội thị thành phố, thực hiện việc
rửa xe trước khi qua khu vực dân cư, nội thị.
Các doanh nghiệp ngành Than sau khi khai
thác phải thực hiện hoàn nguyên môi trường,
như: Xây dựng hệ thống kè chắn khu vực đổ thải,
trồng cây xanh, xây dựng hệ thống xử lý nước thải
mỏ và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực
môi trường... Hầu hết các công ty khai thác than
trên địa bàn Thành phố đều rất quan tâm đến vấn
đề bảo vệ tài nguyên môi trường và công tác
hoàn nguyên. Các công ty đã chủ động và tích cực
trồng cây phục hồi môi trường trên các bãi thải đã
dừng, trên các đường vận chuyển, văn phòng các
công trường, phân xưởng... Cụ thể một số đơn vị
tiêu biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàn
nguyên cũng như công tác bảo vệ môi trường
như: Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin,
Công ty TNHH MTV Môi trường- Vinacomin, Công
ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin, Công ty Than
Quang Hanh TKV, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn,
Công ty TNHH MTV Khe Sim... Hiện nay, ngành
Than đã đầu tư xây dựng nhiều công trình bảo vệ
môi trường, xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường
trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, ngành Than đã
đưa vào hoạt động nhà máy xử lý và tái chế chất
thải nguy hại với tổng mức đầu tư trên 177 tỷ
đồng, nhà máy xử lý bùn nước nhà máy tuyển của
Công ty Tuyển than Cửa Ông với tổng mức đầu tư
trên 250 tỷ đồng... Bên cạnh đó, nhiều doanh
nghiệp tích cực hoàn nguyên, trồng rừng bãi thải.
Một trong những đơn vị điển hình của ngành
Than trên địa bàn TP. Cẩm Phả trong việc hoàn
nguyên và trồng rừng là Công ty CP Than Đèo Nai
- Vinacomin. Bãi thải Đông Cao Sơn - nơi đổ thải
của 3 công ty khai thác lộ thiên là Đèo Nai, Cọc
Sáu và Cao Sơn, do khai trường và bãi đổ thải của
Công ty giáp với địa bàn dân cư của nhiều
phường, nên việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi
trường, đặc biệt là việc hoàn nguyên môi trường
và trồng cây xanh luôn được quan tâm, chú trọng.
Công ty đã hoàn nguyên và trồng 200 ha thông,
keo, phi lao tại bãi thải Nam, hiện nay số diện tích
rừng cây này được đưa vào quy hoạch để trở
thành rừng phòng hộ. Ngoài ra, trong 2 năm gần
đây, Công ty trồng mới trên 60 ha thông tại khu
vực khai trường. Đây là những bức tường xanh
bảo vệ môi trường cũng như ngăn chặn việc sạt lở
đất, đá, đảm bảo an toàn cho những hộ dân sinh
sống gần bãi đổ thảiv

Gia Lai: Yêu cầu lắp camera
giám sát mỏ khoáng sản
ở TN&MT tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các doanh
nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn khẩn
trương hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và camera
giám sát tại các mỏ khai thác khoáng sản đã được
UBND tỉnh Gia Lai cấp phép hoạt động. Theo đó,
doanh nghiệp phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa
khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác và
lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ
thông tin số liệu liên quan. Định kỳ hàng tháng, phải
thống kê, tính toán, cập nhập số liệu trong sổ sách, tài
liệu để khai báo sản lượng tính thuế tài nguyên
khoáng sản và xác định sản lượng khai thác hàng năm
trong báo cáo định kỳ khai thác khoáng sản để gửi Cơ
quan Thuế theo quy định.
PV

S

9 công ty bắt tay thành lập
Liên minh Tái chế bao bì
Việt Nam
công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và
bao bì đã bắt tay nhau ký kết thành lập Liên minh
Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Đây là lần đầu
tiên các doanh nghiệp có sự cạnh tranh trên thị trường,
thậm chí là đối thủ của nhau nhưng cùng ngồi lại hợp
tác, nỗ lực với mục tiêu chung là cải thiện môi trường
Việt Nam. PRO Vietnam là một tổ chức tự nguyện phi
lợi nhuận, hướng đến thúc đẩy việc thu gom và tái chế
bao bì giữa các chủ sở hữu của những thương hiệu
cùng tham gia vào tổ chức. Các công ty tiên phong
sáng lập PRO Vietnam bao gồm: TH Group với thương
hiệu TH True milk nổi tiếng, Coca-Cola Việt Nam,
Friesland Campina Việt Nam, La Vie, Nestle, Nutifood,
Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak và Universal
Robina Corporation.
PV
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Công ty Tuyển than Cửa Ông
NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là doanh nghiệp khai thác, chế biến than, những năm qua, hiểu rõ tầm quan
trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất và vận hành, Công ty
Tuyển than Cửa Ông (TKV) luôn tuân thủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi
trường.
PHẠM HẢI
ông ty Tuyển than Cửa Ông là doanh nghiệp
đầu tiên của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đạt
chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO
14001:2004 về công tác môi trường (tháng 4/2008) và
được cấp lại lần ba năm 2014 với tiêu chuẩn ISO
14001:2014. Được sự giúp đỡ của Trung tâm Năng
lượng Than Nhật Bản (JCOAL) từ năm 2004, Dự án GAP
với tổng mức đầu tư 123 tỉ đồng đã được triển khai thực
hiện tại Công ty, góp phần hoàn thiện hệ thống xử lý

C
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bùn nước, triệt tiêu được nước bùn thải đổ ra Vịnh Bái
Tử Long. Đến năm 2009-2013, Công ty tiếp tục đầu tư
triển khai xây dựng 2 Nhà máy xử lý bùn, nước thải với
tổng mức đầu tư trên 360 tỉ đồng. Với công nghệ này,
Công ty đã xử lý được 60% lượng bùn nước sau tuyển,
40% còn lại được xử lý bằng công nghệ tách lắng tự
nhiên bằng hệ thống các hồ xi măng và hồ đất. Năm
2013, Công ty đã được UBND tỉnh Quảng Ninh gắn biển
Chào mừng 50 năm thành lập Tỉnh cho công trình Nhà
máy xử lý bùn nước. Công trình đáp ứng yêu cầu phục
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vụ sản xuất của Công ty giai đoạn 2010-2020,
phù hợp với các dự án của TKV trong quy hoạch
tổng sơ đồ phát triển ngành Than tại khu vực
Thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 và những
năm tiếp theo.
Trong quá trình sản xuất, hàng loạt giải pháp
nhằm đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định
pháp luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể, Công ty
tăng cường bố trí xe tưới nước dập bụi trên các
tuyến đường vận chuyển than nội bộ, xây dựng 7
trạm phun sương dập bụi bằng hệ thống phun
sương cao áp trong mặt bằng và các nhà máy
tuyển, ngăn bụi không cho phát tán ảnh hưởng
đến các khu vực dân cư xung quanh. Công ty đã
đầu tư xây dựng hệ thống chống bụi kho than
và mặt bằng sân ga Cửa Ông B; Hệ thống tưới
nước chống bụi trên bề mặt toa xe tại các ga mỏ
được triển khai lắp đặt tại các máng ga Cọc SáuĐèo Nai, Khe Sim, Thống Nhất, Mông Dương,
Cao Sơn-Khe Chàm; lắp đặt hệ thống phun
sương dập bụi dọc hàng rào tiếp giáp đường
Quốc lộ 18, nhằm giảm bụi khuếch tán ra các
khu vực dân cư lân cận. Công ty luôn quan tâm
tổ chức chăm sóc, trồng hàng nghìn cây cây
xanh, cây cảnh bảo vệ môi trường; tổ chức quan
trắc định kỳ 4 lần/năm về tình trạng và các thông
số môi trường không khí, nước để kịp thời kiểm
soát, đáp ứng yêu cầu. Để duy trì hệ thống quản
lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001 nâng
cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hàng
năm, Công ty đều xây dựng chương trình bảo vệ
môi trường, rà soát lại quy trình và trang thiết bị
về bảo vệ môi trường đảm bảo hợp lý và khoa
học, đúng quy trình.
Ngoài ra, trong việc cải tạo mặt bằng, cải tiến
thiết bị công nghệ để tăng năng suất và hạn chế
ô nhiễm, Công ty đã tiến hành cải tạo tuyến
đường nội bộ từ cổng số 4 đến Phân xưởng Kho
bến 1, đồng thời xử lý hệ thống mái che, tấm
chắn chống bụi băng B6, B10, B11. Hằng năm,
Công ty đều tiến hành nạo vét, vệ sinh mương
máng 5, cống đôi, duy trì đảm bảo nguồn nước
thu hồi, đưa lại mạch tuần hoàn; thu hồi
1.924.000m3 nước trong từ bùn nước để đưa vào
mạch tuần hoàn (tỷ lệ nước tuần hoàn có trong
nước dùng cho tuyển rửa đạt 60%/năm); sử dụng
tiết kiệm 5% điện năng tiêu thụ trong toàn Công
ty so với kế hoạch của Tập đoàn giao; tái sử dụng
được 424.276 tấn đá, xít thải...
Từ những nỗ lực đầu tư và hoạt động thiết
thực, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được
nhiều kết quả về bảo vệ môi trường, không
ngừng thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình
trong hoạt động sản xuất, nhằm liên tục cải thiện
các điều kiện về môi trườngv

CÔNG TY CP THAN CọC SÁU

tăng cường
quản lý tài nguyên,
khoáng sản
Là doanh nghiệp khai thác than lộ thiên,
Công ty đặc biệt chú trọng công tác quản lý,
bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, đảm bảo an
ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong công tác
quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản.
MAI NGỌC
hững năm qua, để đổi mới công tác quản lý, điều hành,
Công ty CP Than Cọc Sáu-Vinacomin đã đẩy mạnh áp
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào khai thác, như:
phương án hạ moong; phương án phòng chống mưa
bão; phương án mở than, sát thực, khả thi phù hợp với điều kiện
thực tế đáp ứng được yêu cầu sản xuất cho từng thời kỳ. Công ty
luôn chú trọng làm tốt công tác an toàn và bảo vệ môi trường nơi
sản xuất, đặc biệt làm đường mỏ và đổ thải như: nâng cấp; củng
cố các tuyến đường vận chuyển chính; quy hoạch, cải tạo hợp lý
các hệ thống đường bán cố định, tạo điều kiện thuận lợi cho các
phương tiện vận chuyển và đảm bảo cung độ vận chuyển theo
kế hoạch.
Hệ thống sàng 2 của Công ty CP Than Cọc Sáu nằm tiếp giáp
với khu phố 4, phường Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả làm ảnh hưởng trực
tiếp tới khu dân cư. Do đó, trước mắt, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp
với địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, khắc phục các
ảnh hưởng về vệ sinh môi trường, thực hiện biện pháp đảm bảo an
toàn trong mùa mưa bão. Vừa qua, Công ty có văn bản gửi UBND
TP. Cẩm Phả và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
báo cáo tiến độ di dời hệ thống sàng 2. Theo đó, Công ty sẽ quy
hoạch lại khu vực sàng tuyển 2, đồng thời cam kết sau năm 2019
Công ty sẽ ngừng hoạt động hệ thống sàng 2 và tổ chức di dời ra
khỏi khu vực tiếp giáp khu dân cư. Bên cạnh đó, Công ty còn
nghiên cứu bổ sung thêm biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường,
đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh khu dân cư.
Công ty hiện quản lý ranh giới mỏ khai thác than lộ thiên rộng
hơn 10km2. Với việc giáp ranh các mỏ Cao Sơn, Đèo Nai và nhiều
khu vực dân cư của TP. Cẩm Phả, trong khai trường của Công ty
hiện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Đáng
chú ý là một số hộ dân lợi dụng đưa thiết bị vào san gạt mặt bằng
để trồng cây trên khai trường của Công ty, gây khó khăn cho quản
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lý. Một số đối tượng lén lút vào khai trường lấy trộm than,
tài sản...
Thực hiện các chỉ đạo của các cấp chính quyền, Công
ty CP Than Cọc Sáu đã ban hành nhiều kế hoạch để quản
lý tốt than đầu nguồn và các khâu chế biến, vận chuyển,
tiêu thụ. Công ty đã đầu tư hệ thống định vị toàn cầu GPS
lắp đặt trên các thiết bị; lắp đặt hệ thống camera ở một
số vị trí xung yếu. Nhằm hạn chế tối đa việc trộm cắp than
trên cung đường vận chuyển, Công ty đã hoàn thiện hệ
thống băng tải than từ khai trường về kho; đặt các trạm
kiểm soát chặt chẽ phương tiện ra, vào khai trường. Công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động
về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản được Công ty đặc biệt
chú trọng.
Hiện nay, 90% sản lượng than khai thác của Công ty
được cấp trực tiếp dưới dạng than nguyên khai cho Công
ty Tuyển than Cửa Ông thông qua hệ thống băng tải kín,
10% còn lại được sàng tuyển tại khai trường mỏ của Công
ty. Lượng bã sàng từ hoạt động sàng tuyển được Công ty

Khai trường sản xuất Công ty CP than Cọc Sáu
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tập kết tại các bãi đổ thải trong ranh giới mỏ. Để đảm bảo
than và lượng bã sàng được vận chuyển đúng vị trí quy
định, Công ty đã đầu tư, lắp đặt hệ thống định vị GPS cho
toàn bộ phương tiện vận tải trên công trường. Việc lắp đặt
này giúp Công ty quản lý chặt chẽ quãng đường đi của
từng xe vận tải trên mỏ. Nếu xe vận chuyển than, bã sàng
nào mà đi không đúng theo lộ trình, đổ than, bã sàng
không đúng nơi quy định, đơn vị sẽ nhận được thông báo
trên hệ thống điện tử được lắp đặt tại Trung tâm điều hành
sản xuất của Công ty và sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.
Công ty hiện có 100 người thuộc Phòng Thanh tra bảo vệ - quân sự, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị,
được bố trí hợp lý ở tất cả các nơi để kiểm tra, kiểm soát
chặt chẽ. Phòng Thanh tra - bảo vệ - quân sự thường
xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát 3 ca sản xuất; chỉ đạo
các lực lượng trực thuộc quan hệ chặt chẽ với các cơ quan
chức năng duy trì chế độ nắm thông tin về an ninh trật tự
trong địa bàn và khu vực giáp ranh, để kịp thời có các biện
pháp phòng ngừa hiệu quảv
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CÔNG TY CP THAN VÀNG DANH:

Đầu tư đồng bộ các giải pháp
bảo vệ môi trường
Công ty cổ phần Than Vàng Danh từ một mỏ có sản
lượng ban đầu 300.000 tấn/năm. Trải qua 55 năm phát
triển, đến nay, sản lượng khai thác than trung bình mỗi
năm, Công ty đã đạt trên 3 triệu tấn. Năm 2019, Công
ty phấn đấu sản xuất hơn 3,2 triệu tấn than nguyên
khai. Một trong những yếu tố giúp Công ty đạt được kết
quả này là do quan tâm bảo vệ môi trường, nhằm đảm
bảo sự phát triển bền vững.
THANH TÚ
à ngành công nghiệp khai thác, chế biến đặc thù
với khả năng gây tác động xấu đến môi trường,
nhất là môi trường không khí, nguồn nước. Lãnh
đạo Công ty luôn xác định nhiệm vụ sản xuất, kinh
doanh luôn phải song hành với bảo vệ môi trường. Hàng
năm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về pháp luật
BVMT và phát động các phong trào hưởng ứng bảo vệ môi
trường được Công ty triển khai thực hiện một cách nghiêm
túc hiệu quả. Việc phổ biến về luật BVMT kết hợp với quy
định về quản lý và xử lý vi phạm trong nội bộ, đã giúp cho
ý thức BVMT của từng CBCNV LĐ được nâng cao, góp phần
cải thiện chất lượng môi trường và hướng tới sự phát triển
bền vững của Công ty.
Là Công ty khai thác hầm lò với các lò giếng công suất
lớn, Công ty đầu tư nhiều công nghệ mới và hiện đại với
mục tiêu cơ giới hoá sản xuất, đồng thời kiểm soát chặt chẽ
các yếu tố tác động đến môi trường. Theo đó, công tác bảo
vệ, giữ gìn môi trường trong quá trình sản xuất được tiến
hành đồng bộ ở tất cả các khâu sản xuất, từ các phòng ban
xí nghiệp đến từng phân xưởng, tổ đội ngoài khai trường.
Mỗi phân xưởng đều được quán triệt thực hiện quản lý sâu,
vận hành và sử dụng có hiệu quả các thiết bị công nghệ để
hạn chế sự phát sinh ra bụi do tác động cơ học trong khoan,
nổ mìn. Các bộ phận sản xuất đều được lắp đặt hệ thống
thông gió, thoáng khí hiện đại…
Những năm qua, Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng cho
hệ thống phun sương dập bụi, tại khu vực vận chuyển, sàng
tuyển và kho than. Được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty xây dựng trạm
xử lý nước thải Vàng Danh - công trình có quy mô và công
suất lớn nhất khu vực miền Tây của tỉnh Quảng Ninh, vận
hành theo công nghệ hiện đại dưới sự nghiên cứu, tư vấn
của các chuyên gia Hiệp hội Nghiên cứu mỏ và môi trường
Đức. Hiện nay, trạm được đánh giá là công trình xử lý nước

L

Trạm Xử lý nước thải mỏ Vàng Danh

thải hiện đại nhất của TKV, có công suất 3000m3/h. Trạm
được thiết kế gồm các hạng mục tuyến dẫn nước về trạm,
buồng quan trắc đầu vào, bể phản ứng, bể lắng, bể phân
phối, bể lọc mangan, bể cô đặc bùn và máy ép bùn… Toàn
bộ nước thải từ hoạt động khai thác hầm lò của Công ty
Than Vàng Danh tại khu vực Cánh Gà và Vàng Danh được
thu gom triệt để và xử lý tại Trạm xử lý nước thải Vàng Danh.
Trung bình mỗi năm, Trạm xử lý nước thải xử lý cho Công ty
Than Vàng Danh khoảng 10 triệu m3 nước thải mỏ. Để đảm
bảo các tiêu chuẩn xả thải về môi trường, tại các khu vực
khai thác Công ty đều có báo cáo đánh giá tác động môi
trường, cam kết bảo vệ môi trường. Mỗi quý một lần, Công
ty tổ chức quan trắc, kiểm soát ô nhiễm để xác định chính
xác mức độ ô nhiễm tại các khu vực sản xuất, sinh hoạt, từ
đó đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.
Với sản lượng khai thác hàng năm lớn, Công ty hiện sử
dụng 4 bãi thải chính: Đồi Ông Mộc; số 1, 2 Tây Cánh Gà; lấp
moong Cánh Gà và bãi thải Nhà máy Tuyển than Vàng Danh
2. Để đảm bảo an toàn cho các bãi thải, Công ty chỉ đạo thực
hiện nghiêm đổ thải trong phạm vi quy hoạch cho phép;
cốt cao đổ thải theo đúng quy hoạch và thiết kế, chân bãi
thải có đê đập chắn đất đá chống sạt lở. Công ty luôn chú
trọng việc phục hồi, hoàn thổ. Tại những vị trí đã ngừng đổ
thải, Công ty tổ chức san gạt, xây dựng kè chắn, phục hồi
bãi thải, cải tạo và trồng cây phủ xanh. Công ty đã trồng
được hơn 100 ha (cây keo và thông mã vĩ), đa số cây trồng
tại các bãi thải, đều thích nghi, phát triển tốt, góp phần tăng
diện tích độ che phủ rừng; hạn chế tình trạng bụi, xói mòn,
rửa trôi đất đá xuống khu vực dân cư, sông suối...
Với những nỗ lực nâng cao ý thức CBCNVLĐ về bảo vệ
môi trường, công tác đảm bảo môi trường từ các hoạt động
sản xuất của Công ty CP Than Vàng Danh đã đi vào ổn định,
đạt hiệu quả, đặc biệt là xử lý nước thải mỏ, từ đó đạt được
mục tiêu về cải thiện môi trường cho toàn khu vực.
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CÔNG TY KINH DOANH THAN THANH HÓA:

Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường
Nhằm giảm những tác động xấu ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, sinh hoạt trên
địa bàn, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đặc
biệt coi trọng. Cùng với công tác tổ chức, triển khai các hoạt động kỹ thuật, việc nâng cao
ý thức CBCNV về bảo vệ môi trường. Đây được coi là nhiệm vụ thường xuyên, là yếu tố
tiên quyết trong phát triển bền vững của Công ty.
THÚY HẠNH
ông ty Kinh doanh than
Thanh Hóa là Chi nhánh trực
thuộc Công ty CP Kinh doanh
than Miền Bắc - Vinacomin.
Là một đơn vị quan trọng trong hệ
thống cung cấp than đến thị trường
Bắc Trung bộ của Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
(TKV). Ý thức được tầm quan trọng
của vấn đề bảo vệ môi trường (BVMT),
từ nhiều năm trước, Công ty đã thành
lập Ban bảo vệ Môi trường để trực tiếp
chuyên trách về công tác BVMT, với
kinh phí dành cho việc thực hiện tăng
dần theo từng năm. Lãnh đạo Công ty
luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, giáo dục kiến
thức, ý thức BVMT cho CBCNV. Hàng
năm, tại các bộ phận, đơn vị sản xuất
đều có những buổi hướng dẫn và
tuyên truyền cho CBCNV về tầm quan
trọng của bảo vệ môi trường gắn liền
với hoạt động sản xuất kinh doanh và
sự phát triển bền vững của Công ty. Từ
đó, nâng cao ý thức cho người lao
động đối với công tác bảo vệ môi
trường. Thực tế việc đầu tư thiết bị
mới có công suất lớn, dây chuyền khai
thác hiện đại, đồng bộ được chú trọng
vừa để nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, vừa giảm thiểu ảnh
hưởng đến môi trường. Để hạn chế và
quản lý lượng rác thải, bụi phát sinh
trong quá trình sản xuất than gây ô
nhiễm môi trường, Công ty đã đề ra
các quy định và thực hiện nghiêm túc
quy trình xử lý các loại chất thải này.
Cụ thể, đất đá thải được vận chuyển và
đổ vào các bãi thải theo quy định, các
chất thải rắn khác được thu gom,
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phân loại theo từng loại có khu vực
chứa riêng. Không chỉ vậy, để hạn chế
phát tán bụi ra môi trường tại các
tuyến đường vận chuyển đều được
tưới nước bằng xe chuyên dụng, đầu
máng sàng than lắp hệ thống phun
sương dập bụi. Các công trình mương,
rãnh dẫn nước thải, hồ thu nước thải
kho than… đều được bảo trì, nạo vét,
xây kè nâng cấp.
Để công tác BVMT đi vào chiều
sâu, Công ty đã đào tạo một số cán bộ
chuyên trách và bán chuyên trách về
công tác môi trường. Cùng với đó,
Công ty hoàn thiện hàng loạt quy
định, quy chế về bảo vệ môi trường;
giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị
về vệ sinh môi trường, tại các khu vực
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làm việc, sản xuất; đưa ra những chế tài
khen thưởng và kỷ luật nghiêm đối với
những đơn vị thực hiện tốt và chưa tốt
những quy định về bảo vệ môi trường.
Điều này đã tạo nên những chuyển
biến tích cực trong nhận thức cũng
như hành động của cán bộ, công nhân
viên về vai trò quan trọng của công tác
bảo vệ môi trường đối với mục tiêu
tăng trưởng xanh của Công ty.
Từ sự quan tâm, coi trọng công
tác bảo vệ môi trường, nâng cao ý
thức CBCNV, Công ty Kinh doanh
than Thanh Hóa đã cơ bản khắc phục
được tình trạng ô nhiễm môi trường
trong quá trình hoạt động SXKD
than, đảm bảo mục tiêu hướng tới
“sản xuất sạch hơn”v

DOANH NGHIỆP VỚI MÔI TRƯỜNG

Khó khăn về công tác bảo vệ môi trường
đối với các doanh nghiệp ngành than
Hiện nay, ngành công nghiệp khai thác
than đang phát triển mạnh mẽ, đã đáp ứng
nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng cả trong
nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động
sản xuất, khai thác than của các doanh
nghiệp cũng gây ra những tác động xấu đến
môi trường và xã hội, trong khi, công tác
bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp
sản xuất, khai thác than còn tồn tại, hạn chế
cần khắc phục.
VÂN ANH
heo đánh giá của nhiều chuyên gia bảo vệ môi
trường, căn cứ vào văn bản hướng dẫn và thực tế
sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh than, việc giành kinh phí cho công
tác bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn, làm ảnh
hưởng tới chất lượng hoạt động bảo vệ môi trường tại các
doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, khai thác than.
Thời gia qua, các doanh nghiệp sản xuất, khai thác, kinh
doanh than đã và đang nỗ lực xây dựng hoàn thiện bộ máy
quản lý tổ chức, quản lý bảo vệ môi trường từ cấp tổ, đội,
phân xưởng, doanh nghiệp tổ chức phòng chuyên trách về
công tác môi trường. Tuy nhiên do nguồn kinh phí, trình độ
nhân lực… còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao. Thực tế, một
số doanh nghiệp tổ chức bộ phận quản lý môi trường nằm
trong các phòng ban kỹ thuật khác, bộ phận quản lý môi
trường lại rất ít thường chỉ từ 3-5 người, chủ yếu là các kỹ sư
khai thác mỏ được đào tạo chuyên môn về môi trường, do
đó chưa đủ số lượng và chất lượng về mặt nhân lực cho
công tác quản lý môi trường.
Về hệ thống quản lý chất lượng bảo vệ môi trường, hầu
hết các doanh nghiệp sản xuất khai thác than đã và đang
từng bước xây dựng, tổ chức hệ thống quản lý môi trường.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một mô hình hay phương
pháp chuẩn nào để đánh giá chất lượng công tác kiểm định,
quá trình giám sát hiệu quả hoạt động của các công trình
môi trường, tác động các giải pháp kỹ thuật đến môi
trường… Dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý
chưa nắm bắt được thực chất tình hình thực hiện quản lý
môi trường của doanh nghiệp đến đâu, những gì đã làm
được và những gì còn tồn tại cần khắc phục.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, hoạt động kiểm tra, giám
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Hệ thống đập khu vực đổ thải H10 Mông Dương được đầu tư xây
dựng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở xuống khu dân cư

sát công tác bảo vệ môi trường tại một số đơn vị doanh
nghiệp sản xuất, khai thác than hiện do bộ phận chuyên
trách (tổ môi trường) thực hiện. Nhưng chất lượng hoạt
động này chưa cao, thiếu các chế tài xử lý vi phạm về bảo vệ
môi trường trong nội bộdoanh nghiệp, trong một số trường
hợp bộ phận chuyên trách về công tác môi trường thiếu
tính khách quan khi vừa tổ chức thực hiện các biện pháp.
Để thực hiện tốt công tác quản lý môi trường đối với
hoạt động khai thác và chế biến than, nhiều ý kiến đề nghị,
các doanh nghiệp than cần có cơ cấu tổ chức và nhân sự tốt
cho quản lý môi trường. Doanh nghiệp nên thành lập bộ
phận chuyên trách về công tác quản lý môi trường (Phòng
quản lý môi trường), chuyên môn hóa cán bộ quản lý môi
trường để tránh tình trạng cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức
danh công việc, dẫn đến tình trạng không có đủ thời gian
cũng như năng lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc xây dựng hoàn thiện tổ chức hệ thống quản lý môi
trường sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra các quy định, quy
tắc liên quan đến môi trường và tính nhất quán trong việc
thực hiện thông qua phân phối nguồn lực, phân công trách
nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục, các quá trình,
tạo nền tảng trong hoạt động quản lý môi trường, đưa ra
các nguyên tắc buộc mọi người tuân thủ khi thực hiện các
công việc có ảnh hưởng đến môi trường. Cụ thể, Điều 25
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định: Các cơ sở đang tiến
hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực
hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường lần đầu
chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực
thi hành. Do đó, việc tổ chức một hệ thống quản lý môi
trường chặt chẽ còn giúp Công ty tuân thủ các yêu cầu của
pháp luật.
MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH (Tháng 9/2019)
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Nghiên cứu sản xuất đồng và đồng sunfat
từ nguồn quặng đồng sunfua ở Việt Nam
THÁI DƯƠNG
iện nay trên thế giới, công nghệ chế biến quặng
đồng sunfua yêu cầu sản xuất công suất lớn, trữ
lượng mỏ từ trăm triệu tấn trở lên, nên chi phí đầu
tư thiết bị rất tốn kém. Ở Việt Nam, hầu hết các mỏ
quặng đồng sunfua có trữ lượng nhỏ cỡ vài triệu tấn, rất khó
khăn cho việc chế biến các điểm mỏ đồng sunfua. Hơn nữa,
Chính phủ có chủ trương khai thác chế biến sâu khoáng sản,
nghiêm cấm xuất khoáng sản thô, nên vấn đề hiện nay là tìm
ra công nghệ chế biến quặng đồng sunfua mới phù hợp với
điều kiện Việt Nam.
Ở nước ta đã có một số nghiên cứu liên quan đến quặng
đồng, tuy nhiên chỉ tập trung một số khâu trong công nghệ
chế biến quặng đồng như tuyển quặng, thu hồi các kim loại
quý sau tuyển,... Do đó, nhu cầu cần có một hướng xử lý mới
cho các mỏ quặng đồng sunfua ở nước ta là rất cần thiết. TS.
Ngô Huy Khoa, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì và làm chủ nhiệm đề
tài: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ luyện đồng áp dụng
cho nguồn quặng đồng sunfua ở Việt Nam”.
Sau 3 năm thực hiện đề tài, các nhà khoa học Viện Khoa
học Vật liệu đã nghiên cứu thành công công nghệ luyện kim
đồng từ nguồn quặng đồng sunfua trên cơ sở kết hợp các
phương pháp thủy luyện và hỏa luyện. Ưu điểm của công
nghệ này là có thể áp dụng với điểm quặng có trữ lượng
nhỏ vài trăm nghìn tấn; tỷ lệ thu hồi đồng trong quặng cao
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Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến quặng đồng sunfua:

trên 98%; sản phẩm của quy trình công nghệ chế biến là
đồng điện phân tinh luyện hàm lượng cao trên 99,6% và
đồng sunfat sạch đạt tiêu chuẩn làm phụ gia cho thức ăn
chăn nuôi...
Quy trình công nghệ chế biến quặng đồng sunfua nổi
bật bởi hai quá trình: Quá trình oxyclorua hóa trực tiếp từ
tinh quặng có thể chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng từ
dạng rất khó hòa tan thành dạng oxyclorua hóa dễ hòa tan
trong môi trường axit và quá trình nung ferrat từ atacamit
sạch để loại bỏ hoàn toàn sắt và clorua để thu được sản
phẩm đồng oxit sạch.
Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam đánh giá xếp loại đề tài đạt loại Kháv
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VINAPACO:

Chủ động xử lý 3 loại chất thải
Để đáp ứng kịp thời các yêu
cầu của Nhà nước về công tác
bảo vệ môi trường, mới đây,
Tổng công ty Giấy Việt Nam
(Vinapaco) đã hoàn thiện việc
khảo sát, lắp đặt, chuyển giao
công nghệ và hướng dẫn vận
hành thiết bị quan trắc tự động
cho hệ thống xử lý nước thải và
khói thải ra môi trường.
PHAN VINH

Một phần hệ thống xử lý nước thải tập trung của Vinapaco

inapaco cho biết tổng số tiền đầu tư cho các hệ
thống này là hơn 5 tỷ đồng, khi đi vào vận hành các
thiết bị này sẽ giúp đơn vị tăng cường năng lực
giám sát của hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát
chặt chẽ các nguồn thải ra môi trường.
Hiện nay, doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục thuê
đơn vị có đủ chức năng thực hiện quan trắc đối chứng đối
với các hệ thống quan trắc tự động mới được đầu tư. Đó là
hệ thống quan trắc nước thải tự động và sẽ truyền dữ liệu
về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Vinapaco đã
làm công văn đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường Phú
Thọ cấp địa chỉ IP để thực hiện việc kết nối. Đầu năm 2020,
Vinapaco sẽ tiếp tục hoàn thiện đưa vào vận hành chính
thức 2 hệ thống quan trắc khí thải tự động. Sự đầu tư này là
nỗ lực không nhỏ của Vinapaco nhằm nâng cao năng lực
cho công tác môi trường.
Thực tế tại Vinapaco có phát sinh 3 loại hình chất thải
là: Chất thải rắn, nước thải và khí thải. Chất thải rắn thông
thường bao gồm vỏ cây, mùn cưa, bùn vôi, xỉ than, bùn
thải,… Trong đó, Tổng công ty đã có phương án tái sử dụng
một số chất thải (Bùn sơ cấp có thành phần chủ yếu là xơ sợi
thải được chuyển giao cho Công ty Giấy Phong Châu làm
bìa cactong; Bùn thứ cấp một phần để làm phân vi sinh,
phần còn lại được đốt trong lò hơi đốt sinh khối; vỏ cây,
mùn cưa được thu gom và đốt trong lò hơi đốt sinh khối).
Đối với các loại chất thải rắn không tái sử dụng được và chất
thải nguy hại, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với đơn vị có
đủ năng lực, tư cách pháp nhân để chuyển giao, xử lý theo
đúng quy định.
Thời gian qua, toàn bộ nước thải sản xuất; vệ sinh, sinh
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hoạt của các CBCNV trong Tổng công ty đều được thu gom
bằng hệ thống cống ngầm, sau đó đưa về khu xử lý nước
thải tập trung bằng phương pháp cơ lý hóa học kết hợp với
sinh học bùn hoạt tính xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước
khi xả ra môi trường. Tổng Công ty cũng ký hợp đồng với cơ
quan chức năng có chuyên môn và tư cách pháp nhân, lấy
mẫu phân tích, kiểm tra toàn bộ các thông số ô nhiễm của
các nguồn nước thải ra môi trường (theo đúng quy định của
Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số
70/GXN-TCMT ngày 11/8/2016 và Giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước số 532/GP-BTNMT ngày 13/02/2018 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường).
Kết quả phân tích chất lượng các nguồn thải của Trung
tâm Môi trường và sản xuất sạch hơn (Bộ Công Thương) gần
đây cũng cho thấy. Các nguồn khí thải sau xử lý đều đạt
chuẩn môi trường QCVN19:2009/BTNMT (các thông số về
nồng độ bụi, H2S, SO2, NO2, CO); các nguồn nước thải đều
đáp ứng QCVN12-MT:2015/BTNMT (đối với các thông số
màu, COD, pH, BOD5, TSS, AOX).
Chủ động triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường,
Vinapaco thường xuyên áp dụng sản xuất sạch hơn trong
sản xuất: tổ chức các đợt tập huấn diễn tập về các biện pháp
phòng ngừa sự cố, rủi ro môi trường; hưởng ứng các ngày lễ
lớn về môi trường; thực hiện tốt các công tác ATVSLĐ...
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động nâng cấp, đầu
tư mới một số thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường
như: Máy lọc sala tại hệ thống xử lý nước thải; Nghiên cứu,
tiến hành thử nghiệm bổ sung chất trợ lắng cho nước thải
sau xử lý vi sinh (nâng cao chất lượng nước thải trước khi xả
ra môi trường…)...v
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Tìm đầu ra cho tro, xỉ
TỪ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN
Việc xử lý và sử dụng tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất đốt than sẽ giải quyết
được nhiều mục tiêu như: Tiết kiệm diện tích đất đai dùng làm bãi chứa thải, tái chế tạo
nguồn nguyên liệu vật liệu xây dựng… mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ô nhiễm
môi trường… Tuy vậy, trong thực tế, việc xử lý, tái chế tro xỉ còn chậm, chưa đáp ứng nhu
cầu, vì vậy cần đẩy mạnh việc tìm đầu ra cho ra tro, xỉ .
THÙY TRANG
hiệt điện đốt than là một trong những ngành
phát sinh chất thải lớn tro xỉ, ước tính trung bình
để sản xuất 1kWh điện (sử dụng nhiên liệu than
cám) sẽ thải ra từ 0,9-1,5 kg tro, xỉ. Cả nước hiện
có 25 nhà máy nhiệt điện đang hoạt động, hàng năm phát
thải khoảng 13 triệu tấn tro, xỉ. Cùng với đó, hàng năm, các
nhà máy hóa chất, phân bón chạy đốt than cũng thải ra
hàng trăm nghìn tấn tro, xỉ. Dự kiến sau năm 2020, với số
lượng 43 nhà máy sẽ thải ra hơn 30 triệu tấn tro xỉ/năm.
Với lượng tro xỉ lớn mà các nhà máy nhiệt điện đốt than
thải ra hàng năm, nếu xử lý tốt có thể tiết kiệm hàng chục
triệu tấn khoáng sản, hàng trăm ha diện tích làm bãi chứa
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và quan trọng hơn là xử lý cơ bản ô nhiễm môi trường chất
thải rắn từ các nhà máy Nhiệt điện, đảm bảo phát triển bền
vững, thân thiện với môi trường. Ngược lại, nếu không có
giải pháp xử lý, tái chế tro xỉ hiệu quả sẽ gây ra nhiều hệ
lụy xấu cả về kinh tế và môi trường.
Theo nhiều chuyên gia, việc tiêu thụ tro xỉ thời gian qua
chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân là do các chính
sách pháp luật trong lĩnh vực này còn bất cập, thiếu các ưu
đãi về thuế để tạo chênh lệch giá giữa sản phẩm gạch nung
với gạch không nung, thị trường vẫn còn thói quen sử dụng
vật liệu xây dựng truyền thống, trong khi lại thiếu hệ thống
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho xử lý, sử dụng
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tro, xỉ trong sản xuất vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, vẫn còn
nhiều quan niệm tro xỉ từ đốt than có chứa chất nguy hại.
Các chuyên gia môi trường cho rằng, không nên
đánh đồng tất cả tro - xỉ nhiệt điện đều là chất thải nguy
hại. Theo PGS.TS. Trương Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Khoa
học kỹ thuật Nhiệt Việt Nam, qua kiểm nghiệm thực tế, so
với quy định của QCVN 07:2009/BTNMT, nồng độ các
nguyên tố kim loại nặng có trong tro xỉ nhỏ hơn từ vài
chục lần tới hàng nghìn lần mức cho phép. Thậm chí,
nồng độ này trong tro xỉ còn thấp hơn nồng độ trong cơ
thể động vật. Như vậy, không điều gì phải lo ngại. Đặc
biệt, theo tính toán, 10 triệu tấn tro xỉ mỗi năm sẽ làm
được 5 tỷ viên gạch đặc theo kích thước chuẩn, hoặc 10
tỷ viên gạch rỗng. Đến năm 2030, Việt Nam cần 40 tỷ viên
gạch không nung, nhưng khả năng đáp ứng chỉ được 1020 tỷ viên. Ngoài ra, tro bay có thể làm phụ gia xi măng.
Nếu tất cả doanh nghiệp vật liệu xây dựng cùng vào
cuộc, biến tro xỉ thành sản phẩm có ích, chúng ta không
cần bận tâm đến tro, xỉ nữa. Ông Nguyễn Văn Thú, Giám
đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, hiện tại
nguyên liệu cho nhu cầu san lấp mặt bằng rất lớn, trong
khi đất, cát ngày càng hiếm, nên rất mong có quy định
tiêu chuẩn cho phép dùng tro - xỉ nhiệt điện để làm vật
liệu san lấp mặt bằng. Đồng thời, cần có chiến lược tuyên
truyền để làm thay đổi thói quen tiêu thụ gạch nung,
chuyển sang gạch không nung để bảo vệ môi trường.
Các ý kiến đề nghị, cần đẩy mạnh hơn nữa việc sử
dụng tro xỉ, phát thải từ các nhà máy nhiệt điện, phân
bón, hóa chất làm vật liệu xây dựng và sử dụng trong

công trình xây dựng. Trên cơ sở các cơ quan chức năng
cần công khai các chính sách tiêu thụ tro xỉ, thạch cao để
thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp cận, xử lý, tái sử dụng...
Ông Nguyễn Văn Sinh - Tổng giám đốc Công ty CP DAP
Vinachem cho rằng: “Chúng ta nên xác định tro, xỉ, thạch
cao phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa
chất và phân bón là một tài nguyên”.
Việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN
12249:2018 về tro, xỉ thải sẽ mở ra nhiều hướng đi trong
việc xử lý, tái chế tro, xỉ thành vật liệu xây dựng. Hiện nay,
một số cơ sở sản xuất VLXD đã nghiên cứu, đầu tư công
nghệ để có thể sử dụng tro, xỉ, thạch cao thay thế nguyên
liệu trong sản xuất VLXD không nung, sản xuất xi măng,
bê tông, làm vật liệu san lấp trong các công trình xây
dựng. Cụ thể, tro bay đã được dùng làm phụ gia bê tông
khối lớn cho các công trình tại một số nhà máy thủy điện
(Sơn La, Lai Châu, Bản Chát…) và làm phụ gia tại một số
nhà máy xi măng (Hoàng Thạch với tỷ lệ trộn 14%, Sông
Gianh với tỷ lệ trộn lên đến 18%). Trong xây dựng dân
dụng, xây dựng công nghiệp, tro bay đã được sử dụng
làm phụ gia khoáng để sản xuất bê tông đầm lăn (RCC),
bê tông tươi dân dụng, bê tông mác cao (thay thế 3050% xi măng).Tro bay cũng được làm nguyên liệu trong
sản xuất VLXD, đặc biệt là những sản phẩm mới như gạch
bê tông bọt, gạch bê tông khí chưng áp, gạch xi măng
cốt liệu… Tuy vậy, tổng lượng tro, xỉ, thạch cao chỉ tiêu
thụ được khoảng 5 triệu tấn (30%) so với tổng lượng thải
ra hàng năm. Như vậy, 70% tồn đọng đang gây áp lực rất
lớn về bãi chứa và vấn đề BVMT..v

Bộ Y tế Chỉ thị giảm sử dụng đồ nhựa trong y tế
hực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề
án giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế,
ngày 16/8/2019, tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu
các đơn vị y tế ban hành và tổ chức thực hiện kế
hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt
động. Điển hình như tăng cường sử dụng thuốc bằng
đường uống, sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y
tế, bao bì, dụng cụ gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất
làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể
tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị,
trong hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm, kiểm
định và các hoạt động chuyên môn y tế nhằm giảm
phát sinh chất thải nhựa. Bộ Y tế yêu cầu hạn chế sử
dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng
khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc nilon khó phân
hủy cho mục đích ăn, uống của người bệnh, người
nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội
nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị...
PV
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ÁP DụNG KINH Tế TUầN HOÀN VÀO CÔNG TÁC
QUảN LÝ CHấT THảI RắN:

Kinh nghiệm thế giới và giải pháp cho Việt Nam
( T.H)
iệc phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH), trong đó
chú trọng tái sử dụng các phế liệu và rác thải được
đánh giá là giải pháp có thể giúp các nước phát
triển bền vững và thân thiện với môi trường. Hiện
nay, việc áp dụng các mô hình KTTH trong quản lý chất thải
rắn (CTR), đặc biệt là CTR đô thị tại một số quốc gia trên thế
giới đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. tại Hội thảo quốc
tế Quản lý CTR đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển KTTH do
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, các chuyên gia trong
nước và thế giới nêu ra nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam nhằm hoàn thiện các chính sách, công cụ trong quản
lý CTR.
Theo PGS. Sunil Herat - Trường Kỹ thuật và Môi trường
Xây dựng, Đại học Griffith (Brisbane, Ôxtrâylia), hiện nay,
chất thải là ưu tiên hàng đầu của các nước đang phát triển.
Cách tiếp cận 3R (3R - tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu) là một
công cụ chính sách quan trọng để đạt được kết quả này.
Một số quốc gia đã áp dụng Chiến lược quốc gia 3R và ban
hành các luật, quy định, chương trình liên quan đến 3R. Tại
Ôxtrâylia, từ năm 2009, Chính phủ đã ban hành Chính sách
chất thải quốc gia, trong đó đề ra mục tiêu hạn chế phát
sinh chất thải, giảm lượng chất thải để xử lý; thực hiện quản
lý chất thải như một nguồn tài nguyên; đảm bảo việc xử lý,
thu hồi và tái sử dụng chất thải được thực hiện theo cách an
toàn, khoa học và thân thiện với môi trường; góp phần giảm
phát thải khí nhà kính, bảo tồn và sản xuất năng lượng,
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, nước.
Chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc, TS. Kim In Hwan,
chuyên gia chính sách pháp luật về môi trường cho biết,
Hàn Quốc đã ban hành nhiều đạo luật liên quan đến quản
lý CTR, như: Đạo luật Kiểm soát chất thải, Đạo luật Tái chế,
Đạo luật về thúc đẩy tiết kiệm và tái chế tài nguyên, Luật tái
chế chất thải xây dựng…, đặc biệt là Đạo luật khung về tuần
hoàn tài nguyên. Trong đó, đưa ra mức phí chôn lấp và đốt
CTR, góp phần thúc đẩy tái chế chất thải; đồng thời, xây
dựng Giấy chứng nhận sản phẩm tuần hoàn nhằm đảm bảo
chất lượng sản phẩm, với mục tiêu năm 2025, còn 0% chôn
lấp các chất thải có thể tái chế, tỷ lệ chôn lấp giảm từ 9,3%
xuống dưới 3%.
Về vấn đề KTTH trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, TS.
Nguyễn Hoàng Nam - Viện Chiến lược, chính sách TN&MT
cho biết, Việt Nam cũng đã có một số mô hình KTTH như
mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Ninh Bình, Cần Thơ
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và Đà Nẵng, giúp tiết kiệm 6,5 triệu USD/năm; các mô hình
sản xuất sạch hơn; chế biến phụ phẩm thủy sản (vỏ tôm,
đầu tôm…) tạo ra Chitosan và SSE; sáng kiến Không xả thải
ra thiên nhiên (Zero Waste to Nature) do VCCI khởi xướng;
tái chế nắp bia Tiger thành sắt làm cầu tại Tiền Giang…
Thời gian qua, sự gia tăng dân số cùng với phát triển
kinh tế - xã hội đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa,
nguyên vật liệu, năng lượng, đồng thời, làm tăng lượng CTR
phát sinh, gây khó khăn cho công tác quản lý CTR tại Việt
Nam. CTR sinh hoạt đô thị năm 2015 đã tăng gấp 1,6 lần so
với năm 2010; dự đoán năm 2020 sẽ tăng gấp 2,37 lần và
năm 2025 là 3,2 lần của năm 2010. Bình quân CTR/đầu
người tăng 0,95kg/người/ngày năm 2009 lên
l,6kg/người/ngày năm 2025. Đây sẽ là những áp lực lớn đối
với công tác quản lý CTR đô thị trong thời gian tới.
Các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng, KTTH là
cách tốt nhất để phá vỡ mối liên hệ lâu nay giữa tăng trưởng
kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường”. Theo đó,
để thúc đẩy phát triển nền KTTH trong thời gian tới, Việt
Nam cần hoàn thiện chính sách, pháp luật trong công tác
quản lý CTR nói chung và CTR đô thị nói riêng, đặc biệt là
xây dựng Bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trình độ công nghệ
trong xử lý CTR; đồng thời, thể chế hóa, luật hóa về KTTH,
hướng tới thực hiện KTTH trong mọi hoạt động; xác định lộ
trình thực hiện KTTH, đẩy mạnh chi tiêu công xanh; thúc
đẩy các thị trường tái chế; tìm kiếm, lựa chọn các mô hình,
công nghệ xử lý CTR đô thị phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, đảm bảo tận dụng tối đa được nguồn
tài nguyên rác thải, giảm thiểu, tiến tới loại bỏ hoàn toàn
các loại rác thải không thể tái chếv
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Chính phủ chỉ đạo tăng cường thực thi
pháp luật về khoáng sản
Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng
sản, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan liên
quan và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về
khoáng sản và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với quản lý cát,
sỏi lòng sông.
hó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi
trường khẩn trương hoàn thành việc xây
dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật về khoáng sản; hoàn thành báo cáo
đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, quy định
của Luật Khoáng sản; báo cáo kết quả thực hiện Nghị
định số 22 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền
khai thác khoáng sản. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và
Môi trường đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh
vực khoáng sản; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
trong khai thác khoáng sản; chủ trì, phối hợp với các
Bộ, địa phương liên quan kiểm tra công tác quản lý
khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi cát từ các dự án
nạo vét, khơi thông luồng; hoạt động khai thác vàng
tại một số địa phương.
Đối với Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Phó Thủ
tướng yêu cầu các Bộ này chủ động rà soát các quy
hoạch khoáng sản đã phê duyệt, đề xuất nội dung sửa
đổi, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành quốc gia sử
dụng tài nguyên khoáng sản thuộc trách nhiệm quản
lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy
định của pháp luật về quy hoạch; hoàn thành việc xây
dựng, ban hành quy định tiêu chí, mức độ chế biến sâu
về khoáng sản; tiêu chuẩn, tiêu chí đầu tư công nghệ
tiên tiến đối với từng loại khoáng sản, nhất là khoáng
sản quan trọng; yêu cầu về tiêu chuẩn khoáng sản xuất
khẩu theo thực tế thị trường nguyên liệu khoáng sản
hiện nay. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị
trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên
quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận
chuyển, kinh doanh khoáng sản; kiên quyết xử lý để
ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển, kinh
doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp.
Cùng với đó, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi khung
giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên
có tính chất lý, hóa giống nhau để phù hợp thực tế; chỉ
đạo Tổng cục Thuế phối hợp với Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam trong việc giám sát, đôn đốc tổ
chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền, cấp
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quyền khai thác khoáng sản; tiếp tục nghiên cứu việc
ban hành văn bản hướng dẫn nguồn kinh tế, định mức
chi... trong công tác bảo vệ khoáng sản là khu vực cấm
hoạt động khoáng sản; quy định về mức thu, chế độ
quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò khoáng
sản, đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; chỉ đạo tăng
cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử
dụng hóa đơn, chứng từ mua bán khoáng sản nói
chung, cát, sỏi nói riêng; quản lý chặt chẽ công tác
nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng,
giao thông, nhất là nguồn gốc hợp pháp của khoáng
sản đã sử dụng cho công trình.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với
các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt
thuộc thẩm quyền để tích hợp nội dung có liên quan
trong Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về
quy hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết
xử lý theo quy định đối với hành vi vi phạm của các tổ
chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản
lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không
đúng nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; gây
tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy
định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện
tích xây dựng công trình. Đồng thời, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các địa
phương, các Sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm
phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê
duyệt; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa
phương liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi
phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn
hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa
giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; kiên
quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền
địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai
thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai
thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP XANH (Tháng 9/2019)

25

TCVN 12249:2018
Về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12249:2018 về tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật
liệu san lấp, nhằm mục đích giám sát và kiểm tra chất lượng đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đốt
than làm vật liệu san lấp, đồng thời góp phần xử lý căn bản, hiệu quả khối lượng phát thải tro xỉ từ các trung tâm
nhiệt điện để đảm bảo dung tích kho bãi chứa trong hoạt động vận hành nhà máy cần đặt ra hiện nay.
Tiêu chuẩn quy định một số chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm: Thông số ô nhiễm và mức giới hạn trong nước chiết từ
tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu quy định đối với nước thải công nghiệp, độ trương nở thể tích và chỉ số hoạt
độ phóng xạ an toàn.
Tiêu chuẩn áp dụng cho tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng,
giao thông và hạ tầng kỹ thuật; và chỉ áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than đã được phân định không phải là
chất thải nguy hại theo quy định. Tiêu chuẩn này cũng quy định rõ tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải
được giám sát từ cơ sở phát thải, công tác vận chuyển, lưu giữ, xử lý vật liệu, xây dựng và trong quá trình sử dụng
đảm bảo tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện được sử dụng an toàn và đáp ứng các yêu cầu môi trường.
Về yêu cầu đối với tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp: Nước từ tro xỉ nhiệt điện,
hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng yêu cầu đối với nước thải công nghiệp về các thông số ô nhiễm và mức giới
hạn theo quy định.
Đối với tro xỉ nhiệt điện nhiễm mặn hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có hàm lượng clorua (Cl-) trong nước
lớn hơn 1.000mg/L chỉ sử dụng làm vật liệu san lấp tại các khu vực nhiễm mặn.
Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện dùng làm vật liệu san lấp có độ trương nở thể tích không lớn
hơn 10%.
Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải đáp ứng mức giới hạn về chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I)
không lớn hơn 1.
Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp khi xuất xưởng phải ghi rõ: Tên, địa chỉ cơ
sở xuất tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện; loại, chủng loại; khối lượng; ngày xuất; phiếu kiểm tra chất lượng
vật liệu đạt chuẩn. Khi vận chuyển và bảo quản cần có biện pháp che phủ tránh phát tán bụi, ảnh hưởng của nước
mưa và lẫn các tạp chất có hại.
Tro xỉ nhiệt điện, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện phải được giám sát từ cơ sở phát thải, công tác vận chuyển, lưu
giữ, xử lý vật liệu, xây dựng và trong quá trình sử dụng phải được kiểm tra chất lượng vật liệu thông qua các kiểm
tra, thí nghiệm được quy định trong TCVN 12249:2018, đảm bảo được sử dụng an toàn và đáp ứng các yêu cầu về
môi trường.

