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BẢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

MỎ ĐÁ XÂY DỰNG XUÂN HÒA NĂM 2018 
 

 

I. Thông tin chung: 

− Chủ đầu tư: Tổng công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi). 

− Địa chỉ: Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

− Địa chỉ mỏ đá Xuân Hòa: xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai. 

− Điện thoại: 0251.8860561    Fax: 0251.8860573 

− Website: http://www.sonadezi.com.vn   

− Người đại diện: Ông Phan Đình Thám  Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

− Cán bộ môi trường: Ông Phạm Kỳ Minh. 

Hiện tại, Tổng công ty Sonadezi đã ký hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư 

phát triển Cường Thuận IDICO để hợp tác đầu tư khai thác kinh doanh dự án đầu 

tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, theo đó Công ty CP Đầu tư 

phát triển Cường Thuận IDICO chịu trách nhiệm tổ chức điều hành. 

II. Hồ sơ pháp lý: 

− Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 16/01/2013 của Bộ tài nguyên và Môi trường 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi 

môi trường của dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã 

Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

− Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000403 ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc cấp chứng nhận đầu tư dự án khai khai thác và chế biến mỏ đá xây 

dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho Tổng công ty 

Sonadezi 

− Giấy phép khai thác khoáng sản số 1053/GP-UBND ngày 15/4/2014 của UBND 

tỉnh Đồng Nai cho phép khai khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã 

Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

− Hợp đồng kinh tế số 26/HĐKT-PTKCN-DA ngày 23/7/2015 giữa Tổng công ty 

Sonadezi và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO về việc hợp 

tác đầu tư khai thác kinh doanh dự án đầu tư khai khai thác và chế biến mỏ đá xây 

dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

− Hợp đồng số 49/2018/HĐ.ĐLS ngày 01/6/2018 được ký kết với Công ty TNHH 

Đại Lam Sơn về việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

− Hợp đồng số 12/HĐ.HTX ngày 01/01/2018 được ký kết với HTX Dịch vụ Môi 

trường xã Xuân Hòa về việc thu gom rác thải không nguy hại. 

− Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của dự án “đầu tư khai thác, chế biến đá mỏ đá xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân 

Hòa, huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai. Công suất khai thác 750.000 m3 đá nguyên 

khai/năm” số 94/GXN-TCMT ngày 07/9/2017 do Tổng cục môi trường cấp. 
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− Giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất số 3428/GP-UBND ngày 29/9/2017 do 

UBND Tỉnh Đồng Nai cấp. 

− Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 4514/GP-UBND ngày 13/12/2017 do UBND 

Tỉnh Đồng Nai cấp. 

III. Hiện trạng cơ sở hạ tầng: 

− Tổng diện tích khu mỏ là 20,4 ha. 

− Thời hạn khai thác là 12 năm kể từ ngày cấp giấy phép. 

− Công suất khai thác 750.000 m3 đá nguyên khai/năm 

− Thời gian bắt đầu nổ mìn khai thác: tháng 05/2017 

− Nguồn cung cấp nước: sử dụng nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt (theo giấy phép 

khai thác sử dụng nước dưới đất số 3428/GP-UBND ngày 29/9/2017). 

− Hệ thống thoát nước: 

▪ Đối với nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh của mỏ đều được thu gom bằng 

đường ống về bể tự hoại.  

▪ Đối với nước mưa, nước thải sản xuất: 

Bố trí hố thu nước đặt tại moong khai thác để thu toàn bộ nước chảy vào trong 

moong. Toàn bộ lượng nước thu gom từ hố thu sẽ được trạm bơm bơm thoát 

nước lên ao lắng bên trên trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Hướng thoát nước 

của mỏ là về phía Đông Bắc, theo tuyến mương chảy về sông Ui. 

Đắp tuyến đê bao quanh khai trường không cho nước mặt chảy tràn vào moong 

khai thác cuốn theo các chất rắn lơ lửng. Tổng chiều dài tuyến đê bao là 

2.381m, kích thước: đáy trên x đáy dưới = 0,5m x 1m, chiều cao trung bình 

0,8m. Đê bao có vách taluy hai bên đảm bảo 45o và trồng cây xanh trên mặt đê 

cũng như hai bên chân đê bao để giữ ổn định lâu dài cho đê. 

IV. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

− Tình hình thực hiện các thủ tục về môi trường: 

▪ Đã được cấp quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự 

án cải tạo phục hồi môi trường của dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá 

xây dựng Xuân Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

▪ Đã được cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành của dự án. 

▪ Đã ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường định kỳ đúng quy định. 

▪ Thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường 

khoáng sản đúng quy định. 

− Thu gom, thoát nước:  

▪ Xây dựng bể tự hoại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân, định kỳ sẽ 

thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

▪ Đã xây dựng hệ thống mương, hố thu, ao lắng, đê bao để đảm bảo thu gom, 

kiểm soát nước thải sản xuất, nước mưa trước khi thải ra môi trường.  
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− Quản lý chất thải rắn: 

▪ Đã thực hiện phân loại chất thải tại nguồn và lưu giữ chất thải theo quy định. 

▪ Đã ký hợp đồng xử lý các loại chất thải với các đơn vị có chức năng, trong đó 

ký hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt với HTX Dịch vụ môi trường xã Xuân 

Hòa; ký hợp đồng với Công ty TNHH Đại Lam Sơn để thu gom và xử lý chất 

thải nguy hại. 

− Bụi, khí thải:  

Công ty thực hiện những biện pháp sau để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình 

khai thác: 

▪ Phun nước cho đường vận chuyển nội mỏ và các khu phát sinh bụi cao.  

▪ Trồng cây xanh khu vực quanh moong khai thác, sân công nghiệp. 

▪ Phun nước làm ướt đá nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến.  

▪ Xe vận chuyển phải được bố trí ra vào dự án hợp lý, tuân thủ hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông, xe vận chuyển phải có bạt phủ kín. Không chất 

nguyên liệu vượt thành xe, không chở quá tải (<90% thể tích xe). Dùng nước 

tưới ướt đá trước khi bốc lên xe và chở tới nơi tiêu thụ. 

− Các công tác khác về bảo vệ môi trường: 

▪ Thực hiện Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. Năm 

2018, đã thực hiện Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đúng quy định. 

▪ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, phòng cháy và chữa 

cháy,... 

 

 


