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0.5.4.4.2 Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học .................................... 0-18 
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3.2.1.3.2 Rò rỉ khí .................................................................................. 3-65 

3.2.1.3.3 Cháy nổ ................................................................................... 3-66 
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cảm về môi trường .................................................................................................. 1-4 
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Hình 2.6 Hoa gió khu vực trạm khí tượng Phú Quý ............................................... 2-6 

Hình 2.7 Nhiệt độ không khí Trung bình tại trạm khí tượng  Phú Quý (2017 – 

2021) ....................................................................................................................... 2-7 

Hình 2.8 Nhiệt độ không khí Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng  Phú Quý 

(2017 - 2021) ........................................................................................................... 2-7 

Hình 2.9 Độ ẩm không khí Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý 

(2017 – 2021) .......................................................................................................... 2-8 

Hình 2.10 Độ ẩm không khí Trung bình tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021)

 ................................................................................................................................. 2-8 

Hình 2.11 Lượng mưa Trung bình tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021) ...... 2-9 

Hình 2.12 Số ngày mưa tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 – 2021) ...................... 2-9 

Hình 2.13 Số ngày mưa theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021) . 2-10 

Hình 2.14 Lượng mưa Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý  (2017 

- 2021) ................................................................................................................... 2-10 
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Hình 2.41 Diễn biến các thông số quần xã sinh vật đáy tại khu vực H5-WHP .... 2-48 
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Hình 3.20 Lưu đồ hoạt động của hệ thống kiểm soát chất rắn ............................. 3-48 
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Bảng 3.16 Phân loại độc tính của các phụ gia chính trong DDK nền nước ......... 3-22 

Bảng 3.17 Phân loại mức nguy hại (HQ) hóa chất theo OCNS ........................... 3-23 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

xiii Chủ dự án (ký tên) 
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Trang 0-1 Chủ dự án (ký tên) 

CHƯƠNG 0. MỞ ĐẦU 

  XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

0.1.1  Thông tin chung của Dự án 

Công ty Hoàng Long (HLJOC) là nhà điều hành các hoạt động dầu khí tại lô 16-1 

trên cơ sở hợp đồng dầu khí được ký ngày 08 tháng 11 năm 1999 và có hiệu lực từ 

ngày 08 tháng 12 năm 1999.   

Các thành viên trong liên doanh HLJOC tham gia hợp đồng dầu khí  Lô 16-1 như 

sau:  

• Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP):   41,0%  

• Công ty SOCO Việt Nam (SOCO):     28,5%  

• Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Thái Lan (PTTEP):  28,5%  

• Công ty OPECO Việt Nam:      2,0%.  

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) được phát hiện thông qua chuỗi các hoạt động thăm dò 

trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2005. Trên cơ sở các kết quả thăm dò, thẩm 

lượng, mỏ Tê Giác Trắng được chuyển sang giai đoạn phát triển mỏ. Các hoạt động 

phát triển mỏ được thực hiện dựa trên công văn số 2833/KTDK ngày 26/09/2008 

về việc phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ Tê Giác Trắng (đính kèm trong 

phụ lục 1). Cho đến nay, mỏ Tê Giác Trắng đã trải qua các giai đoạn phát triển, cụ 

thể như sau:  

➢ Năm 2009, Phát triển mỏ TGT  

Quy mô dự án phát triển mỏ TGT giai đoạn 1 bao gồm:  

- Lắp đặt giàn đầu giếng khai thác H1-WHP, H4-WHP, tàu FPSO Armada 

TGT1;  

- Khoan 11 giếng khai thác; 

- Lắp đặt các đường ống nội mỏ dưới đáy biển; 

- Kết nối các giếng khai thác đã khoan vào hệ thống khai thác của giàn H1-WHP 

và H4-WHP. 

Báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên môi trường (BTNMT) phê duyệt 

theo quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 01/07/2009 (Đính kèm trong Phụ lục 1).  

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) được đưa vào khai thác vào ngày 22 tháng 8 năm 2011 

với một giàn khai thác đầu giếng H1-WHP và một tàu chứa, xử lý và xuất dầu 

FPSO Armada TGT1. 

 Giấy xác nhận 1856/TCMT cấp ngày ngày 03 tháng 11 năm 2011 về việc 

hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành (Đính kèm trong Phụ lục 1). 
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Trang 0-2 Chủ dự án (ký tên) 

Ngày 6/7/2012, dòng khí đầu tiên được khai thác tại giàn đầu giếng H4-WHP từ 5 

giếng với lưu lượng trung bình từ 10.000 đến 15.000 thùng dầu/ngày.  

Từ ngày 19 tháng 5 năm 2013, lưu thể khai thác từ giàn HST-WHP mỏ Hải Sư 

Trắng (HST) do TLJOC quản lý đã chuyển về tàu FPSO Armanda TGT1 qua giàn 

H1-WHP để xử lý. Và sau đó lưu thể khai thác từ mỏ Hải Sư Đen (HSD) cũng 

được đưa chung vào hệ thống từ ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

➢ Năm 2014, Phát triển mỏ TGT H5 

Nhằm gia tăng trữ lượng cũng như đưa các khu vực tiềm năng mới vào khai thác, 

năm 2014 HLJOC tiếp tục thực hiện Dự án “Phát triển mỏ TGT H5” với quy mô 

bao gồm:  

- Lắp đặt mới giàn H5-WHP; 

- Lắp đặt các đường ống nội mỏ dưới đáy biển. 

- Nâng cấp hệ thống xử lý nước khai thác trên FPSO từ 75.000 thùng ngày lên 

125.000 thùng ngày. 

- Khoan mới 12 giếng (5 giếng khai thác, 2 giếng bơm ép và 05 giếng thẩm 

lượng). 

- Kết nối các giếng khai thác đã khoan vào hệ thống khai thác của giàn H1-

WHP, H4-WHP và H5-WHP. 

Báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên môi trường (BTNMT) phê duyệt 

theo quyết định số 2586/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 11 năm 2014 (Đính kèm trong 

Phụ lục 1).  

➢ Năm 2015, Điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ TGT H5- Lô 06-1 

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, HLJOC đã lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh nội dung của 

Quyết định phê duyệt ĐTM dự án “PTM TGT H5 – Lô 16-1” số 2586/QĐ-BTNMT 

ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ TNMT: bỏ phần công việc “nâng cấp hệ thống 

xử lý nước khai thác trên tàu FPSO Armanda TGT1 từ 75.000 thùng/ngày lên 

125.000 thùng/ngày” và đã được Tổng cục Môi trường chấp thuận theo công văn số 

262/TCMT-TĐ ngày 18 tháng 2 năm 2016.  

➢ Năm 2016, Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT 

Năm 2016, HLJOC đã lập “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT, Lô 16-1” với nội 

dung chủ yếu như sau: 

- Khoan tối đa 16 giếng trên các giàn đầu giếng H1-WHP (tối đa 05 giếng thẩm 

lượng/khai thác và 01 giếng bơm ép), H4 -WHP (tối đa 02 giếng khai thác và 02 

giếng bơm ép) và H5-WHP (tối đa 04 giếng thẩm lượng/khai thác và 02 giếng 

bơm ép); 

- Cải hoán và lắp đặt thêm bình tách và hệ thống xử lý nước khai thác công suất 

65.000 thùng/ngày trên giàn H1-WHP. 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ 

TGT, Lô 16-1” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 

156/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2017.  

 Giấy xác nhận số 129/GXN-BTNMT cấp ngày 2 tháng 11 năm 2018 về việc 

hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 

vận hành.  

➢ Năm 2019, Phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh 

Năm 2019, HLJOC thực hiện “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh” nhằm 

tăng sản lượng khai thác, với các hoạt động chính như sau: 

- Khoan 06 giếng trong đó có 04 giếng tại giàn H1-WHP, 01 giếng tại giàn H4-

WHP và 01 giếng tại giàn H5-WHP; 

- Kết nối các giếng khoan mới với hệ thống khai thác hiện hữu và thực hiện khai 

thác. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ 

TGT điều chỉnh” đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt tại Quyết định 

số 851/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 04 năm 2020. 

➢ Năm 2022, Phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022 (Dự án hiện nay) 

Nhằm duy trì sản lượng, gia tăng khả năng thu hồi dầu khí mỏ TGT cũng như tìm 

kiếm các cấu trúc tiềm năng dầu khí khác, HLJOC thực hiện “Kế hoạch phát triển 

toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022”. Phạm vi Dự án bao gồm  các hạng 

mục chính như sau: 

- Khoan 05 giếng, trong đó 01 giếng tại giàn H1-WHP, 01 giếng tại giàn H4-

WHP, 02 giếng tại giàn H5-WHP và 01 giếng thẩm lượng; 

- Kết nối các giếng khoan mới với hệ thống khai thác hiện hữu và thực hiện khai 

thác. 

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, HLJOC phải lập và trình báo 

cáo ĐTM của dự án để Bộ TNMT phê duyệt trước khi trình báo cáo “Kế hoạch 

phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022” cho Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. Phạm vi ĐTM của dự án bao gồm các hạng mục nêu trên cũng như các công 

trình hiện hữu tại mỏ Tê Giác Trắng, nơi tiếp nhận và xử lý dòng lưu thể khai thác 

từ Dự án. Thông tin về các hạng mục công trình của Dự án và công trình liên quan 

được trình bày tại Mục 1.2 của Chương 1. 

0.1.2 Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án 

Báo cáo “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo quy định về thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Khoản 1a và 1b, Điều 35 Luật bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 thì Báo 

cáo ĐTM cho “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” sẽ 

thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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0.1.3 Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý Nhà nước có thẩm quyền quyết định và phê duyệt 

➢ Mối quan hệ của Dự án với quy hoạch phát triển do cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền quyết định và phê duyệt  

Dự án được triển khai trên nền tảng của Dự án phát triển mỏ Tê Giác Trắng đã 

được Chính phủ phê duyệt và bắt đầu triển khai từ năm 2009.  

Theo quy hoạch phát triển ngành dầu khí đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 

16/1/2017 trong mục tiêu phát triển có ghi “tại khu vực Đông Nam Bộ phải đẩy 

mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ để đảm bảo duy trì đáp ứng nhu cầu 

tiêu thụ khí trong nước”.  

Do đó, việc triển khai Dự án tại khu vực mỏ TGT là hoàn toàn phù hợp với định 

hướng phát triển của ngành Dầu khí. 

➢ Mối quan hệ của Dự án với các dự án khác trong khu vực  

Như đã đề cập ở trên, Dự án được thực hiện trên nền các hạ tầng hiện hữu của mỏ 

Tê Giác Trắng nên có mối liên hệ trực tiếp với Dự án phát triển mỏ TGT đã thực 

hiện trước đây. Ngoài ra, do hạ tầng hiện hữu của mỏ TGT đang tiếp nhận và xử lý 

lưu thể khai thác từ mỏ HSD&HST nên Dự án này cũng có mối liên hệ với Dự án 

“Phát triển mỏ HSD&HST lô 15-02/01” của Công ty Liên doanh Điều hành Thăng 

Long (TLJOC). 

  CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 

0.2.1  Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có 

liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

Văn bản pháp luật 

1). Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

2). Luật hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

3). Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008. 

4). Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

5). Luật dầu khí số 18 năm 1993, và Luật dầu khí sửa đổi năm 2000, năm 2008 

được hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013. 

6). Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 

25/6/2015. 

7). Luật hàng hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015. 

8). Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

9). Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 07/01/2002 của Chính phủ về bảo vệ an 

ninh, an toàn dầu khí. 
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10). Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất. 

11). Nghị định số 55/2021/ND-CP ngày 24 tháng 05 năm 2021 sửa đổi bổ sung 

nghị định 55/2016/ND-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

12). Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

13). Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 Quy định cụ thể và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật hóa chất. 

14). Thông tư số 17/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương quy định 

về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí. 

15). Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí. 

16). Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng chính phủ về 

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. 

17). Quyết định số 04/2015/QĐ-TTg ngày 20/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành “Quy định quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí”. 

18). Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu 

khí. 

19). Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. 

Các công ước quốc tế được áp dụng 

1). Công ước MARPOL 1973/1978 về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu thủy. 

2). Công ước Liên hiệp quốc về Hiện tượng biến đổi Môi trường (ENMOD) 

(1997). 

3). Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (1994). 

4). Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi Khí hậu (1992). 

5). Công ước về Đa dạng Sinh học (1992). 

6). Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự về thiệt hại do ô nhiễm dầu (CLC 1992). 

Các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia 

1). QCVN 35:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải 

từ các công trình dầu khí trên biển. 

2). QCVN 36:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và 

mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển. 

3). QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 
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4). QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển. 

Các văn bản và hướng dẫn tham khảo 

1). Quyết định 445/QĐ-DKVN ngày 25/01/2022 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

về việc phê duyệt và ban hành “Tài liệu Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe 

Môi trường của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”; 

2). Phân loại hóa chất sử dụng ngoài khơi Vương quốc Anh (OCNS); 

3). Hướng dẫn xác định hệ số phát thải khí thải của Hiệp hội các nhà thầu khai thác 

dầu khí ngoài khơi Vương Quốc Anh (UKOOA). 

0.2.2 Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp 

có thẩm quyền đến Dự án 

1) Giấy chứng nhận đầu tư Lô 16-1. 

2) Công văn số 2833/KTDK ngày 26/09/2008 về việc phê duyệt kế hoạch đại 

cương phát triển mỏ Tê Giác Trắng. 

3) Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2035. 

0.2.3 Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình 

thực hiện ĐTM 

1) Báo cáo “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022”. 

2) Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường của HLJOC; 

3) Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cho Phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1;  

4) Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất cho các hoạt động khoan và 

khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng; 

5) Chương trình quản lý an toàn và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp tại Lô 16-1; 

6) Báo cáo Quan trắc môi trường cơ sở/định kỳ mỏ Tê Giác Trắng các năm 2008, 

2013, 2016, 2019 và 2022.  

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

0.3.1  Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án được tóm tắt như sau: 

- Thu thập tài liệu kỹ thuật của dự án và các văn bản pháp lý liên quan, dữ liệu 

khí tượng, các điều kiện tự nhiên và môi trường, các điều kiện kinh tế xã hội tại 

khu vực dự án và các khu vực lân cận; 

- Khảo sát, lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nước biển, trầm tích đáy và 

quần xã sinh vật đáy tại khu vực dự án; 
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- Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực dự án dựa trên các dữ liệu thu thập 

được và các thông tin về môi trường kinh tế xã hội hiện hữu; 

- Dựa trên các tài liệu kỹ thuật và phạm vi dự án, xác định các nguồn tác động 

môi trường của dự án có và không liên quan đến chất thải trong từng giai đoạn 

cũng như trong từng hoạt động của dự án, như khí thải, nước thải nhiễm dầu, 

nước thải sinh hoạt, chất thải rắn… bằng các phương pháp như lập bảng danh 

mục, ma trận và tham khảo ý kiến chuyên gia; 

- Đánh giá mức độ tác động môi trường của các chất ô nhiễm đến môi trường tự 

nhiên, kinh tế - xã hội và con người quanh khu vực dự án bằng các phương pháp 

đánh giá nhanh, bản đồ, mô hình hóa, so sánh và định lượng tác động;  

- Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và chương trình giám sát 

môi trường nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường tiếp nhận và 

ngăn ngừa các sự cố môi trường có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án; 

- Biên soạn báo cáo ĐTM và bảo vệ trước Hội đồng thẩm định ĐTM của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. 

Bảng 0.1 Tóm tắt quy trình thực hiện ĐTM cho Dự án 

STT Hoạt động Nội dung công việc Mô tả 

1.  
Khảo sát môi 

trường cơ sở  

- Khảo sát lấy mẫu ngoài khơi khu 

vực Lô 16-1 được thực hiện từ 

ngày 04-16/04/2022. 

- Phân tích mẫu trong phòng thí 

nghiệm và lập báo cáo Khảo sát 

môi trường cơ sở.  

- HLJOC phối hợp 

với VPI-CPSE 

thực hiện theo 

đúng các quy định 

pháp luật.  

- Mạng lưới quan 

trắc môi trường 

được đề cập chi 

tiết trong Chương 

2 của báo cáo. 

2.  
Thu thập tài liệu 

kỹ thuật của dự 

án 

- Các thông tin kỹ thuật của dự án 

như tiến độ, công trình khoan, 

mô tả hoạt động và kế hoạch 

khai thác, quy trình xử lý lưu thể 

khai thác,  thông số kỹ thuật của 

các sản phẩm, cân bằng vật chất 

và nhu cầu sử dụng nhiên liệu… 

- HLJOC cung cấp. 

3.  

Thu thập số liệu 

về khí tượng, 

hải văn, điều 

kiện tự nhiên và 

các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

khu vực dự án  

Các dữ liệu bao gồm: 

- Địa chất, địa hình; 

- Khí tượng, thủy văn; 

- Thời tiết cực đoan; 

- Chế độ hải văn; 

- Các sinh vật biển; 

- VPI-CPSE đã thu 

thập các thông tin 

về khí tượng thủy 

văn, hải văn, thời 

tiết cực đoan từ các 

cơ quan có chức 

năng liên quan. 
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STT Hoạt động Nội dung công việc Mô tả 

- Các vùng sinh thái nhạy cảm; 

- Điều kiện kinh tế - xã hội và các 

đối tượng có khả năng bị ảnh 

hưởng bởi dự án.  

- VPI-CPSE thu 

thập số liệu điều 

kiện kinh tế - xã 

hội từ Niên giám 

thống kê hàng 

năm. 

- VPI-CPSE thu 

thập thông tin về 

các nguồn lợi tự 

nhiên từ Viện hải 

dương học Nha 

Trang và viện cứu 

thủy sản Hải 

Phòng. 

4.  
Lập báo cáo 

ĐTM 

Lập báo cáo ĐTM theo đúng 

hướng dẫn của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

VPI-CPSE soạn 

thảo các bản ĐTM 

dự thảo. HLJOC 

xem xét và điều 

chỉnh nội dung báo 

cáo cho đến khi 

hoàn thiện.  

5.  Tham vấn 

- Gửi báo cáo cho 3 chuyên gia để 

tham vấn ý kiến theo quy định của 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

- Gửi báo cáo cho Sở TNMT Bà 

Rịa - Vũng Tàu (BRVT là nơi tiếp 

nhận chất thải vào bờ của Dự án) 

để lấy ý kiến tham vấn theo quy 

định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi 

trường và Điều 26 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. 

- Đăng tải báo cáo trên trang 

thông tin điện tử của Bộ TNMT 

(cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM 

của Dự án) để tham vấn ý kiến 

cộng đồng. 

VPI-CPSE phối hợp 

với HLJOC để gửi 

các công văn, báo 

cáo tới các đầu mối 

tham vấn và giải 

trình các ý kiến góp 

ý (nếu có). 

0.3.2  Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM 

HLJOC là chủ dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022” (Dự 

án) và do đó sẽ chịu trách nhiệm lập báo cáo ĐTM cho dự án theo đúng quy định 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Trung tâm 

ATMTDK (VPI-CPSE) tham gia dự án với tư cách là đơn vị tư vấn lập ĐTM để 
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trình lên BTNMT, ngoài ra VPI-CPSE cũng là đơn vị thực hiện khảo sát chất lượng 

môi trường cơ sở năm 2022 tại khu vực mỏ TGT. 

VPI-CPSE là một trong những đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực An 

toàn và Môi trường của ngành Dầu khí. Tính đến thời điểm hiện tại, VPI đã tiến 

hành lập hàng trăm báo cáo ĐTM, kế hoạch ứng cứu tràn dầu, đánh giá rủi ro cho 

ngành công nghiệp Dầu khí và các ngành công nghiệp khác. Đặc biệt, VPI-CPSE 

chính là đơn vị đã lập các báo cáo ĐTM cho Dự án phát triển mỏ TGT ở các thời 

điểm phát triển của mỏ. 

Ngày 21/3/2012, VPI-CPSE được Văn phòng công nhận chất lượng - VILAS cấp 

chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 546, công nhận về lĩnh vực thử 

nghiệm hóa học và sinh học với đối tượng thử nghiệm gồm nước mặt; trầm tích, 

đất; không khí; phân loại sinh vật đáy và thử nghiệm độc tính sinh thái của các hóa 

phẩm trong và ngoài ngành dầu khí. Ngày 18/6/2014, VPI-CPSE là đơn vị đầu tiên 

được Bộ TNMT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường số VIMCERTS 001 và được tái chứng nhận lần 3 vào  năm 2022. 

Trụ sở chính của VPI-CPSE: 

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Viện Dầu khí, Lô E2b-5, Đường D1, Khu 

công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028. 35566075 / 35566077 

Fax: 028. 35566076 

Giám đốc: Hoàng Thái Lộc (thừa ủy quyền Viện trưởng) 

0.3.3 Danh sách các thành viên trực tiếp tham gia quá trình lập báo cáo ĐTM 

HLJOC và VPI-CPSE đã lập nhóm thực hiện báo cáo ĐTM cho dự án bao gồm các 

thành viên đủ năng lực từ cả hai đơn vị, trực tiếp phụ trách các nội dung khác nhau 

trong báo cáo ĐTM. 

Danh sách các thành viên trong nhóm thực hiện báo cáo ĐTM cho Dự án được thể 

hiện trong các bảng dưới đây: 

Bảng 0.2 Các thành viên của HLJOC 

Họ và tên 
Chức vụ và  

Chuyên ngành 
Nhiệm vụ Chữ ký 

Nguyễn Tiến Lợi 

Trưởng phòng An toàn, 

Sức khỏe và Môi trường 

Khoan – Khai thác dầu 

khí 

Đại diện chủ đầu 

tư cung cấp 

thông tin kỹ 

thuật liên quan 

đến dự án, phối 

hợp soát xét các 

thông tin liên 

 

Phí Ngọc Nguyên  

Trưởng phòng Khai thác 

Khoan – Khai thác dầu 

khí 
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Họ và tên 
Chức vụ và  

Chuyên ngành 
Nhiệm vụ Chữ ký 

Phạm Tiến Duẩn  

Chuyên viên chính 

ATSKMT 

Khoan – Khai thác dầu 

khí 

quan đến dự án 

và các góp ý về 

nội dung trong 

báo cáo ĐTM. 

 

Đào Thanh Mai 
Chuyên viên ATSKMT 

KTĐN 
 

Lê Tú Anh 
Kỹ sư công nghệ- Dự án 

Công nghệ chế biến khí 
 

Nguyễn Duy Hưng 

Kỹ sư chính Công nghệ 

mỏ 

Công nghệ dầu khí 

 

Lê Quang Đạt 

Kỹ sư chính Công nghệ 

mỏ 

Địa chất dầu khí 

 

Trần Tuấn Lâm 

Kỹ sư chính Khoan 

Khoan – Khai thác dầu 

khí 

 

Lê Hoàng Phương 
Kỹ sư Khoan 

Kỹ thuật dầu khí 
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Bảng 0.3 Các thành viên của VPI-CPSE 

Họ và tên Chức vụ 
Bằng 

cấp 

Chuyên 

ngành 
Phụ trách Chữ ký 

Bùi Hồng 

Diễm 

Phó Giám 

đốc 
Thạc sỹ 

Quản lý môi 

trường 

Rà soát nội 

dung báo 

cáo 

 

Trần Phi Hùng 

Trưởng 

phòng 

QLMT 

Thạc sỹ 
Quản lý môi 

trường 

Rà soát nội 

dung báo 

cáo 

 

Trần Thị Tú 

Anh 
Chuyên viên Thạc sỹ 

Môi trường 

công nghiệp 

Viết chương 

0,1. Rà soát 

nội dung và 

tổng hợp 

báo cáo 

 

Lương Kim 

Ngân 
Chuyên viên Thạc sỹ 

Địa chất môi 

trường 

Viết chương 

2, 4, vẽ hình 

và chạy mô 

hình 

 

Nguyễn Đình 

Phong 
Chuyên viên Thạc sỹ 

Quản lý 

môi trường 

Viết 

Chương 3, 

kết luận 

 

Nguyễn Lệ Mỹ 

Nhân 
Chuyên viên Thạc sỹ 

Quản lý 

môi trường 

Viết chương 

3, 5, Kết 

luận 

 

Phạm Thị 

Trang Vân 

Trưởng 

phòng Hóa 

học Môi 

trường 

Thạc sỹ 
Quản lý 

môi trường 

Trưởng 

nhóm khảo 

sát môi 

trường nền 

 

Đoàn Đặng 

Phi Công 

Trưởng 

phòng Sinh 

học  

Tiến sỹ Sinh học Trưởng 

nhóm sinh 

học 
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  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Các phương pháp chính được sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM này bao 

gồm:  

Stt Phương pháp đánh giá tác động môi trường 
Nội dung 

áp dụng 

Các phương pháp đánh giá tác động môi trường 

1.  Phương pháp danh mục các tác động môi trường: dùng để liệt kê 

tất cả tác động tiềm ẩn của Dự án (bao gồm các tác động liên 

quan chất thải và không liên quan chất thải) và được trình bày 

theo từng giai đoạn của dự án 

Chương 3 

2.  Phương pháp đánh giá nhanh: trong báo cáo sử dụng các hướng 

dẫn đánh giá nhanh của WHO và các đề tài nghiên cứu khoa học 

của Việt Nam để làm cơ sở tính toán các nguồn thải phát sinh 

như khí thải, nước thải sinh hoạt… 

Chương 3 

3.  Phương pháp chồng lớp bản đồ: chồng các hạng mục công trình 

lên trên các bản đồ nguồn lợi, hiện trạng môi trường tự nhiên và 

các hoạt động kinh tế xã hội đặc biệt là các hoạt động dầu khí, 

hàng hải xung quanh khu vực dự án để phục vụ mô tả vị trí của 

dự án trong các tương thích với đặc điểm môi trường tự nhiên, 

mô tả các đặc điểm về điều kiện tự nhiên làm cơ sở cho phần 

nhận định đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm 

thiểu và quản lý 

Chương 2 –  

mục 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.1 

Các phương pháp khác và hướng dẫn của một số tổ chức quốc tế 

4.  Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng phần mềm CHEMMAP và 

OIL MAP để mô phỏng, đánh giá hướng lan truyền và mức độ ảnh 

hưởng của nước thử thủy lực, mùn khoan, nước khai thác thải và 

dầu tràn. 

Chương 3 

5.  Phân tích tổng hợp tài liệu:  

Thu thập tổng hợp các số liệu về hiện trạng hoạt động kinh tế xã 

hội của vùng lân cận Dự án. 

Chương 2 –  

mục 2.1.2 

6.  Thống kê mô tả: Mô tả hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế 

- xã hội của vùng lân cận khu vực dự án 

Chương 2 –  

mục 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.2, 

2.2.3 

7.  Phương pháp so sánh:  

- Đánh giá chất lượng môi trường trên cơ sở so sánh với các tiêu 

chuẩn môi trường hiện hành của Việt Nam. 

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của Dự án đối với hoạt động kinh 

tế và dầu khí hiện hữu xung quanh lô 16-1 

Chương 3 

8.  Các hướng dẫn về định lượng nguồn thải, đánh giá tác động môi 

trường: 

- Tài liệu hướng dẫn ĐTM của tổ chức Ngân hàng thế giới IFC. 

Chương 3 
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 TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

0.5.1 Thông  tin về Dự án 

0.5.1.1 Thông tin chung  

- Tên dự án: “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô 16-1, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam  

- Chủ dự án: Công ty Hoàng Long 

0.5.1.2 Phạm vi, quy mô, công suất 

- Phạm vi Dự án: thực hiện khai thác dầu khí tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng. Mỏ 

Tê Giác Trắng thuộc Lô 16-1 và phạm vi không bao gồm thu dọn mỏ. 

- Quy mô của dự án thuộc phạm vi của báo cáo ĐTM này gồm: 

➢ Khoan phát triển mỏ  

Khoan 5 giếng, trong đó: 

+ 04 giếng đưa vào khai thác (01 giếng tại giàn H1-WHP, 01 giếng tại giàn 

H4-WHP, 02 giếng tại giàn H5-WHP)  

+ 01 giếng thẩm lượng.  

➢ Khai thác mỏ TGT. 

+ Đưa 1 giếng mới vào khai  thác tại giàn H1-WHP. 

+ Đưa 1 giếng mới vào khai thác tại giàn H4-WHP. 

+ Đưa 2 giếng mới vào khai thác tại giàn H5-WHP. 

Phạm vi dự án không bao gồm các hạng mục xây lắp và chế tạo các thiết bị trên bờ 

phục vụ dự án. 

0.5.2 Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

tới môi trường 

Các tác động môi trường chính của dự án chủ yếu phát sinh từ các công trình và 

hoạt động sau: 

➢ Giai đoạn khoan: toàn bộ các loại chất thải phát sinh được ước tính với tổng 

lượng thời gian khoảng 209 ngày cho hoạt động khoan: 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động của các tàu và giàn khoan tham gia khoan và 

thử vỉa. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trên các tàu và giàn 

khoan tham gia khoan. 

- Nước thải nhiễm dầu từ các tàu và giàn khoan tham gia. 

- Mùn khoan thải, dung dịch khoan phát sinh từ quá trình khoan. 
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- Chất thải không nguy hại (Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường) và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình khoan. 

➢ Giai đoạn vận hành khai thác: 

- Nước khai thác được xử lý và thải bỏ tại giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada 

TGT1. 

0.5.3 Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai 

đoạn của dự án 

0.5.3.1 Nước thải, khí thải 

0.5.3.1.1 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

• Giai đoạn khoan 

− Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân lao động làm việc trên tàu và 

giàn khoan tham gia khoan. Lượng nước thải sinh hoạt khoảng 29 m3/ngày. 

Thành phần chất ô nhiễm chủ yếu gồm: TSS, BOD, COD, tổng Nitơ, tổng 

Phốt pho, Amoni… 

− Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ quá trình rửa sàn, các thiết bị máy móc 

trên tàu và giàn khoan tham gia khoan. Lượng nước thải nhiễm dầu khoảng 

2 m3/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: dầu và cặn bẩn.  

• Giai đoạn vận hành khai thác 

− Nước thải sinh hoạt: dự án không phát sinh thêm nước thải sinh hoạt. 

− Nước khai thác thải: với lượng thải phát sinh thêm từ Dự án tối đa khoảng 

1.986 m3/ngày đưa tổng lượng nước khai thác cần xử lý tối đa tại hệ thống 

xử lý nước khai thác trên FPSO Armada TGT1 và H1-WHP khoảng 20.193 

m3/ngày (công suất thiết kế của các HTXL tại mỏ TGT là 23.850 m3/ngày). 

Thành phần chất ô nhiễm chủ yếu trong nước khai thác thải là hàm lượng 

dầu trong nước. 

0.5.3.1.2 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

• Giai đoạn khoan 

− Khí thải phát sinh từ hoạt động các tàu và giàn khoan tham gia khoan. 

Lượng khí thải phát sinh trung bình khoảng 152 tấn/ngày. Thành phần chất ô 

nhiễm chủ yếu gồm: CO2, CO, NOx, SO2, VOCs,…  

• Giai đoạn vận hành khai thác 

− Trong giai đoạn khai thác Dự án không phát sinh thêm khí thải. 
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0.5.3.2 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

0.5.3.2.1 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải không nguy hại (chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

• Giai đoạn khoan 

- Chất thải thực phẩm phát sinh từ hoạt động của công nhân trên các tàu và 

giàn khoan tham gia khoan. Chất thải thực phẩm khoảng 120 kg/ngày.  

- Phế liệu để thu hồi và tái chế phát sinh từ hoạt động trên tàu và giàn khoan 

tham gia khoan khoảng 144 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: phế liệu 

kim loại, nhựa, giấy, chai, thùng chứa,… 

- Chất thải thông thường còn lại phát sinh từ hoạt động trên tàu và giàn 

khoan tham gia khoan khoảng 162 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: túi 

nilon/túi giấy đựng thức ăn, hộp xốp, can nhựa, chai lọ thủy tinh… 

- Dung dịch khoan nền nước thải từ hoạt động khoan khoảng 9.250 m3 được 

thải trực tiếp vào biển sau khi sử dụng. Thành phần chủ yếu gồm: barite, 

hóa chất ức chế trương nở, diệt khuẩn… Dung dịch khoan nền không nước 

khoảng 3.050 m3 được thu gom và chuyển giao cho các nhà thầu cung cấp 

để tái sử dụng và xử lý.  

- Mùn khoan nền nước và nền không nước phát sinh từ hoạt động khoan 

khoảng 34.350 tấn. Thành phần chủ yếu gồm: đất đá bám dính dung dịch 

khoan. 

• Giai đoạn vận hành khai thác: 

Giai đoạn vận hành khai thác Dự án không phát sinh thêm chất thải không nguy 

hại.  

0.5.3.2.2 Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

• Giai đoạn khoan 

- Chất thải nguy hại ước tính khoảng 0,1 tấn/ngày. Thành phần chủ yếu gồm 

chất thải nhiễm dầu, chất thải khoan tách được từ quá trình xử lý mùn 

khoan nền không nước và dung dịch khoan thải, và các chất thải nguy hại 

khác như sơn, dung môi, giẻ dính dầu, dầu/mỡ/nhớt… 

• Giai đoạn vận hành khai thác  

Giai đoạn khai thác Dự án không phát sinh thêm chất thải chất thải nguy hại. 
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0.5.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

0.5.4.1 Các công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải, khí thải 

0.5.4.1.1 Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

• Giai đoạn khoan 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trên các tàu và 

giàn khoan tham gia khoan sẽ được thu gom, xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải lắp đặt sẵn trên các tàu và giàn khoan, đáp ứng các quy định của 

Phụ chương IV, Công ước Marpol. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt trên 

các tàu và giàn khoan như sau: 

Nước thải sinh hoạt → bể chứa → ngăn sinh học hiếu khí → ngăn lắng → 

ngăn khử trùng → biển. 

- Nước thải nhiễm dầu phát sinh từ hoạt động rửa sàn, vệ sinh thiết bị hoặc 

nước mưa chảy tràn qua khu vực đặt máy móc trên các tàu và giàn khoan 

tham gia khoan sẽ được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước nhiễm 

dầu lắp đặt sẵn trên các tàu và giàn khoan theo quy định của Phụ chương I, 

Công ước Marpol. Quy trình xử lý nước nhiễm dầu trên các tàu và giàn 

khoan như sau: 

Nước nhiễm dầu → bồn thu gom → bộ lọc → bình phân tách dầu → biển. 

Dầu tách ra từ bình phân tách dầu → bồn chứa dầu thải → chuyển về bờ xử lý. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ Nước thải sinh hoạt trên các tàu và giàn khoan phải xử lý và thải bỏ tuân 

thủ các yêu cầu quy định tại Phụ lục IV của Công ước Marpol trước khi 

thải ra biển;  

+ Nước thải nhiễm dầu trên các tàu và giàn khoan phải xử lý và thải bỏ 

tuân thủ yêu cầu quy định tại Phụ lục I của Công ước Marpol. 

• Giai đoạn vận hành khai thác 

- Nước khai thác thải phát sinh từ dự án được đưa về xử lý bằng hệ thống xử 

lý nước khai thác hiện hữu trên giàn H1-WHP và FPSO Armada TGT1 của 

mỏ Tê Giác Trắng. Nước khai thác sau khi qua các hệ thống xử lý đạt hàm 

lượng dầu trong nước nhỏ hơn 40 mg/l theo quy định của QCVN 

35:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ 

các công trình dầu khí trên biển, sẽ được thải xuống biển. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ Toàn bộ nước khai thác thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 

35:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải 

từ các công trình dầu khí trên biển trước khi thải ra biển. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 0-17 Chủ dự án (ký tên) 

0.5.4.1.2 Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

• Giai đoạn khoan 

- Chủ Dự án phải đảm bảo các tàu và giàn khoan tham gia lắp đặt và khoan 

phải có các Giấy chứng nhận phòng ngừa ô nhiễm khí thải theo yêu cầu của 

Phụ lục VI Công ước Marpol. 

• Giai đoạn vận hành khai thác 

- Dự án không phát sinh thêm khí thải.  

0.5.4.2 Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

0.5.4.2.1 Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải không 

nguy hại (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

• Giai đoạn khoan 

- Chất thải thực phẩm phát sinh sẽ được nghiền đến kích thước 25mm trước khi 

thải xuống biển. 

- Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được thu gom, 

phân loại, lưu trữ riêng vào các thùng chứa riêng biệt có dán nhãn, lưu chứa 

trên các tàu và giàn khoan tham gia lắp đặt và khoan. Chủ dự án có trách 

nhiệm vận chuyển toàn bộ các thùng chứa về bờ bằng tàu có giấy chứng nhận 

vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 

và hợp đồng với đơn vị chức năng tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. 

- Mùn khoan nền nước: hỗn hợp mùn khoan và dung dịch khoan nền nước → 

sàng rung (thu hồi dung dịch khoan) → hệ thống kiểm soát chất rắn (tách 

cát, tách khí và ly tâm để tách các hạt mùn khoan) → bể chứa dung dịch 

khoan nền nước → dung dịch khoan nền nước tuần hoàn trở lại giếng 

khoan để tái sử dụng. Mùn khoan nền nước và dung dịch khoan nền nước 

sau khi kết thúc chiến dịch khoan không sử dụng sẽ được thải bỏ xuống 

biển. 

- Mùn khoan nền không nước: các giàn khoan có hệ thống xử lý tuần hoàn 

dung dịch khoan nền không nước hiệu suất cao đảm bảo giảm thiểu lượng 

dung dịch khoan nền không nước bám dính vào mùn khoan trước khi thải 

với nguyên tắc xử lý: mùn khoan nền không nước → sàng rung (thu hồi 

dung dịch khoan) → hệ thống kiểm soát chất rắn (gồm thiết bị tách khí, 

tách mùn, tách cát và thiết bị làm sạch mùn khoan) → bể chứa dung dịch 

khoan nền không nước → dung dịch khoan nền không nước tuần hoàn trở 

lại giếng khoan. Mùn khoan rắn tách ra từ hệ thống kiểm soát chất rắn → 

sàng rung để tách hạt có kích thước lớn → biển. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

+ Dung dịch khoan, mùn khoan nền nước và dung dịch khoan, mùn khoan 

nền không nước phải được xử lý đảm bảo tuân thủ QCVN 

36:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và 
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mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển. Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường phải được thu gom, xử lý đảm bảo tuân thủ theo 

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

Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. 

• Giai đoạn vận hành khai thác 

Dự án không phát sinh thêm chất thải không nguy hại do đó không cần xây 

dựng công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải không 

nguy hại. 

0.5.4.2.2 Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

• Giai đoạn khoan 

- Chất thải nguy hại trên các tàu và giàn khoan tham gia lắp đặt và khoan 

được thu gom vào các thùng chứa riêng biệt, có nhãn và nắp đậy, lưu chứa 

trên các tàu và giàn khoan. Chủ dự án vận chuyển toàn bộ các thùng chứa 

về bờ bằng tàu dịch vụ và hợp đồng với đơn vị chức năng tiếp nhận, xử lý 

theo đúng quy định. 

• Giai đoạn vận hành khai thác 

- Dự án không phát sinh thêm chất thải nguy hại do đó không cần xây dựng 

công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại. 

0.5.4.3  Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

• Giai đoạn khoan 

- Sử dụng các máy móc, thiết bị ít phát sinh tiếng ồn và thường xuyên bảo trì, 

bảo dưỡng. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; thường xuyên tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng và kiểm tra việc sử dụng các thiết bị bảo hộ. 

• Giai đoạn vận hành khai thác 

- Giai đoạn vận hành khai thác của dự án không phát sinh tiếng ồn và độ rung, 

Chủ dự án không phải thực hiện biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ 

rung. 

0.5.4.4 Công trình, biện pháp lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải khác  

0.5.4.4.1 Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Không có. 

0.5.4.4.2 Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 
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0.5.4.4.3 Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

• Giai đoạn khoan 

- Chủ dự án tiếp tục áp dụng kế hoạch và biện pháp ứng phó sự cố hiện hữu: 

+ Kế hoạch Ứng cứu Sự cố tràn dầu của HLJOC được Ủy ban Quốc gia 

ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phê duyệt tại Quyết định số 

13/QĐ-UB ngày 04/01/2018). 

+ Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các hoạt động khoan 

và khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng đã được phê duyệt theo quyết 

định số 19-02-032/HL/HSE ngày 25 tháng 02 năm 2019 của HLJOC. 

➢ Giai đoạn vận hành khai thác 

Chủ dự án tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hiện hữu tại 

mỏ TGT như đã nêu tại Giai đoạn khoan. 

0.5.4.4.4 Các công trình, biện pháp khác 

- Không có.  

0.5.5 Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án 

0.5.5.1 Giai đoạn khoan 

- Đối với khí thải, nước thải sinh hoạt và nhiễm dầu: không thực hiện giám sát, 

Chủ dự án cần thực hiện kiểm tra giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm khí thải 

và nước thải của giàn khoan và các tàu tham gia hoạt động khoan.  

- Chất thải rắn: thực hiện phân loại thành chất thải không nguy hại (chất thải thực 

phẩm, phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại) và chất thải 

nguy hại tại nguồn trên các tàu và giàn khoan theo quy định tại Luật Bảo vệ môi 

trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và những quy định khác có liên quan. 

0.5.5.2 Giai đoạn vận hành khai thác 

➢ Chương trình giám sát nước khai thác thải 

Giám sát nước thải tự động: 

Chủ dự án tiếp tục sử dụng hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước khai thác thải 

hiện hữu với thông số hàm lượng dầu (THC). 

Giám sát nước thải định kỳ: 

- Vị trí giám sát: tại đầu ra các hệ thống xử lý nước khai thác tại giàn H1-WHP và 

FPSO Armada TGT1 tại mỏ Tê Giác Trắng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: tổng hàm lượng dầu (THC). 
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- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 35:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển. 

➢ Chương trình quan trắc môi trường ngoài khơi định kỳ 

Thực hiện quan trắc theo mạng lưới điều chỉnh tuân thủ quy định tại Khoản 2a, 

Điều 53, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT như sau. 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 năm 1 lần. 

- Vị trí quan trắc: xung quanh các giàn H1-WHP, H4-WHP, H5-WHP và FPSO 

Armada TGT1 gồm 48 trạm bố trí xung quanh mỗi giàn theo mạng lưới tỏa với 

bán kính 250m, 500m, 1.000m, 2.000m, (gồm các trạm được đánh số theo thứ 

tự từ 01-45) và 03 trạm đối chứng (R1,R2,R3). 

- Các thông số quan trắc: 

• Nước biển: (1) Đo tại hiện trường gồm các thông số: nhiệt độ, pH, hàm 

lượng oxy hòa tan (DO), độ mặn; (2) Đo tại phòng thí nghiệm gồm các 

thông số: Tổng hydrocacbon (THC), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), kim 

loại (Zn, Hg, Cd, tổng Cr, Cu, As, Pb, Ba). 

• Trầm tích: Đặc điểm trầm tích đáy; Tổng hàm lượng vật chất hữu cơ 

(TOM); Phân bố độ hạt, nhiệt độ, độ ẩm, pH; Tổng hàm lượng 

hydrocacbon (THC); Hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH, 

NPD); kim loại nặng (Cd, Pb, Ba, Cr, Cu, Zn, As, Hg); Quần xã động 

vật đáy (số loài, mật độ, danh sách loài, các loài chiếm ưu thế, chỉ số Hs, 

ES100, Pielou (J)). 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 10:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước biển và QCVN 43:2017/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng trầm tích. 
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Trang 1-1 Chủ dự án (ký tên) 

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ DỰ ÁN 

1. TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 

  THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1.1.1 Tên Dự án 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TOÀN MỎ TÊ GIÁC TRẮNG                

ĐIỀU CHỈNH NĂM 2022 

(dưới đây gọi tắt là Dự án) 

1.1.2 Chủ Dự án 

Công ty Hoàng Long (HLJOC) là nhà điều hành các hoạt động dầu khí tại mỏ Tê 

Giác Trắng và cũng là đại diện Chủ dự án. Công ty HLJOC là Công ty Liên doanh 

với các đối tác chính như sau:  

- Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)  41,0%.  

- Công ty SOCO Việt Nam (SOCO)    28,5%.  

- Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Thái Lan (PTTEP) 28,5%.  

- Công ty OPECO Việt Nam      2,0%.  

Trụ sở Công ty Hoàng Long 

Địa chỉ: Phòng 2001, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Tổng giám đốc: Đặng Việt Long 

Điện thoại:   84-28-8299359 

Fax:    84-28-8226106 

1.1.3 Vị trí Dự án 

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) nằm ở phần phía Bắc Lô 16-1 thuộc bồn trũng Cửu 

Long, cách Vũng Tàu 105km về phía Đông Nam; cách mỏ Bạch Hổ 20km về phía 

Tây Bắc và mỏ Rạng Đông 35km về phía Tây. Độ sâu mực nước biển trong khu 

vực thực hiện dự án chỉ khoảng 41m đến 43m. 

Vùng hoạt động của mỏ TGT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau. 
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Trang 1-2 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 1.1 Tọa độ các điểm giới hạn của mỏ TGT 

Điểm giới hạn 

Tọa độ 

VN2000 BRVT (KT107o45’) 

X-Bắc(m) Y-Đông(m) 

A 1108631,131 524774,092 

B 1105562,666 529648,676 

C 1087430,367 519913,760 

D 1089885,114 513514,597 

E 1107706,613 520207,084 
Nguồn: HLJOC, 2022 

 

Hình 1.1 Vị trí mỏ TGT và vị trí khoan các giếng khoan mới
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Theo Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022, 4 giếng mới sẽ được 

triển khai tại các giàn đầu giếng H1-WHP, H4-WHP và H5-WHP và 1 giếng sẽ 

được khoan thẩm lượng.  

Tọa độ và vị trí triển khai của Dự án được thể hiện trong Bảng 1.2 và Hình 1.1. 

Bảng 1.2 Tọa độ các giếng khoan mới của Dự án 

Số lượng giếng sẽ 

khoan 

Giàn đầu 

giếng 

Tọa độ 

VN2000 BRVT 

(KT107o45’) Ghi chú 

X-Bắc(m) Y-Đông(m) 

1 giếng H1-WHP 522773,9 1104197,9 Khai thác 

1 giếng H4-WHP 521419,3 1097465,4 Khai thác 

2 giếng H5-WHP 518445,1 1092419,6 Khai thác 

 1 giếng - 816375,2 1093220,6 
Khoan thẩm 

lượng 
Nguồn: HLJOC, 2022 

1.1.4 Hiện trạng quản lý, sử dụng mặt nước tại khu vực dự án 

Căn cứ theo Giấy chứng nhận đầu tư 2146/GP ngày 08/12/1999 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư thì khu vực Lô 16-1 ngoài khơi Đông Nam Việt Nam với diện tích 

173km2 thuộc quyền điều hành của Công ty Liên doanh Điều hành có tên tiếng Việt 

là Công ty Hoàng Long (HLJOC).  

HLJOC đã và đang quản lý, điều hành các hoạt động tìm kiếm thăm dò, thẩm 

lượng, phát triển và khai thác dầu khí tại Lô 16-1. 

Trong giai đoạn tới HLJOC sẽ có kế hoạch thăm dò thêm những cấu tạo nhỏ trên cơ 

sở hệ thống công nghệ có sẵn nhằm khai thác tận thu để gia tăng trữ lượng khai 

thác của mỏ trong giai đoạn cuối đời mỏ. 

1.1.5 Khoảng cách từ dự án tới các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Khoảng cách từ Dự án tới các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường được 

được thể hiện trong Hình 1.2 dưới đây, cụ thể như sau: 

• Khu vực ven bờ và khu bảo tồn: 

− Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ: 139km. 

− Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu Bình Châu: 98km. 

− Khu bảo tồn biển Phú Quý: 126km. 

− Vườn quốc gia  Côn Đảo: 194km. 

− Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú: 151km. 
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• Các công trình dầu khí (mỏ) lân cận: 

− Thỏ Trắng: 10km (đang vận hành khai thác); 

− Hải Sư Trắng/Hải Sư Đen (HST/HSD): 15km (đang vận hành khai thác). 

− Rạng Đông: 34km (đang vận hành khai thác). 

− Kình Ngư Trắng: 34km. 

− Cá Ngừ Vàng: 26km (đang vận hành khai thác). 

− Bạch Hổ: 10km (đang vận hành khai thác). 

Theo các kết quả khảo sát địa chất công trình do HLJOC thực hiện tại khu vực 

Dự án không ghi nhận các công trình ngầm, cáp quang của các dự án khác.  

 

Hình 1.2 Vị trí Dự án so với các công trình lân cận và các khu vực có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường 

Như vậy có thể thấy, khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường gần nhất với Dự 

án là khu vực ven biển của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 

cách >98km.   

1.1.6 Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình dự án 

Mục tiêu dự án: “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022” được 

thực hiện nhằm tăng sản lượng khai thác cũng như tăng khả năng thu hồi dầu khí 

tại mỏ TGT. 
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Quy mô dự án:  

Quy mô của dự án thuộc phạm vi của báo cáo ĐTM này gồm: 

1.  Khoan phát triển mỏ  

Khoan 5 giếng, trong đó: 

- 04 giếng khai thác (01 giếng tại giàn H1-WHP, 01 giếng tại giàn H4-WHP, 02 

giếng tại giàn H5-WHP) và  

- 01 giếng thẩm lượng.  

2. Khai thác mỏ TGT 

- Đưa 1 giếng mới vào khai  thác tại giàn H1-WHP. 

- Đưa 1 giếng mới vào khai thác tại giàn H4-WHP. 

- Đưa 2 giếng mới vào khai thác tại giàn H5-WHP. 

Phạm vi dự án không bao gồm các hạng mục xây lắp và chế tạo các thiết bị trên bờ 

phục vụ dự án. 

Thông tin về tọa độ của các giếng khoan được đề cập trong Bảng 1.2. Các giếng 

mới (04 giếng khai thác) sẽ được kết nối vào hệ thống khai thác hiện hữu của mỏ 

TGT. 

Công nghệ sản xuất:  

Dự án không phát sinh các công trình mới, do đó công nghệ vận hành của Dự án 

không thay đổi so với công trình vận hành khai thác hiện hữu tại mỏ TGT, công 

nghệ khai thác tại mỏ TGT hiện hữu được trình bày trong mục 1.2.3.2 của báo cáo. 

Loại hình dự án: Dự án mới kết nối vào các công trình hiện hữu.  

 CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1 Các hạng mục công trình chính của dự án 

Như đã mô tả ở trên, hạng mục công trình chính của Dự án bao gồm: 

- Khoan mới 4 giếng khai thác và 1 giếng thẩm lượng 

- Kết nối các giếng mới vào khai thác (sử dụng công trình hiện hữu).  

Vị trí thực hiện các hạng mục dự án và mối tương quan với các công trình hiện hữu 

của mỏ TGT được thể hiện trong Hình 1.1 và Hình 1.2, thông tin về hiện trạng các 

công trình liên quan đến Dự án được trình bày trong mục 1.2.6. 
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 Hình 1.3 Sơ đồ bố vị trí thực hiện các hạng mục Dự án và mối tương 

quan với các công trình hiện hữu mỏ TGT 

1.2.2 Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

Dự án không phát sinh thêm công trình mới. Hiện trạng các công trình hiện hữu tại 

mỏ TGT được trình bày trong mục 1.2.6. 

1.2.3 Hoạt động chính của Dự án 

Theo kế hoạch phát triển mỏ đã được phê duyệt, các hoạt động chính của Dự án có 

thể được tóm tắt như sau: 

• Khoan 5 giếng, trong đó: 

+ 04 giếng đưa vào khai thác (01 giếng tại giàn H1-WHP, 01 giếng tại giàn 

H4-WHP, 02 giếng tại giàn H5-WHP) và  

+ 01 giếng thẩm lượng.  

• Khai thác  

+ Đưa 1 giếng mới vào khai thác tại giàn H1-WHP. 

+ Đưa 1 giếng mới vào khai thác tại giàn H4-WHP. 

+ Đưa 2 giếng mới vào khai thác tại giàn H5-WHP. 

• Hoạt động khai thác: đưa 4 giếng mới vào khai thác.  

Thông tin chi tiết của các hoạt động này được nêu tại các mục dưới đây. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 1-7 Chủ dự án (ký tên) 

1.2.3.1 Hoạt động khoan 

Kế hoạch khoan phát triển và khai thác tại mỏ TGT được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 1.3 Kế hoạch khoan phát triển tại mỏ TGT 

STT 
Tên 

giếng 

Thời gian 

khoan 
Vị trí khoan 

Thời gian khoan 

(ngày)/giếng 
Ghi chú 

1.  H11-Inf 12/2023 H1-WHP  35 Giếng mới 

2.  H4-Inf 03/2023 H4-WHP 36 Giếng mới 

3.  H5-Inf 01/2023 H5-WHP  37 Giếng mới 

4.  H5S-Inf 02/2023 H5-WHP 37 Giếng mới 

5.  
H5W-

AP 
08/2023 

X: 816375,2 

Y: 1093220,6 
64 

Giếng thẩm 

lượng 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Thông tin cụ thể về thiết kế giếng khoan, giàn khoan và phương pháp khoan được 

trình bày ở mục 1.5. 

1.2.3.2 Hoạt động khai thác 

Sau khi khoan 4 giếng mới và kết nối đưa vào khai thác, hoạt động khai thác và xử 

lý lưu thể khai thác được thực hiện theo quy trình hiện hữu tại mỏ TGT như sau. 

- Phần lớn sản phẩm khai thác của giàn H1-WHP và H4-WHP được chuyển đến 

bình tách ba pha trên giàn H1-WHP để tách sơ bộ. Nước khai thác sau khi xử lý 

tại bình tách được chuyển đến thiết bị xử lý nước (CFU) để tiếp tục xử lý đạt 

chuẩn trước khi thải xuống biển. Dầu và khí sẽ được hợp dòng và chuyển về 

tàu FPSO Armada TGT1 xử lý tiếp. 

- Sản phẩm khai thác từ mỏ HST/HSD (TLJOC), giàn H5-WHP và một phần sản 

phẩm khai thác còn lại của giàn H1-WHP/H4-WHP (không qua bình tách ba 

pha) được vận chuyển đến FPSO Armada TGT1 để xử lý. 

- Trên tàu FPSO Armada TGT1, dòng lưu thể khai thác từ mỏ HST/HSD và các 

giàn H1-WHP, H4-WHP và H5-WHP được đưa qua thiết bị trao đổi nhiệt để gia 

nhiệt. Sau đó, dòng lưu thể này được chuyển tới hệ thống bình tách để tách lưu 

thể khai thác thành các dòng khí, nước khai thác và dòng dầu thô. Dầu được xử 

lý sau cùng tại thiết bị xử lý đông tụ nhằm đạt chuẩn hàm lượng Nước/Cặn của 

dầu thô thương phẩm sau đó bơm đến các bồn chứa của tàu FPSO Armada 

TGT1 để xuất bán. 

- Khí thu gom từ các bình tách được dẫn vào hệ thống xử lý khí đồng hành. Tại 

hệ thống này, dòng khí được xử lý để loại bỏ condensat và nước thông qua các 

quá trình rửa khí, làm nguội và tách nước (sử dụng TEG). Khí sau xử lý cuối 

cùng được phân phối đến các hệ thống khí nâng và khí nhiên liệu. Lượng khí 

còn lại được dẫn tới giàn nén trung tâm của mỏ Bạch Hổ để xuất vào bờ theo 

hệ thống đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố hiện hữu. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 1-8 Chủ dự án (ký tên) 

- Nước khai thác thu hồi từ các bình tách cao áp và trung áp được tập hợp và 

chuyển đến hệ thống xử lý nước khai thác (gồm các xyclon thủy lực). Hệ thống 

xử lý nước khai thác được thiết kế nhằm đảm bảo hàm lượng dầu trong nước đã 

xử lý tại đầu ra của hệ thống này không vượt quá 40 mg/l. Nước đã được xử lý 

được thải xuống biển. Dầu được thu gom từ hệ thống xử lý nước khai thác 

được đưa quay trở lại hệ thống xử lý dầu thô.  

Quy trình xử lý lưu thể khai thác tại mỏ TGT được tóm tắt như sau: 

 

Hình 1.4 Quy trình xử lý lưu thể khai thác của Dự án tại mỏ TGT 

Dự báo sản lượng khai thác từ các giếng khoan mới được tóm tắt trong bảng sau. 

Bảng 1.4 Sản lượng khai thác dự kiến từ các giếng khoan mới 

Năm 
Dầu 

(m3/ngày) 

Khí 

 (nghìn m3 khí/ngày) 

Nước khai thác 

m3/ngày 

2023 47 6 32 

2024 801 99 1.366 

2025 556 68 1.986 

2026 367 45 1.900 

2027 285 34 1.823 
Nguồn: HLJOC, 2022 

1.2.4 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Dự án không phát sinh thêm các công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

Các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường hiện hữu tại các giàn H1-WHP, 

H4-WHP, H5-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 được liệt kê trong bảng sau. 
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Bảng 1.5 Các công trình xử lý chất thải hiện hữu tại mỏ TGT 

Stt Giàn/Tàu 

Công 

trình   bảo 

vệ môi 

trường 

Mô tả 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

1.  H1-WHP 

Hệ thống 

xử lý 

nước khai 

thác 

Công suất 65.000 thùng/ngày (~10.334 

m3/ngày). 

Bao gồm bao gồm thiết bị xử lý nước khai 

thác (CFU) và thiết bị đo hàm lượng dầu 

trực tuyến (OIW), ống xả ngầm. 

Tốt 

Hệ thống 

đuốc đốt 

Đốt duy trì và trong trường hợp có sự cố. 

Bao gồm một tháp đuốc dài khoảng 25m 

cùng với hệ thống đuốc và mồi lửa. 

Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn hở 

Bao gồm đầu thu thải hở và hai bồn thải 

hở thể tích (12,4 m3 và 16 m3). 
Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn kín  

Bao gồm bồn thải kín thể tích 25,5m3, hai 

bơm chuyển và một ống xả khí.  
Tốt 

Các thùng 

chứa 

chất thải 

Các thùng chứa tạm thời chất thải nguy hại 

(3 thùng), chất thải thông thường (6 thùng) 

trước khi tập kết về FPSO Armada TGT1. 

Tốt 

2.  H4-WHP 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn kín  

Bao gồm bồn thải kín thể tích 6,2 m3, hai 

bơm chuyển và một ống xả khí.  
Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn hở 

Bao gồm đầu thu thải hở và bồn thải hở 

thể tích 16 m3. 
Tốt 

Các thùng 

chứa 

chất thải 

Các thùng chứa tạm thời chất thải nguy hại 

(2 thùng), chất thải thông thường (4 thùng) 

trước khi tập kết về FPSO Armada TGT1. 

Tốt 

3.  H5-WHP 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn kín  

Bao gồm bồn chứa thể tích 6,2 m3, hai 

bơm chuyển và một ống xả khí.  
Tốt 

Các thùng 

chứa 

chất thải 

Các thùng chứa tạm thời chất thải nguy hại 

(4 thùng), chất thải thông thường (8 thùng) 

trước khi tập kết về FPSO Armada TGT1. 

Tốt 
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Stt Giàn/Tàu 

Công 

trình   bảo 

vệ môi 

trường 

Mô tả 

Tình 

trạng 

hoạt 

động 

4.  
FPSO 

Armanda 

TGT1 

Hệ thống 

đuốc đốt 

Đốt duy trì và trong trường hợp có sự cố. 

Bao gồm hệ thống đốt khí cao áp và thấp 

áp.  

Tốt 

Hệ thống 

xử lý  

nước khai 

thác 

Công suất 85.000 thùng/ngày (~13.514 

m3/ngày) bao gồm thiết bị tách thủy lực, 

thùng tuyển nổi và thiết bị đo hàm lượng 

dầu trực tuyến (OIW), ống xả. 

Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn kín 

Bao gồm bồn thải kín thể tích 2.400 m3, 

đầu thu thải kín, thiết bị tách nước nhiễm 

dầu. 

Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sàn hở 

Bao gồm bồn thải hở thể tích 2.400 m3, 

thiết bị tách dầu và đầu thu thải hở. 
Tốt 

Hệ thống 

thu gom 

nước thải 

sinh hoạt 

15,8 m3/ngày đủ đáp ứng cho 110 người 

trên FPSO Armada TGT1. 

Bao gồm một bể chứa nước thải sinh hoạt, 

ba ngăn xử lý: ngăn sục khí, ngăn lắng, và 

ngăn clo hóa (khử trùng). 

Tốt 

Máy 

nghiền 

thức ăn 

thừa 

Bao gồm một máy nghiền thức ăn có đủ 

khả năng xử lý lượng thức ăn thừa của 110 

người làm việc trên FPSO Armada TGT1. 

Tốt 

Các thùng 

chứa 

chất thải 

Các thùng chứa tạm thời chất thải nguy hại 

(2 thùng), chất thải rắn thông thường (18 

thùng) trước khi chuyển về bờ xử lý. Chất 

thải có nguồn gốc từ thực phẩm sẽ được 

chứa trong 4 thùng riêng, sau đó được 

nghiền nhỏ đến kích thước 25mm trước 

khi thải xuống biển. 

Tốt 

Các công trình bảo vệ môi trường hiện hữu tại mỏ TGT đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy xác nhận số 1856/TCMT ngày 03 tháng 11 năm 2011 và số 

129/GXN-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2018. Các công trình này vẫn đang hoạt 

động tốt, đáp ứng khả năng tiếp nhận cho Dự án. 

Tất cả các công trình chính, phụ trợ và bảo vệ môi trường hiện hữu đang hoạt động 

tại mỏ TGT đều sẽ tiếp tục được sử dụng trong Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT 

điều chỉnh năm 2022. 
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Hoạt động khoan thêm 4 giếng sẽ làm tăng yêu cầu về khai thác, vận chuyển và xử 

lý dòng lưu thể đồng thời phát sinh thêm các loại chất thải tương ứng. Tuy nhiên, 

các yêu cầu về khai thác và xử lý thêm này không vượt quá công suất thiết kế của 

các công trình hiện hữu (thể hiện ở Bảng  1.5). 

Các công trình đảm bảo dòng chảy, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu sụt 

lún, xói lở 

Khu vực dự án nằm ngoài khơi cách xa bờ và không nằm trong khu vực nhạy cảm 

bảo tồn đa dạng sinh học như trình bày ở Hình 1.2, do đó Dự án không áp dụng các 

công trình đảm bảo dòng chảy, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu sụt lún, xói lở.  

Các công trình giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và bảo vệ môi trường khác 

Do đặc thù và thông lệ quốc tế, dự án dầu khí ngoài khơi là nơi không có dân cư 

sinh sống, không gian công trình rất hạn chế nên không lắp đặt các công trình giảm 

thiểu ồn/rung. Tuy nhiên để giảm thiểu tác động của ồn, HLJOC sẽ trang bị đồ bảo 

hộ lao động, thiết bị chống ồn cho lực lượng lao động làm việc tại các khu vực có 

phát sinh ồn tại các thời điểm làm việc trên các giàn đầu giếng và FPSO Armada 

TGT1. 

Đánh giá lựa chọn công nghệ 

Dự án chỉ tiến hành khoan và kết nối các giếng khoan vào công trình khai thác hiện 

hữu do đó không bổ sung thêm công trình/công nghệ cho Dự án. Công nghệ khai thác 

hiện hữu tại mỏ Tê Giác Trắng vẫn đang trong tình trạng vận hành tốt và hiệu quả.  

1.2.5 Hạng mục thu dọn mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác 

Theo quy định, sau khi kết thúc các hoạt động khai thác, HLJOC sẽ thực hiện việc 

thu dọn mỏ theo các quy định liên quan của pháp luật như Thông tư số 

17/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 17/7/2020 về bảo quản và 

hủy bỏ giếng khoan dầu khí, Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành ngày 21/12/2017 về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương 

tiện phục vụ hoạt động dầu khí. Trước khi thực hiện tháo dỡ mỏ, HLJOC sẽ thực 

hiện quan trắc và báo cáo kết quả theo các quy định hiện hành. 

1.2.6 Hiện trạng các công trình dầu khí có liên quan đến dự án 

Như đã thể hiện ở Hình 1.3, Các công trình hiện hữu tại mỏ Tê Giác Trắng có liên 

quan đến dự án bao gồm: H1-WHP, H4-WHP, H5-WHP và tàu chứa FPSO 

Armada hiện trạng các hạng mục này được mô tả tóm tắt như sau: 

- H1-WHP: giàn khai thác không người ở, được thiết kế có thể vận hành trong 20 

năm và đưa vào khai thác ngày 22/8/2011. Số lượng giếng đã khoan tại H1-

WHP bao gồm 17 giếng khai thác, 3 giếng thẩm lượng và 1 giếng bơm ép. 

Trong Dự án này giàn H1-WHP sẽ là nơi khoan thêm 01 giếng khai thác mới. 

- H4-WHP: giàn khai thác không người ở, được thiết kế có thể vận hành trong 20 

năm và đưa vào khai thác ngày 6/7/2012. Số lượng giếng đã khoan tại H4-WHP 

bao gồm 12 giếng khai thác, và 1 giếng thẩm lượng. Trong Dự án này giàn H4-

WHP sẽ là nơi khoan thêm 01 giếng khai thác mới. 
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- H5-WHP: giàn khai thác không người ở, được đưa vào khai thác ngày 

13/8/2015.  Số lượng giếng đã khoan tại H5-WHP bao gồm 7 giếng khai thác và 

3 giếng thẩm lượng. Trong Dự án này giàn H5-WHP sẽ là nơi khoan thêm 02 

giếng khai thác mới. 

- FPSO Armada TGT1: được thiết kế có thể vận hành trong 20 năm. FPSO sẽ tiếp 

nhận dòng lưu thể khai thác từ các giàn đầu giếng, sau đó xử lý/tách dầu thô, 

khí đồng hành và nước khai thác. 

1.2.6.1 Các công trình phụ trợ  

Các công trình phụ trợ trên các giàn đầu giếng và tàu FPSO Armada TGT1 không 

tham gia trực tiếp vào quá trình khai thác và xử lý mà cung cấp các tiện ích hỗ trợ, 

đảm bảo hoạt động an toàn và liên tục cho các công trình chính ngoài khơi. Các hệ 

thống, công trình phụ trợ hiện hữu tại mỏ TGT được trình bày tóm tắt trong bảng 

sau: 

Bảng 1.6 Các công trình phụ trợ hiện hữu trên các công trình tại mỏ TGT 

Stt Giàn/Tàu 
Công trình 

phụ trợ 
Mô tả 

1.  

H1-WHP/ 

H4-WHP/ 

H5-WHP 

Hệ thống 

bơm và lưu 

trữ hóa chất  

Bao gồm các bơm định lượng để châm các hóa 

chất cần thiết cho hoạt động khoan/khai thác và 

các bể chứa (tote tank) hóa chất để lưu trữ trên 

giàn 

Hệ thống 

bơm lưu thể 

khai thác 

Bao gồm các bơm lưu thể khai thác, tập trung tại 

H1-WHP và/hoặc đến FPSO Armada TGT1 để 

xử lý 

Hệ thống 

dụng cụ và 

thiết bị điện 

Bao gồm: các thiết bị sóng ngắn điều khiển từ tàu 

FPSO Armada TGT1, thiết bị ESD, dụng cụ và 

thiết bị xử lý (các thiết bị ngắt dòng và bảo dưỡng 

dùng cho hệ thống điều khiển), radio tần số VHF 

(phục vụ liên lạc giữa giàn với tàu FPSO Armada 

TGT1 và máy bay trực thăng), ESD và F&G 

(ngắt dòng và rơ le), phòng điều khiển động cơ 

(cho các bơm vận chuyển dầu diesel, bơm của hệ 

thống xả có áp và không áp), hệ thống công tắc 

điện (dùng cho các đồng hồ đo, hệ thống chiếu 

sáng, lưu điện và các thiết bị hỗ trợ hàng hải) và 

thiết bị chuyển đổi (để chuyển nguồn từ các máy 

phát và bộ lưu điện). 

2.  
FPSO 

Armada 

TGT1 

Hệ thống 

phát điện 

Bao gồm ba máy phát điện chạy khí công suất 

13,152 KVA/10,500 KW (SOLAR MAR100). 

Ngoài ra, trên tàu còn có một máy phát điện dự 

phòng chạy bằng nhiên liệu dầu DO công suất 

1360 kW. 

Hệ thống Bao gồm hệ thống nước và các thiết bị PCCC 
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Stt Giàn/Tàu 
Công trình 

phụ trợ 
Mô tả 

PCCC được trang bị trên tàu. 

Sàn trực 

thăng 

Sàn bát giác, được thiết kế cho hoạt động của trực 

thăng Super Puma AS332L2, Mi-17 và các loại 

trực thăng tương đương và có hệ thống tiếp nhiên 

liệu. 

Hệ thống 

khí công cụ 

Cung cấp khí nén khô và sạch cho các hệ thống 

điều khiển và công nghệ 

Hệ thống 

khí Nitơ 
Cung cấp khí Nitơ cho hệ thống khai thác 

Hệ thống 

khí nhiên 

liệu 

Cung cấp khí nhiên liệu cho các tuabin để phát 

điện cấp cho toàn bộ hoạt động của tàu FPSO 

Armada TGT1 và các giàn H1-WHP, H4-WHP 

và H5-WHP 

Hệ thống tự 

động 

hóa/điều 

khiển/ 

thông tin 

liên lạc  

Các giàn đầu giếng được điều khiển từ tàu FPSO 

Armada TGT1 thông qua hệ thống điều khiển từ 

xa (hệ thống sóng microwave) và hệ thống điều 

khiển DCS.  Việc kiểm soát giếng được thiết kế 

để có thể điều khiển bằng tay tại chỗ hoặc từ xa.  

Phòng điều khiển trên tàu FPSO Armada TGT1 

vận hành từ xa các hệ thống trên giàn đầu giếng 

để đóng mở giếng và chuyển đổi cụm van phân 

dòng giữa khai thác và thử giếng. 

Từ tàu FPSO Armada TGT1 cũng có thể ngắt các 

hoạt động trên giàn trong trường hợp khẩn cấp 

sau đó khởi động lại, tuy nhiên quá trình khởi 

động lại sau khi ngắt do báo động cấp 1 (ESD1) 

phải được thực hiện tại chỗ. 

Khu nhà ở Sức chứa 100 nhân viên 

Hệ thống 

sưởi và làm 

mát khu vực 

nhà ở 

Phục vụ cho sinh hoạt của nhân viên tại khu nhà ở 

trên tàu FPSO Armada TGT1 

Hệ thống 

cần cẩu 

Thực hiện nâng và hạ các thiết bị nặng từ tàu dịch 

vụ lên FPSO Armada TGT1 và ngược lại 

Hệ thống 

bơm và lưu 

trữ dầu DO 

Phục vụ hoạt động của các tuabin chạy DO 

Hệ thống 

bơm và lưu 

trữ hóa chất 

Phục vụ hoạt động của các hệ thống khai thác 
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Stt Giàn/Tàu 
Công trình 

phụ trợ 
Mô tả 

Phòng thí 

nghiệm 
Thực hiện lấy mẫu và phân tích ngay trên giàn 

Kho chứa Lưu chứa các thiết bị, vật tư cần thiết 

➢ Đánh giá khả năng tiếp nhận thêm dòng lưu thể từ Dự án của các công 

trình xử lý hiện hữu 

Dự báo diễn biến sản lượng khai thác của toàn mỏ TGT và mỏ HST/HSD đến năm 

2027 và công suất xử lý dòng lưu thể của tàu FPSO Armada TGT1 thể hiện tại 

Bảng 1.7. 

Bảng 1.7 Dự báo diễn biến sản lượng khai thác của toàn mỏ TGT và mỏ 

HST/HSD 

Năm 

TGT HST/HSD TGT+HST/HSD 
Khả năng xử lý trên FPSO 

Armada TGT1 và H1-WHP 

Dầu Nước Khí Dầu Nước Khí Dầu Nước Khí Dầu Nước Khí 

m3/ ngày nghìn m3/ngày m3/ ngày 
nghìn  

m3/ngày 
m3/ ngày nghìn m3/ngày m3/ ngày 

nghìn 

m3/ngày 

2022 2.278 17.532 348 330 2661 68 2.608 20.193 413 FPSO: 

8.745 

H1-

WHP: 

4.770 

Tổng: 

13.515 

FPSO: 

13.515 

H1-

WHP: 

10.335 

Tổng: 

23.850 

FPSO: 

3.256 

 H1-WHP: 

1416 

Tổng: 

4672 

2023 2.125 16.116 311 671 2579 181 2.796 18.695 496 

2024 2.074 15.597 300 712 2528 198 2.786 18.124 498 

2025 1.483 14.889 218 664 2557 190 2.146 17.447 411 

2026 2.175 14.740 300 575 2583 181 2.750 17.323 479 

2027 2.275 14.389 309 510 2595 176 2.785 16.984 484 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Ghi chú: trong tính toán sử dụng 1 triệu bộ khối khí = 28.317 m3; 1 thùng dầu và nước = 0,159 m3 

Dựa vào bảng trên, các công trình xử lý và khai thác hiện hữu trên FPSO Armada 

TGT1 và H1-WHP có khả năng xử lý lượng dầu, nước khí bổ sung từ Dự án. Lưu 

lượng xử lý tối đa của các hệ thống trong trường hợp của Dự án như sau: 

- Xử lý dầu: lớn nhất năm 2023 đạt 2.796 m3/ngày (tương đương 17.584 thùng 

/ngày), chiếm khoảng 21% công suất xử lý của hệ thống hiện hữu; 

- Xử lý nước khai thác: lớn nhất năm 2022 đạt 20.193 m3/ngày (tương đương 

127.001 thùng/ngày), chiếm khoảng 85 % công suất xử lý của hệ thống hiện hữu; 

- Xử lý khí: lớn nhất năm 2024 đạt 498 nghìn m3/ngày (tương đương 17,6 triệu bộ 

khối khí/ngày), chiếm khoảng 11 % công suất xử lý của hệ thống hiện hữu. 

1.2.7 Công tác bảo vệ môi trường tại mỏ TGT 

1.2.7.1 Quản lý khí thải 

Trên các giàn được lắp đặt hệ thống cảm biến rò rỉ khí, khói để phát hiện khí rò rỉ từ 

hệ thống công nghệ trong quá trình vận hành thường xuyên. Hệ thống này hoạt động 

liên tục 24/24. Trực thăng và tàu dịch vụ cũng sẽ hỗ trợ giám sát rò rỉ khí từ thiết bị 

ngầm dưới biển bằng cách quan sát trực tiếp bề mặt biển (trong trường hợp có bong 
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bóng khí nổi lên từ mặt biển). Hơn nữa, HLJOC cũng giám sát rò rỉ khí thông qua 

việc thường xuyên kiểm tra áp suất đầu vào của khí ngay trên các giàn khai thác và 

áp suất đầu ra của hệ thống đường ống. 

Tất cả các thiết bị, tàu thuyền phục vụ cho quá trình khai thác được vận hành và bảo 

dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để đảm bảo các thiết bị này hoạt động hiệu 

quả, hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường. Không sử dụng khí Halon, CFCs hoặc 

HCFCs, chỉ sử dụng các nhiên liệu không gây ảnh hưởng đến tầng ozone và gây hiệu 

ứng nhà kính. 

1.2.7.2 Quản lý nước thải 

• Nước khai thác: phát sinh từ hoạt động khai thác tại mỏ TGT sẽ được xử lý 

bằng 2 hệ thống xử lý nước khai thác đặt tại H1-WHP và FPSO Armada TGT1 

với công suất thiết kế lần lượt là 65.000 thùng/ngày (tương đương khoảng 

10.335 m3/ngày) và 85.000 thùng/ngày (tương đương 13.515 m3/ngày), đảm 

bảo hàm lượng dầu < 40mg/l theo QCVN 35:2010/BTNMT trước khi thải 

xuống biển. 

Trong quá trình xả thải, nước khai thác luôn được kiểm soát chất lượng bằng 

hệ thống quan trắc tự động hoạt động 24/24. Ngoài ra, nước khai thác sau xử lý 

được lấy mẫu định kỳ hàng quý và giao cho phòng thí nghiệm độc lập phân 

tích để đảm bảo hệ thống xử lý nước khai thác luôn hoạt động hiệu quả. 

• Nước thải sinh hoạt: trên FPSO Armada TGT1 được thu gom và thải bỏ 

xuống biển tuân thủ quy định của Điều 44, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

1.2.7.3 Quản lý chất thải khoan 

Hoạt động khoan của mỏ TGT sử dụng dung dịch khoan nền nước và nền không 

nước.  

− Dung dịch khoan nền nước: theo quy định tại QCVN 36:2010/BTNMT, dung 

dịch khoan và mùn khoan nền nước được phép thải bỏ xuống biển ở vị trí cách 

bờ và khu nuôi trồng thủy sản ngoài 3 hải lý. Vị trí mỏ TGT cách bờ khoảng 

105km (> 3 hải lý), vì vậy toàn bộ dung dịch khoan nền nước và mùn khoan 

nền nước phát sinh từ hoạt động khoan phát triển tại mỏ TGT sau khi sử dụng 

có thể được thu gom và thải bỏ xuống biển. 

− Dung dịch khoan nền không nước: HLJOC đã tiến hành xin cấp phép đối với 

dự án triển khai tại khu vực mỏ TGT và chỉ tiến hành khoan sau khi có chấp 

thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

1.2.7.4 Quản lý chất thải không nguy hại 

Theo hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các giàn khai thác đầu giếng (TGT 

H1-WHP, H4-WHP & H5-WHP) và tàu FPSO Armada TGT1 ký với liên danh 

BAB/VSP, VSP chịu trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ 

hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng. 
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− Chất thải thực phẩm: chất thải thực phẩm sẽ được nghiền đến kích thước nhỏ 

hơn 25mm bằng thiết bị trên FPSO Armada TGT1 và thải xuống biển. 

− Chất thải không nguy hại còn lại: tất cả các loại chất thải không nguy hại còn 

lại được phân loại, lưu trữ riêng bằng các thùng chứa có dán nhãn trên các giàn 

đầu giếng, sau đó tập trung về FPSO Armada TGT1 và định kỳ được vận 

chuyển về bờ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy 

định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

1.2.7.5 Quản lý chất thải nguy hại 

Tương tự như chất thải không nguy hại, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động 

khai  thác của mỏ TGT được thu gom bằng các thùng chứa riêng biệt có dán nhãn 

trên các giàn đầu giếng và sau đó tập trung về FPSO Armada TGT1 và định kỳ được 

vận chuyển về bờ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy 

định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

VSP đứng tên chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với các chất thải phát sinh từ 

hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ TGT và quản lý, báo cáo về lượng chất thải này. 

VSP đã đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và phân loại chất thải nguy hại 

tại nguồn mã số QLCTNH: QLCTNH:77.000012.T. ngày 09/05/2016 tại Sở TNMT 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Định kỳ VSP sẽ báo cáo cho Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu về hiện trạng lưu trữ và chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định. 

1.2.7.6 Giám sát môi trường xung quanh 

HLJOC đang thực hiện giám sát theo chương trình giám sát tại nguồn và chương 

trình quan trắc môi trường toàn mỏ định kỳ như trong báo cáo ĐTM của Dự án “Kế 

hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt theo Quyết định số 851/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 04 năm 2020.  

1.2.7.7 Ứng phó sự cố môi trường 

HLJOC đã xây dựng các kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường cho toàn Lô 16-1 

và đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: 

- Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của hoạt động khoan và khai thác 

dầu khí tại mỏ Tê Giác Trắng được HLJOC ban hành theo Quyết định số 19-02-

032/HL/HSE ngày 25/02/2019 (Đính kèm trong Phụ lục 1); 

- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho dự án phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng 

được UBQGUPTT&TKCN phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 

04/01/2018 (Đính kèm trong Phụ lục 1); 

- Chương trình quản lý an toàn, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho mỏ Tê Giác 

Trắng đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-ATMT 

ngày 01/11/2011 (Đính kèm trong Phụ lục 1); 

Các giấy phép ngăn ngừa ô nhiễm biển, Giấy phép phòng cháy chữa cháy của các 

giàn, tàu phục vụ cho hoạt động của mỏ TGT. 
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1.2.7.8 Đánh giá hiệu quả của biện pháp xử lý chất thải tại mỏ TGT 

Dựa trên các kết quả giám sát nước thải phát sinh từ hoạt động khai thác hiện hữu 

của mỏ TGT cũng như diễn biến chất lượng nước biển, trầm tích và sinh vật đáy tại 

khu vực mỏ cho thấy HLJOC đã thực hiện các biện pháp xử lý chất thải phù hợp và 

các thiết bị, hệ thống xử lý chất thải có hiệu quả xử lý cao. 
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 NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC 

SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN  

Hiện tại, HLJOC đang sử dụng các hóa chất phục vụ khoan và khai thác dầu khí mỏ TGT tuân thủ các quy định về hóa chất tại Việt 

Nam. Hóa chất dự kiến sử dụng cho Dự án tương tự như những hóa chất đã sử dụng trong giai đoạn trước đây tại mỏ Tê Giác Trắng. 

Dưới đây là tóm tắt các hóa chất dự kiến sẽ được HLJOC sử dụng trong Dự án 

1.3.1 Nhu cầu về sử dụng hóa chất 

1.3.1.1 Hóa chất sử dụng trong giai đoạn khoan 

Trong hoạt động khoan thuộc Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022, HLJOC dự kiến sẽ sử dụng các hóa chất như 

được trình bày trong bảng dưới đây. 

Bảng 1.8 Danh mục hóa chất sử dụng trong giai đoạn khoan của Dự án 

Stt Tên thương mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

chính, độc tính 

Chức năng 

Ước tính lượng 

sử dụng /1 giếng 

(m3) 

Tổng lượng hóa 

chất sử dụng/5 

giếng  

(bao gồm 4 giếng 

khai thác và 1 

giếng khoan thẩm 

lượng) 

Hóa phẩm cho dung dịch khoan nền nước 

1 Barite BaSO4, ít độc 
Chất làm nặng dùng để tăng tỷ trong 

dung dịch khoan 
1400 7.000 

2 Bentonite Ít độc 
Tạo nhớt; tạo vỏ bùn bảo vệ thành giếng 

khoan; kiểm soát mất dung dịch 
60 300 
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Stt Tên thương mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

chính, độc tính 

Chức năng 

Ước tính lượng 

sử dụng /1 giếng 

(m3) 

Tổng lượng hóa 

chất sử dụng/5 

giếng  

(bao gồm 4 giếng 

khai thác và 1 

giếng khoan thẩm 

lượng) 

3 Biosafe Ít độc Chất diệt khuẩn 85 425 

4 CaCO3 F CaCO3, ít độc Bít nhét lỗ rỗng thành hệ; tan trong axit 600 3.000 

5 Caustic Soda 
NaOH, độ độc trung 

bình 
Nâng pH và độ kiềm 80 400 

6 Brine Pac 3N1 Ít độc 
Chất ức chế làm giảm thiểu tốc độ ăn 

mòn kim loại, bảo vệ ống chống 
20 100 

7 Xanplex D Ít độc 

Tăng độ nhớt dung dịch, đảm bảo khả 

năng đưa mùn khoan lên khỏi giếng 

khoan 

450 2.250 

8 Pottasium Chloride  KCl, ít độc Ức chế sét trương nở sét, tăng tỷ trọng 250 1.250 

9 Max Guard Plus Ít độc Ức chế sét trương nở 200 1.000 

10 M-I Pac UL Ít độc Kiểm soát độ thải nước 600 3.000 

11 Chek Loss Plus 
Ít độc Làm kín lỗ rỗng thành hệ, tan một phần 

trong axit 
1200 6.000 

12 PHPA LV 
Ít độc Tạo nhớt; bao bọc mùn khoan, chống 

trương nở sét 
150 750 

13 CaCO3 F,C,M CaCO3, ít độc Bít nhét lỗ rỗng thành hệ; tan trong axit 650 3.250 

14 Graphite (LC-Lube) Ít độc Bít nhét lỗ rỗng thành hệ, bôi trơn  450 2.250 
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Stt Tên thương mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

chính, độc tính 

Chức năng 

Ước tính lượng 

sử dụng /1 giếng 

(m3) 

Tổng lượng hóa 

chất sử dụng/5 

giếng  

(bao gồm 4 giếng 

khai thác và 1 

giếng khoan thẩm 

lượng) 

15 NOXIGEN Ít độc 

Chất khử oxy trong dung dịch hoàn 

thiện giếng, giúp giảm tốc độ ăn mòn bộ 

khoan cụ, ống chống 

20 100 

16 RX-03X Ít độc 
Chất hoạt tính, tẩy rửa làm sạch ống 

chống trước khi hoàn thiện giếng khoan 
10 50 

17 Soda Ash Na2CO3, ít độc Giảm độ cứng, tăng độ kiềm 80 400 

18 Sodium Bicarb NaHCO3, ít độc Chất khử xi măng 60 300 

19 Pk 1500 Ít độc Chống tạo bọt 36 180 

20 Citric Acid Ít độc 
Kiểm soát độ pH, xử lý nhiễm bẩn xi 

măng 
60 300 

Hóa phẩm cho dung dịch khoan nền không nước 

1 Carbo Gel II 
Tinh thể thạch anh, 

không độc 

Sét biến tính, tạo độ nhớt cho dung dịch 

khoan nền không nước 
231 1155 

2 Calcium Chloride CaCl2, không độc Ức chế sét trương nở, kiểm soát tỷ trọng 1900 9500 

3 LC- Lube 

Tributyl phosphate 

(60-70%), độ độc 

trung bình 

Làm kín lỗ rỗng thành hệ, tan một phần 

trong axit 
370 1850 

4 EPI Vis Ít độc Chất tạo tính lưu biến và cấu trúc gels 4 20 
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Stt Tên thương mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần 

chính, độc tính 

Chức năng 

Ước tính lượng 

sử dụng /1 giếng 

(m3) 

Tổng lượng hóa 

chất sử dụng/5 

giếng  

(bao gồm 4 giếng 

khai thác và 1 

giếng khoan thẩm 

lượng) 

để tăng khả năng làm sạch giếng khoan 

và giữ mùn khoan ở trạng thái lơ lửng 

5 Lime (Vôi sống) CaO, ít độc Nâng pH và độ kiềm 500 2500 

6 Neoflo 1-58(bbl) 

Các alken C15-C18, 

chất lỏng không 

màu, ít độc 

Dung dịch nền để pha dung dịch khoan 

nền không nước, Ức chế sét trương nở 
2200 11000 

7 MAGMA TROL Ít độc Kiểm soát độ thải nước 10 50 

8 EPI MUL 4080 Ít độc 
Chất tạo nhũ tương dầu nước cho dung 

dịch khoan nền không nước 
60 300 

9 Rx-03x Ít độc 

Chất hoạt động bề mặt làm sạch dầu 

nhớt, dung dịch SBM dính bám trên bề 

mặt cần khoan, ống chống và thiết bị 

lòng giếng 

8 40 

10 OVA TROL LT Ít độc Kiểm soát độ thải nước 368 1840 

11 EPI-TEC Ít độc 
Chất tạo nhũ tương dầu nước thứ cấp 

cho dung dịch khoan nền không nước 
22 110 

12 Mil Clean sea Ít độc 
Chất tẩy rửa dùng để rửa sàn, bể dung 

dịch SBM 
4 20 

Nguồn: HLJOC, 2022 
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Trang 1-22 Chủ dự án (ký tên) 

1.3.1.2 Hóa chất sử dụng trong giai đoạn khai thác 

Các hóa chất sử dụng trong hoạt động khai thác dầu khí cho Dự án này có chức 

năng chống đông, ức chế ăn mòn, chống đóng cặn và ngăn ngừa quá trình tạo 

hydrat, tạo nhũ tương và tạo bọt. Các hóa chất này đã được sử dụng trong hoạt 

động khai thác dầu khí tại mỏ TGT cũng như đã và đang được các nhà thầu khai 

thác dầu khí khác sử dụng rộng rãi. Các hóa chất này tương đối thân thiện với môi 

trường. Danh sách các hóa chất sử dụng cho các hoạt động khai thác được trình bày 

trong Bảng 1.9 

Bảng 1.9 Danh mục hóa chất sử dụng cho hoạt động khai thác tại mỏ TGT 

STT 
Tên thương 

mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần chính, 

độc tính 

Chức 

năng 

Lượng  

sử 

dụng/ 

năm 

Đơn 

vị 

Hóa chất sử dụng trong giai đoạn khai thác (trung bình cho 1 năm) 

1.  

PPD (Pour 

point 

Depressant) 

(PAO 32014; 

PAO 83363) 

- Xylene (60-100%) 

- Ethylbenzene (10-30%) 

- Độ độc trung bình 

Chất 

chống 

đông 

100 m3 

2.  
Demulsifier 

(DMO 32122) 

- Alkyl (C3-5) benzene: 

30-60% 

- Naphthalene: 1-5%; 

1,2,4 Trimethylbenene: 

1-5% 

- Độ độc trung bình 

Chất phá 

nhũ 
100 m3 

3.  

Corrosion 

inhibitor 

(CRW 32218) 

- Muối của imizoline: 10-

30% 

- Methanol: 5-10% 

- 2-mercaptoethanol: 1-5% 

Chất 

chống ăn 

mòn 

60 m3 

4.  

Corrosion 

inhibitor for 

gas (CRO 

80157; RX 

2089D) 

- 1,2,4-trimethylbenzene                         

(<1%) 

- Alkyl benzene (C9-10) 

- Amide/imidazolines (10-

30%) 

- Diesel (60-100%) 

- Naphtalene (<1%) 

- Độ độc trung bình 

Chất 

chống ăn 

mòn 

12 m3 

5.  
Scale inhibitor 

(SCW-32699) 

- [[(phosphonomethyl)imi

no]bis[(ethylenenitrilo)bi

s(methylene)]]tetrakisph

osphonic acid, sodium 

salt; 

- Độ độc trung bình 

Chất 

chống 

đóng cặn 

55 m3 
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Trang 1-23 Chủ dự án (ký tên) 

STT 
Tên thương 

mại 

Công thức hóa 

học/Thành phần chính, 

độc tính 

Chức 

năng 

Lượng  

sử 

dụng/ 

năm 

Đơn 

vị 

6.  
Deoiler (WT-

1445) 

- Dạng nhũ tương màu 

trắng 

- Độ độc thấp 

Chất phá 

nhũ 
90 m3 

7.  

Biocide (XC 

32550; XC 

32102) 

- Glutaral; 

- Phosphonium quaternary 

salt (30-60%) 

- Độ độc trung bình 

Chất khử 

trùng 
12 m3 

8.  TEG - Độ độc thấp 
Chất hút 

ẩm 
5 m3 

9.  

Oxygen 

scavenger 

(OSW 80490) 

- Ammonium bisulphite 

(60-100%) 

- Độ độc trung bình 

Chất khử 

ôxy 
15 m3 

10.  
Polyelectrolyte 

(RBW 85326) 

- Polime của 1,2-

Ethanediamine với 

2(chloromethyl)oxirane 

- và Nmethylmethanamine 

- Độ độc trung bình 

Chống cặn 

nước bơm 

ép 

10 m3 

11.  
Coagulant 

(RNB 70304) 
- Độ độc trung bình 

Chống cặn 

nước bơm 

ép 

5 m3 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Ngoài các loại hóa chất kể trên, HLJOC chỉ dự trữ thêm một lượng nhỏ dầu DO 

trên các giàn đầu giếng để chạy máy phát điện trong trường hợp khẩn cấp, không sử 

dụng thêm nguyên vật liệu khác mà chưa khai báo. 

Các hóa chất và dầu DO sẽ được vận chuyển từ bờ ra ngoài giàn để cung ứng cho 

hoạt động tại mỏ Tê Giác Trắng theo quy trình sau: hóa chất sẽ được nhà cung cấp 

vận chuyển trực tiếp đến vị trí neo đậu của các tàu dịch vụ của HLJOC tại cảng 

Vũng Tàu và sau đó các tàu dịch vụ này sẽ vận chuyển hóa chất ra các giàn khoan, 

giàn khai thác dầu khí và tàu FPSO. Sau khi tàu vận chuyển hóa chất và dầu DO 

đến vị trí công trình khai thác ngoài khơi, các hóa chất sẽ được bơm bằng đường 

ống vào các bồn chứa hóa chất trên giàn/tàu và điều khiển bằng bơm định lượng và 

thiết bị đo mức chất lỏng trong bồn. Trên mỗi đường ống vận chuyển hóa chất và 

dầu DO đều được trang bị các van đóng/mở nhằm đóng ngay nguồn tràn đổ trong 

trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ hay đứt gãy đường ống. 

1.3.2  Nhu cầu sử dụng năng lượng  

1.3.2.1 Năng lượng sử dụng trong giai đoạn khoan  

Nhiên liệu chính phục vụ cho hoạt động của giàn khoan, các tàu hỗ trợ và trực 

thăng là dầu DO và nhiên liệu phản lực, nhu cầu sử dụng ước tính cho cả giai đoạn 
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Trang 1-24 Chủ dự án (ký tên) 

này khoảng 5.225 tấn DO và 13,6 tấn Jet A1 (chi tiết được trình bày tại chương 3 

của báo cáo). 

1.3.2.2 Năng lượng sử dụng trong giai đoạn khai thác 

Giàn đầu giếng  

Các giàn đầu giếng đều được trang bị một máy phát điện chạy khí 175 kW (từ 

chính nguồn khí khai thác được), một máy phát điện chạy DO 250 kW (dự phòng 

cho trường hợp không có khí) và hệ thống UPS (để ổn định nguồn điện cấp cho các 

hệ thống trên giàn). 

Lượng khí tiêu thụ thực tế tại các giàn khoảng 12 triệu bộ khối khí/năm (khoảng 

340.000 m3 khí/năm) và lượng DO chạy dự phòng ước tính khoảng 0,8 m3/ngày. 

Tàu FPSO Armada TGT1 

Hệ thống phát điện chính trên tàu FPSO gồm ba máy phát điện chạy khí công suất 

13,152 KVA/10,500 KW (SOLAR MAR100). Ngoài ra, trên tàu còn có một máy 

phát điện dự phòng chạy bằng nhiên liệu dầu DO công suất 1360 kW. 

Lượng khí tiêu thụ thực tế mỗi ngày trên tàu khoảng 7 triệu bộ khối khí/ngày (khoảng 

198.000 m3 khí/năm) và lượng DO chạy dự phòng ước tính khoảng 5,6 m3/ngày. 

1.3.3 Sản phẩm của Dự án 

1.3.3.1  Đặc tính sản phẩm khai thác 

Sau khi được xử lý tại FPSO Armada TGT1, sản phẩm của Dự án sẽ đạt các tiêu 

chuẩn chất lượng như sau:  

Bảng 1.10 Đặc tính dầu thương phẩm của Dự án 

Thông số Giá trị 

Áp suất hơi thật (TVP) Áp suất khí quyển tại 550C 

Áp suất hơi Reid (RVP) tại 1000F < 10 psia 

Hàm lượng tạp chất (BS&W) < 0,5% thể tích 

Hàm lượng H2S < 3 ppm khối lượng 

Hàm lượng CO2 < 0,1 mol% 

Hàm lượng muối < 11,34 g/thùng 
Nguồn: HLJOC, 2022 

Bảng 1.11 Đặc tính khí thương phẩm của Dự án 

Thông số Giá trị 

Nhiệt trị 950 < GHV < 1350 Btu/bộ khối khí chuẩn 

Điểm sương của nước -10oC tại 70 bar(g) hoặc 5oC tại áp suất đầu ra 

Áp suất 110 đến 125 bar(g) 

Nhiệt độ -10oC đến 85oC  
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Trang 1-25 Chủ dự án (ký tên) 

Thông số Giá trị 

Tạp chất Tổng khí trơ (bao gồm CO2) < 2% thể tích 

Hàm lượng CO2 < 1% thể tích 

Hàm lượng hợp chất sunphua < 30 ppmv 

Hàm lượng H2S < 10ppmv 

Hàm lượng O2 < 0,1% thể tích 
Nguồn: HLJOC, 2022 

1.3.3.2 Sản lượng khai thác dự kiến 

Dự báo sản lượng khai thác từ các giếng khoan mới được tóm tắt trong Bảng 1.12. 

Bảng 1.12 Sản lượng khai thác của các giếng khoan mới 

Năm 

Sản lượng dầu  
Sản lượng khí 

  

Sản lượng nước khai 

thác 

thùng/ngày m3/ngày 
triệu bộ 

khối/ngày 

nghìn 

m3/ngày 
thùng/ngày m3/ngày 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 298 47 0,2 6 204 32 

2024 5.039 801 3,5 99 8.592 1.366 

2025 3.498 556 2,4 68 12.491 1.986 

2026 2.307 367 1,6 45 11.951 1.900 

2027 1.795 285 1,2 34 11.465 1.823 
Nguồn: HLJOC, 2022 

Ghi chú: trong tính toán sử dụng 1 triệu bộ khối khí = 28.317 m3; 1 thùng dầu và nước = 0,159m3. 

Dự báo diễn biến sản lượng khai thác tại toàn mỏ TGT sau khi đưa các giếng khoan 

mới vào khai thác được thể hiện trong Hình 1.7, Hình 1.8 v à Bảng 1.10. 
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Trang 1-26 Chủ dự án (ký tên) 

 

Hình 1.5 Biểu đồ sản lượng dầu khí và nước bơm ép mỏ TGT theo phương án 

cơ sở 

 

  

 

 

Hình 1.6 Sản lượng khai thác dầu tại mỏ TGT theo phương án cơ sở 
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Trang 1-27 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 1.13 Diễn biến sản lượng khai thác của toàn mỏ TGT và mỏ HST/HSD theo từng giàn 

Năm 

  

H1 H4 H5 HST & HSD H1 + H4 + H5+ HST + HSD 

Dầu Nước  Khí Dầu Nước  Khí Dầu Nước  Khí Dầu Nước  Khí Dầu Nước  Khí 

m3/ngày nghìn m3/ngày m3/ngày nghìn m3/ngày m3/ngày nghìn m3/ngày m3/ngày nghìn m3/ngày m3/ngày nghìn m3/ngày 

2022 1.269 9.558 224 438 5.069 51 571 2.905 74 330 2.661 68 2.608 20.193 417 

2023 1.253 9.345 212 373 4.111 42 498 2.660 57 671 2.579 181 2.795 18.695 492 

2024 927 8.966 167 454 3.631 51 692 2.999 79 712 2.528 198 2.785 18.124 495 

2025 646 8.260 122 370 3.486 42 467 3.144 54 664 2.557 190 2.147 17.447 408 

2026 503 7.913 99 283 3.335 31 338 3.041 37 575 2.583 181 1.699 16.872 348 

2027 418 7.635 85 232 3.183 25 269 2.923 28 510 2.595 176 1.429 16.336 314 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Ghi chú: trong tính toán sử dụng 1 triệu bộ khối khí = 28.317 m3; 1 thùng dầu và nước = 0,159m3 

 Công nghệ sản xuất, vận hành 

Như đã nêu ở mục 1.2.1, so với Dự án đã được phê duyệt năm 2020 thì “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022” sẽ 

chỉ bổ sung thêm 04 giếng khoan khai thác. Các công trình hiện hữu vẫn được sử dụng không tiến hành cải hoán hay lắp mới thêm 

các thiết bị. Do đó, các công trình, thiết bị khai thác hiện hữu tại mỏ TGT sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng với quy trình công nghệ khai 

thác/xử lý như đã mô tả ở mục 1.2.3.2.  



 

 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 1-28 Chủ dự án (ký tên) 

 

Hình 1.7 Quy trình công nghệ xử lý lưu thể tại mỏ Tê Giác Trắng 
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Trang 1-29 Chủ dự án (ký tên) 

 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

Các giếng mới của Dự án sẽ được khoan bằng giàn khoan tự nâng. Quy trình khoan 

chung của Dự án được thể hiện trong Hình 1.8. 

 

Hình 1.8 Sơ đồ quy trình khoan 

1.5.1 Giàn khoan 

Giàn khoan sử dụng cho Dự án là giàn khoan jack-up (giàn tự nâng) (như PVD I, 

PVD VI...). Giàn khoan có đủ năng lực để vận hành các hoạt động khoan theo thiết 

kế của HLJOC. Đối với công tác bảo vệ môi trường, giàn khoan được trang bị các 

thiết bị xử lý chất thải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam. Ngoài ra, giàn 

khoan có đầy đủ các chứng chỉ về an toàn và bảo vệ môi trường cần thiết do các tổ 

chức chứng nhận quốc tế cấp. Các thông số kỹ thuật của giàn khoan tự nâng điển 

hình được tóm tắt trong bảng sau. 
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Trang 1-30 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 1.14 Tóm tắt các đặc điểm kỹ thuật của giàn khoan 

Stt Đặc tính chính Yêu cầu kỹ thuật 

1 Loại giàn Giàn khoan tự nâng, chân độc lập 

2 
Độ sâu nước hoạt động tối đa  

Độ sâu nước hoạt động tối thiểu  

300 (91) 

115 (35) 

bộ (m) 

bộ (m) 

3 Khả năng khoan sâu 25.000 (7.620) bộ (m) 

4 
Tải trọng sàn 

(trong khi khoan, không kể tải trọng treo)  

2.800 

3.400  

tấn (tối thiểu)  

tấn (ưu tiên) 

5 Công suất tháp khoan  
1,3  

(590)  

triệu pao 

(tấn) 

6 

Các thiết bị nâng thả 

(Ròng rọc tĩnh, ròng rọc động, quang treo, đầu 

quay) 

590  tấn 

7 Cơ cấu tời khoan 3.000  CV (mã lực) 

8 Lực thả + Lực nâng  200 + 500  tấn 

9 
Khu vực sàn chứa ống Đủ chỗ cho ít nhất 250 ống loại 

13.3/8" 

10 Hệ thống truyền động đỉnh 
590   

40 

tấn 

kft-lb liên tục 

11 
Bồn chứa dung dịch khoan 

(Hoạt động + Dự trữ)  

2.400  

3.000  

thùng (tối thiểu) 

thùng (tối đa) 

12 Bồn chứa dầu gốc 1.200  thùng 

13 Bồn chứa nước biển 2.000  thùng 

14 Bồn chứa hóa phẩm rời (barite/gel)  5.000  bộ khối 

15 Bồn chứa ximăng rời  7.000  bộ khối 

16 

Số máy bơm dung dịch 

Công suất bơm 

Áp suất bơm 

3 

550  

7.500  

 

galon/phút 

psi   

17 

Hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan                 

áp suất cao 

(Ống quay, Ống phân nhánh đứng) 

7.500  psi   

18 

Thiết bị chống phun trào áp suất thấp 

Thiết bị chống phun trào áp suất cao 

hoặc thiết bị đơn 18.3/4" 10k   

Vành xuyến + 2 ngàm (  2.000 psi) 

Vành xuyến + 4 ngàm (10.000 psi) 

theo ưu tiên 

19 Phòng ở 150  người  
Nguồn: HLJOC, 2022 
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Các thiết bị có liên quan đến bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường trên giàn khoan 

được tóm tắt dưới đây: 

➢ Hệ thống kiểm soát giếng 

Hệ thống kiểm soát giếng bao gồm thiết bị chống phun trào (BOP), hệ thống 

chuyển hướng và hệ thống “chặn và hủy” (choke-and-kill).  

Trong trường hợp xảy ra sự cố phun trào, thiết bị chống phun trào được đóng lại để 

bít chặt giếng khoan ngay tại bề mặt nhằm ngăn chặn dòng lưu thể phun trào từ 

giếng ra ngoài và có thể điều khiển giếng hoạt động trở lại khi sự cố đã được kiểm 

soát. 

➢ Hệ thống phát hiện khí và lửa 

Hệ thống phát hiện khí và lửa đã được thẩm định và chứng nhận. Giàn khoan được 

trang bị các hệ thống phát hiện khí và lửa hoàn toàn độc lập. Những hệ thống này 

gồm hệ thống giám sát H2S, hệ thống giám sát khí dễ cháy, thiết bị đo lượng khí nổ, 

các đầu dò khí H2S, đầu dò CO2, thiết bị đo O2 và các đầu dò khói/lửa được lắp đặt 

tại các vị trí quan trọng trên giàn khoan. 

➢ Hệ thống kiểm soát chất rắn 

Hệ thống kiểm soát chất rắn được lắp đặt trên giàn khoan. Hệ thống này bao gồm 

các thiết bị sau: 

- Hệ thống sàng rung được sử dụng để loại bỏ mùn khoan có kích thước lớn ra 

khỏi dung dịch khoan. 

- Các thiết bị kiểm soát chất rắn khác như thiết bị tách cát, làm sạch dung dịch 

khoan, tách khí và các máy ly tâm để loại bỏ các hạt mịn nhất.  

➢ Các thiết bị phòng chống ô nhiễm 

Giàn khoan được trang bị thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, thiết bị nghiền/thải bỏ 

chất thải thực phẩm, và thiết bị tách nước nhiễm dầu để xử lý các chất thải phát 

sinh trong suốt chiến dịch khoan. Tất cả các thiết bị chống ô nhiễm môi trường nêu 

trên đều tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định trong Công ước Quốc tế MARPOL. 

Tàu hỗ trợ 

Dự kiến có thêm 2 tàu dịch vụ trực và vận chuyển hàng hóa hỗ trợ hoạt động khoan 

trong suốt quá trình khoan. 

Các vật liệu cung cấp cho giàn bao gồm: ống khoan, ống chống, xi măng, nhiên 

liệu, dung dịch khoan và các thiết bị khác phục vụ cho công tác khoan. Các tàu 

cung ứng sẽ được vận hành liên tục từ vị trí khoan đến căn cứ hậu cần tại Vũng 

Tàu. Các tàu này được trang bị đèn hiệu hàng hải và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường biển. 
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Trực thăng 

Trực thăng dùng để vận chuyển người gồm đội bay, nhân viên của HLJOC, nhân 

viên nhà thầu và đại diện của cơ quan chức năng đến và đi khỏi giàn khoan. Sân 

bay trực thăng được đặt tại Vũng Tàu và trung bình mỗi tuần sẽ có khoảng 2 

chuyến bay trực thăng ra giàn khoan. 

1.5.2  Thiết kế giếng khoan và ống chống điển hình 

Các giếng khoan được thiết kế trên thực tế khoan thành công cũng như từ kinh 

nghiệm của các giếng đã khoan trong khu vực. Các quy trình khoan cũng sẽ được 

xem xét cập nhật nhằm đảm bảo khoan đến độ sâu mục tiêu và giếng ở điều kiện tốt 

với chi phí thấp nhất. 

✓ Đối với giếng khoan đôi 

Thiết kế cơ bản cho các giếng phát triển tầng Miocene và Oligocene tại mỏ TGT là 

các ống định hướng 36’’. Các ống định hướng này sẽ được khoan xuống độ sâu 

khoảng 90m bên dưới đáy biển. Hai giếng được khoan từ 1 thân giếng 16” sau đó 

sẽ được khoan định hướng hoặc thẳng đứng tới độ sâu 1.650m TVD (tổng độ sâu 

thẳng đứng) và đặt ống chống bề mặt 13-3/8” 68lb/ft loại ren BTC. Tiếp theo, một 

đoạn thân giếng 12-1/4” sẽ được khoan định hướng với một hệ thống động cơ xoay 

tròn có thể điều chỉnh hướng khoan (RSS) tới độ sâu +/- 2.790m, hoặc gần nhất có 

thể tới đỉnh tầng Miocene và ống chống 9-5/8” 47lb/ft ren vỏ cao cấp được đặt tại 

độ sâu +/- 2.790m. Sau đó, thân giếng 8-1/2” sẽ được khoan xuyên qua các tầng 

mục tiêu chính bao gồm đỉnh tầng Intra Lower Bach Ho 5.1 & 5.2, đỉnh tầng 

Oligocene C. Bộ dụng cụ khoan xoay đơn giản hoặc RSS sẽ được sử dụng để khoan 

đoạn thân giếng 8-1/2”. Sau khi đánh giá vỉa chứa, ống khai thác lửng loại 4-1/2” x 

15.1lb/ft ren sẽ được chống và trám xi măng gối vào trong ống chống 9-5/8” một 

đoạn 150m. 

✓ Đối với giếng khoan đơn 

Thiết kế cơ bản cho các giếng phát triển tầng Miocene và Oligocene tại mỏ TGT là 

các ống định hướng 20” với chiều dày thành ống 0,625”. Các ống định hướng này 

sẽ được khoan xuống độ sâu khoảng 350m bên dưới đáy biển. Các đoạn thân giếng 

tiếp theo sẽ chống ống tương tự giếng khoan đôi. 

✓ Đối với giếng khoan áp suất cao 10.000 psi 

Thiết kế cơ bản cho giếng khoan này là ống định hướng 20’’ với chiều dày thành 

ống 0,625”. Khoan thân thân giếng 16” và đặt ống chống bề mặt 13-3/8” 68lb/ft 

loại ren BTC tại độ sâu 2.300m, thân giếng 12-1/4” sẽ được khoan định hướng và 

ống chống 9-5/8” 47lb/ft ren vỏ cao cấp được đặt tại độ sâu 3.348m. Sau đó, thân 

giếng 8-1/2” sẽ được khoan và chống ống lửng 7” x 29lb/ft đặt tại độ sâu 4.300m, 

thân giếng 6” sẽ được khoan và 4-1/2” x 15,2lb/ft ren đặt tại độ sâu 4.937/4.402m.  
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✓ Đối với giếng khoan áp suất cao 15.000 psi 

Khoan thân giếng 26” với ống định hướng 20’’ ở độ sâu 700m. Khoan thân giếng 

16” và đặt ống chống bề mặt 13-3/8” 72lb/ft tại độ sâu 2.800m, thân giếng 12-1/4” 

sẽ được khoan định hướng và ống chống 9-5/8” 58.4lb/ft ren vỏ cao cấp được đặt 

tại độ sâu 4.000m. Sau đó, thân giếng 8-3/8” sẽ được khoan và chống ống lửng 7” x 

32lb/ft đặt tại độ sâu 5.005m. Sau khi thử vỉa, ống lửng 7” sẽ được bịt lại, ống lửng 

4-1/2” sẽ được hoàn thiện. 

Cấu trúc ống chống điển hình cho các giếng khoan tại mỏ TGT dược thể hiện trong 

Hình 1.9. 
 

  

                             Giếng khoan đơn     Giếng khoan đôi 

 

 

 

 

 

5K PSI  SPLITTER WELLHEAD - CASING SCHEMATIC 

Mudline 

36" casing shoe: 175 m 

13-3/8" casing shoe: 1650mTVD 

9-5/8" casing shoe: 2790mTVD 

4-1/2" liner shoe: 3525mTVD 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 1-34 Chủ dự án (ký tên) 

   

         Giếng khoan áp suất cao 10.000psi          Giếng khoan áp suất cao 15.000psi 

Hình 1.9 Cấu trúc ống chống điển hình cho các giếng phát triển toàn mỏ TGT 

1.5.3  Chương trình dung dịch khoan 

Chương trình khoan phát triển mỏ TGT điều chỉnh năm 2022 sẽ sử dụng DDK nền 

nước và DDK nền không nước (trong Dự án dự kiến sẽ sử dụng Neoflo 1-58 hoặc 

tương đương đáp ứng quy định pháp luật ) cho các đoạn thân giếng khác nhau: 

− Dung dịch nước biển và Hi-Vis pre-hydrated gel (PHG) sweeps sẽ được sử 

dụng cho đoạn thân giếng 42” và 26”. Dung dịch khoan đã được sử dụng cho 

đoạn thân giếng này sẽ tuần hoàn lên đáy biển. Trước khi chống ống, dung dịch 

khoan PHG sẽ được bơm vào đoạn thân giếng này.  

− Đoạn thân giếng 16” được khoan bằng nước biển, chất guar gum có độ nhớt cao 

và PHG. Trước khi chống ống, dung dịch khoan PHG sẽ được bơm vào đoạn 

thân giếng trần 16”. Tốc độ tuần hoàn dung dịch cao sẽ đảm bảo hiệu quả làm 

sạch thân giếng và ngăn ngừa hiện tượng kẹt cần khoan một cách tối ưu.  

− Hệ dung dịch khoan nền không nước (Synthetic Oil Based Mud - SBM) sẽ được 

sử dụng cho đoạn thân giếng 12-1/4” để ổn định thân giếng, giảm rủi ro kẹt cần 

khoan, hỗ trợ điều khiển hướng khoan và tăng tốc độ khoan. Trong trường hợp 

điều kiện kỹ thuật cho phép với giếng đơn giản, có thể xem xét dùng hệ dung 

dịch khoan nền nước có tỷ trọng từ 9,3 ppg đến 11,5 ppg. 

− Thân giếng 8-1/2” sẽ được khoan xuyên qua các vỉa mục tiêu chính bao gồm 

tầng Lower Bach Ho 5.1 & 5.2 và tầng Oligocene C. Hệ dung dịch khoan nền 

không nước (SBM) tương tự như ở đoạn thân giếng 12-1/4” sẽ được sử dụng 

trong đoạn thân giếng 8-1/2 để giảm thiểu các vấn đề phát sinh: phản ứng thành 
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hệ qua đoạn mở lỗ, cũng như tăng khả năng bôi trơn để giảm mô-men xoắn và 

kéo cũng như hỗ trợ rất nhiều trong các hoạt động triển khai chống ống và ống 

lửng khai thác.  

− Đối với các giếng áp suất cao, dung dịch khoan nền không nước được xem xét 

sử dụng tại tầng Lower Bach Ho 5.1 và trọng lượng dung dịch khoan sẽ được 

tăng dần lên theo yêu cầu (các đoạn thân giếng 12-1/4”, 8-1/2”, 8-3/8” & 6”). 

Quản lý áp lực khoan cũng được thực hiện cho đoạn thân giếng 12-1/4” & 8-

3/8” của giếng TGT-H5-Infill2 (HPHT). 

Chi tiết về các hệ dung dịch khoan nền nước và nền không nước sử dụng cho các 

giếng khoan được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 1.15 Mô tả hệ dung dịch khoan nền nước  

Kích 

thước 

thân giếng 

Hệ 

DDK  
Thành phần dung dịch khoan 

Thể tích 

DDK 

(m3) 

42” Đã thực hiện ở giai đoạn trước 

16’’ Nền nước Biosafe, Caustic Soda, Xanplex D, PHPA, 

KCL, Chek Loss Plus, Max Guard XPR, Soda 

Ash. 

850 

12-1/4’’ Nền nước Barite, Biosafe, Caustic Soda, Xanplex D, 

PHPA, KCL,Chek Loss Plus, Max Guard 

XPR, Soda Ash, CaCO3. 

320 

8-1/2’’ Nền nước Barite, Biosafe, Caustic Soda,Xanplex D, 

PHPA, KCL, Chek Loss Plus, Max Guard 

XPR, Soda Ash, CaCO3, Graphite. 

250 

Hoàn thiện Nền nước Biosafe, Brine Pac 3N1, Mil, RX-03X, 

Xanplex D, Noxigen XT. 

250 

 

Bảng 1.16 Mô tả hệ dung dịch khoan nền nước và nền không nước  

Kích 

thước 

thân giếng 

Hệ 

DDK  
Thành phần dung dịch khoan 

Thể tích 

DDK 

(m3) 

42” Đã thực hiện ở giai đoạn trước 

26’’ Nền nước 
Barite, Bentonite, Biosafe, Caustic Soda, 

Xanplex D, Soda Ash. 

800 

16’’ Nền nước 

Barite, Biosafe, Caustic Soda, Xanplex D, 

PHPA LV, KCL, Chek Loss Plus, Max Guard 

XPR, Soda Ash, Pac LV. 

850 

12-1/4’’ 
Nền 

không 

NEOFLO 1-58, EPI-MUL 4080, EPI-TEC 4055, 

Carbo-Gel II, Ova-Trol, CaCl2, Lime, Check-
500 
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Kích 

thước 

thân giếng 

Hệ 

DDK  
Thành phần dung dịch khoan 

Thể tích 

DDK 

(m3) 

nước Loss Plus, Magma-Trol, CaCO3 F.  

8-1/2’’ 

Nền 

không 

nước 

NEOFLO 1-58, EPI-MUL 4080, EPI-TEC 4055, 

Carbo-Gel II, Ova-Trol, CaCl2, Lime, Check-

Loss Plus, Magma-Trol, CaCO3 F,  Graphite,  

60 

6”  

Nền 

không 

nước 

NEOFLO 1-58, EPI-MUL 4080, EPI-TEC 4055, 

Carbo-Gel II, Ova-Trol, CaCl2, Lime, Check-

Loss Plus, Magma-Trol, CaCO3 F. 

50 

Hoàn thiện Nền nước 
Biosafe, Brine Pac 3N1, RX-03X, Xanplex D, 

Noxigen XT. 
200 

Nguồn: HLJOC, 2022 

1.5.4  Chương trình trám xi măng 

Chương trình trám xi măng tương tự như chương trình trám xi măng đã được sử 

dụng cho các giếng khoan trước đây của HLJOC. Xi măng loại “G” sản xuất tại 

Việt Nam trộn 35% bột SiO2 sẽ được sử dụng cho công tác trám xi măng ống 

chống 4-1/2” hoặc 7” nhằm ngăn chặn sự giảm độ bền nén ở nhiệt độ cao của xi 

măng trám trong suốt thời gian hoạt động của mỏ. Tất cả các đoạn ống chống khác 

sẽ được trám xi măng bằng xi măng loại “G” sản xuất tại Việt Nam.  

Tất cả các ống lửng có thể xoay được sẽ cung cấp các điều kiện trám xi măng tối ưu 

cho mục đích cách ly tầng sản phẩm. Đối với các đoạn thân giếng dài và góc xiên 

lớn, các định tâm cứng và chân đế ống chống có thể được thả cùng với ống chống. 

Bảng 1.17 Hệ xi măng dự kiến sử dụng 

Kích thước 

ống chống 

Hệ xi măng 

Vữa xi măng Tỉ trọng (ppg) Thành phần 

13-3/8’’ 

Đầu 12,5 

Xi măng loại G + 0,4gps A-3L + 0,44 gps 

R-21LS + 0,05gps FP-9L + Nước biển @ 

12,5 ppg. 

Đuôi 15,8 

Xi măng loại G + 0,15gps CD-33L + 

0,07gps R-21LS + 0,05gps FP-9L + 

Nước biển @15,8 ppg. 

9-5/8’’ 

Đầu 12,5 

Xi măng loại G + 1,1 gps BJ-Ultra + 0,15 

gps CD-33L + 0,14 gps R-21LS + 0,05 

gps FP-9L + Nước biển @ 12,5 ppg. 

Đuôi 15 

Xi măng loại G + 0,47 gps BJ-Ultra + 

0,35 gps CD-33L + 0,05 gps R-21LS + 

0,05 gps FP-9L + Nước biển @ 15 ppg 
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4-1/2’’ Đầu/Đuôi 15 

Xi măng loại G + 35% S-8 bwoc + 1,3 

gps BA-58L + 0,2 gps BJ-Ultra + 1,0 gps 

FL-66L + 0,40 gps CD-33L+ 0,06 gps R-

21LS + 0,05 gps FP-9L + Nước biển @ 

15,0 ppg. 
Nguồn: HLJOC, 2022 

1.5.5 Thử vỉa 

Hoạt động thử vỉa sẽ được tiến hành cho giếng TGT-H5W AP, để đánh giá khả 

năng khai thác dầu khí tại khu vực này, và cũng để phân tích các dòng sản phẩm 

thu được. Dự tính thời gian thử vỉa là 14 ngày (7 ngày/lần x 2 lần (7 days /DST x 2 

DSTs.)). Ước tính lượng đốt thử vỉa khoảng 2000 thùng dầu/ngày (2000 BOPD) và 

2 triệu bộ khối khí/ngày (2 mscf/D). 

 TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

1.6.1 Tiến độ Dự án 

Kế hoạch dự kiến khoan và đưa vào khai thác của Dự án được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 1.18 Kế hoạch khoan và khai thác dự kiến 

STT Mốc hoạt động 
Thời gian  

(ngày) 

Thời điểm 

khoan dự kiến 

Đưa vào khai 

thác 

1.  Giếng thứ nhất tại giàn H1  35 12/2023 
Ngay sau khi 

hoạt động 

khoan chấm 

dứt 

2.  Giếng thứ hai tại giàn H5  37 01/2023 

3.  Giếng thứ ba tại giàn H5 37 02/2023 

4.  Giếng thứ tư tại giàn H4   36 03/2023 

5.  
Giếng thứ năm TGT-H5W 

AP (*) 
64 08/2023 

- 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Ghi chú:  

- Kế hoạch khoan sẽ thay đổi theo tình hình thực tế. 

- (*): Giếng khoan thẩm lượng. Thời gian khoan đã bao gồm cả thời gian thử vỉa. 
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1.6.2 Tổng mức đầu tư 

Vốn đầu tư và ngân sách dành cho công tác bảo vệ môi trường được tóm tắt trong 

bảng sau: 

Bảng 1.19 Vốn đầu tư và ngân sách dành cho công tác bảo vệ môi trường 

Hạng mục 
Chi phí 

Tỷ đồng Triệu USD 

Tổng chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) của Dự án  1931,78 82,13 

• Chi phí cho công tác khoan 4 giếng mới và 1 

giếng thẩm lượng 

1931,78 82,13 

Tổng ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường 4,9 0,2 
Ghi chú: 1 USD = 23.521 VND 

Tất cả kinh phí phục vụ công tác phát triển toàn mỏ TGT cũng như công tác bảo vệ 

môi trường cho Dự án đều được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của HLJOC. 

1.6.3 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Công ty HLJOC với tổng cộng hơn 100 nhân viên làm việc chủ yếu ở văn phòng 

chính tại Tp. Hồ Chí Minh và căn cứ hậu cần ở Vũng Tàu với chức năng chính là 

các hoạt động nghiên cứu địa vật lý, quản lý mỏ, điều hành và quản lý các nhà thầu 

trong các hoạt động khoan, dự án phát triển mỏ và khai thác dầu khí. 

Về thực hiện dự án phát triển mỏ TGT điều chỉnh, cơ cấu tổ chức như sau: 

- Phòng Địa chất và địa vật lý sẽ nghiên cứu, xác định trữ lượng, xác định sản 

lượng khai thác dầu khí hàng năm, xác định vị trí giếng khoan, quản lý mỏ; 

- Đội quản lý dự án PTTM TGT của HLJOC; 

- Đối với hoạt động khoan, một giàn khoan (sức chứa tối đa 150 người) và hai tàu 

dịch vụ với tổng số người làm việc ngoài khơi cao nhất là 180 người. 

- Trong giai đoạn khai thác, các hoạt động vận hành và bảo trì/ bảo dưỡng các 

giàn đầu giếng và FPSO Armada TGT1 sẽ do nhà thầu Vietsovpetro đảm 

nhiệm. 

- Căn cứ hậu cần phục vụ cho chiến dịch khoan và các hoạt động khai thác mỏ 

TGT sẽ nằm tại căn cứ của HLJOC tại Vũng Tàu gồm 5 thành viên. 

- Khu vực lưu trữ vật liệu và kho phục vụ cho các hoạt động của HLJOC trong 

suốt thời gian thực thi dự án cũng được bố trí tại Vũng Tàu. Các phụ kiện thay 

thế hoặc các vật liệu cần thiết cho hoạt động của HLJOC sẽ được lưu trữ và bảo 

quản tại các kho bãi này nhằm đảm bảo sẵn sàng cung cấp và bảo đảm chất 

lượng. 

Tất cả các nhân viên chính vận hành thiết bị ngoài khơi sẽ phải có hồ sơ về quá 

trình lịch sử bản thân theo định hướng kết quả công việc chuyên môn và tính hiệu 

quả trong công việc theo đúng chức năng được giao. Người được tuyển dụng cần 

có một vài năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà thầu về lĩnh vực liên quan. Qua 
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hướng tiếp cận này, HLJOC sẽ đảm bảo hiệu quả tối ưu trong công tác an toàn, 

trong hoạt động khoan cũng như trong hoạt động khai thác trong suốt thời gian thực 

thi Dự án. HLJOC tiếp tục đào tạo và nâng cao chất lượng và tay nghề cho đội ngũ 

các nhân viên. Tất cả các nhân viên sẽ được huấn luyện theo các yêu cầu được xác 

định trong kế hoạch quản lý ATSKMT. 
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CHƯƠNG 2.  

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ -  

XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN  

Để làm cơ sở cho đánh giá tác động môi trường, đề xuất các biện pháp giảm thiểu và 

quản lý/giám sát môi trường, chương này sẽ đề cập chi tiết các thông tin về điều kiện 

tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội và hiện trạng môi trường tại khu vực thực hiện dự 

án theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Điều kiện tự nhiên: Đặc điểm địa hình và địa chất đáy biển, khí tượng thủy văn và 

các hiện tượng thiên tai đặc biệt. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội: Đặc điểm tuyến hàng hải, hoạt động đánh bắt và hiện 

trạng các công trình dầu khí tại khu vực dự án và vùng phụ cận có khả năng ảnh 

hưởng do hoạt động triển khai dự án bình thường. Ngoài ra, trong phần này sẽ trình 

bày tóm tắt các hoạt động nuôi trồng thủy sản, hoạt động du lịch và các khu bảo 

tồn/các khu vực nhạy cảm của các tỉnh ven biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng 

Tàu, nơi có khả năng bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu. 

- Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: Chất lượng nước biển, chất lượng 

trầm tích biển, đa dạng quần xã động vật đáy, hiện trạng các ngư trường, hiện trạng 

nguồn lợi sinh học và các loài sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ. 

  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1  Điều kiện tự nhiên khu vực dự án 

2.1.1.1  Điều kiện về địa lý, địa chất 

Mỏ Tê Giác Trắng (TGT) nằm trong vùng biển ngoài khơi Đông Nam Việt Nam, 

thuộc Lô 16-1 trong bồn trũng Cửu Long, cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng 105km, 

cách mũi Kê Gà (tỉnh Bình Thuận) khoảng 93km, cách các đảo Phú Quý, Côn Đảo lần 

lượt 134km và 188km. Độ sâu mực nước tại khu vực mỏ TGT khoảng 42 - 43 m.  

Vị trí Dự án Phát triển mỏ TGT và khoảng cách đến các khu vực lân cận được thể hiện 

trong Hình 2.1. 
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Hình 2.1 Vị trí dự án mỏ Tê Giác Trắng 

2.1.1.1.1 Đặc điểm địa hình đáy biển 

Khu vực ngoài khơi thuộc Lô 16-1 nằm trong vùng bằng phẳng và rộng lớn của thềm 

lục địa Việt Nam, có độ dốc khoảng 20. Trên bề mặt đáy biển có nhiều lòng kênh, bãi 

nông, đồi cạn, đồi ngầm và sườn dốc; có hướng Tây Bắc – Đông Nam và sau đó 

chuyển hướng sang Tây Nam – Đông Bắc. Độ sâu mực nước biển ở vùng mỏ TGT 

thuộc Lô 16-1 là 41-43m. Trầm tích đáy biển là cát mịn đến Trung bình, đôi chỗ có 

những chỗ lõm do tác động của các hoạt động đánh bắt trong khu vực.  
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Hình 2.2 Độ sâu đáy biển khu vực dự án 

2.1.1.1.2 Đặc điểm địa chất đáy biển 

Mỏ Tê Giác Trắng bao gồm một chuỗi cấu tạo chứa dầu khí tách biệt, không liên 

thông nhau bởi các đứt gãy hướng Đông - Tây và có đặc điểm địa chất tương tự nhau. 

Các phát hiện dầu thương mại nằm trong hai đối tượng chứa chính là hệ tầng Bạch Hổ 

(tuổi Miocene sớm) và hệ tầng Trà Tân (tuổi Oligocene muộn). Đến nay, dầu của mỏ 

TGT đã được xác định chứa trong 7 triển vọng riêng biệt, theo hướng từ Bắc xuống 

Nam: H1.1 (TGT-2X), H1.2 (TGT-1X), H2 (TGT-5X), H3N (TGT-7X) và H4 (TGT-

3X, TGT-6X) và H5 (TGT-10X/TGT-10XST1). Đặc điểm địa chất các tầng chứa dầu 

trong mỏ Tê Giác Trắng rất phức tạp, các tích tụ bao gồm các cụm vỉa chứa đơn phân 

lớp mỏng xen kẹp, tách biệt nhau theo chiều thẳng đứng. 
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Nguồn: HLJOC, 2019 [1] 

Hình 2.3 Bản đồ các đứt gãy tại khu vực mỏ Tê Giắng 

2.1.1.2 Điều kiện về khí hậu, khí tượng 

Như đã đề cập ở Hình 2.1, trạm khí tượng Phú Quý có vị trí gần khu vực mỏ TGT 

nhất, khoảng 134km. Do đó, dữ liệu tại trạm khí tượng Phú Quý [2] sẽ được sử dụng 

để mô tả điều kiện khí tượng đặc trưng của khu vực dự án. 

2.1.1.2.1 Gió 

Khu vực dự án nói riêng, vùng biển ngoài khơi Việt Nam nói chung có các thời kỳ gió 

mùa chính như sau: 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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- Mùa gió Đông Bắc thường từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau với hướng gió phổ 

biến nhất từ hướng Bắc, Đông Bắc.  

- Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9 với hướng gió phổ biến nhất là hướng 

Tây, Tây Nam.  

- Giai đoạn chuyển mùa giữa hai thời kỳ gió mùa thường diễn ra vào khoảng tháng 4 

và tháng 10 hàng năm có vận tốc và hướng gió không ổn định.   

Mùa gió Tây Nam có tốc độ gió mạnh hơn so với mùa gió Đông Bắc với tốc độ gió 

mạnh nhất theo tháng dao động trong khoảng 8 – 22 m/s. Tốc độ gió thống kê được 

qua các năm thay đổi không theo quy luật nhưng nhìn chung có xu hướng tăng trong 

giai đoạn khảo sát 2017–2021. Thống kê hướng và tốc độ gió ở trạm khí tượng Phú 

Quý, đặc trưng cho khu vực dự án được thể hiện ở các hình và bảng sau. 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.4 Tốc độ gió mạnh nhất tại trạm khí tượng Phú Quý (2017-2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.5 Trung bình tốc độ gió mạnh nhất theo mùa gió tại trạm khí tượng  

Phú Quý (2017-2021) 
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Bảng 2.1 Hướng gió chính tại trạm khí tượng Phú Quý (2017-2021) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 BĐB BĐB BĐB BĐB TTN TTN TTB TTN TTN TTN TTN BĐB 

2018 BĐB BĐB BĐB ĐB TN T TTB TTN TTN BĐB BĐB BĐB 

2019 
ĐB, 

BĐB 

BĐB, 

ĐB 
BĐB 

Đ, 

BĐB 
T 

TTN, 

T 
TN T, TN TTN NTN TTN BĐB 

2020 BĐB BĐB NĐN BĐB TTN 
TTN, 

T 

TTN, 

T 
TN, T 

TN, 

TTN 

TTN, 

ĐB 

BĐB, 

ĐB 

BĐB, 

ĐB 

2021 BĐB 
BĐB, 

ĐB 

ĐB, 

BĐB 

TN, 

ĐB 

ĐĐB, 

TTB-

TTN 

TTN, 

T 

TTN, 

T 

TTN, 

TN 

TN, 

BĐB 

TN, 

BĐB 
BĐB BĐB 

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Ghi chú: T – Tây, Đ – Đông, N – Nam, B – Bắc 

 

Hình 2.6 Hoa gió khu vực trạm khí tượng Phú Quý  

2.1.1.2.2 Nhiệt độ không khí 

Số liệu thống kê về nhiệt độ không khí Trung bình hàng tháng ghi nhận được tại trạm 

khí tượng Phú Quý giai đoạn 2017 – 2021 dao động trong khoảng 24,2 – 30,1oC. Nhiệt 

độ không khí thường thấp trong suốt thời kỳ gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 

3 năm sau) với khoảng nhiệt độ Trung bình dao động trong khoảng 25,6 – 26,8oC và 

cao trong thời kỳ gió mùa Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) với khoảng nhiệt độ 

Trung bình dao động trong khoảng 28,6 – 29,3oC. Nhiệt độ không khí Trung bình cao 

nhất rơi vào tháng 5 với giá trị dao động khoảng 29,7 ± 0,4oC, nhiệt độ không khí 

Trung bình thấp nhất thường rơi vào thời điểm từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau với 

giá trị thay đổi trong khoảng 25 ± 0,4oC. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.7 Nhiệt độ không khí Trung bình tại trạm khí tượng  

Phú Quý (2017 – 2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.8 Nhiệt độ không khí Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng  

Phú Quý (2017 - 2021) 

2.1.1.2.3 Độ ẩm không khí 

Khu vực dự án có độ ẩm không khí cao và ít thay đổi trong năm. Trong giai đoạn  

2017 – 2021, theo số liệu ghi nhận được tại trạm khí tượng Phú Quý, độ ẩm không khí 

Trung bình tháng dao động trong khoảng 83 ± 3%. Nhìn chung, vào thời kỳ gió mùa 

Tây Nam, khu vực dự án có độ ẩm cao hơn so với thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Tuy 

nhiên độ ẩm không khí vào hai mùa gió không có sự chênh lệch đáng kể. Thống kê về 

độ ẩm không khí tại trạm khí tượng Phú Quý giai đoạn 2017 – 2021 được thể hiện như 

các hình sau.  

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tháng

Nhiệt độ không khí trung bình

2017 2018 2019 2020 2021

oC

Năm

25,7

26,8
26,3

25,6

27,0

28,6
29,1 29,3

28,8
29,3

23

24

25

26

27

28

29

30

2017 2018 2019 2020 2021

Nhiệt độ không khí trung bình theo mùa gió

Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam

oC



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.9 Độ ẩm không khí Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý 

(2017 – 2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.10 Độ ẩm không khí Trung bình tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021) 
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(Hình 2.13). Lượng mưa cả năm 2021 khá nhiều với tổng lượng mưa khoảng 2924 

mm và Trung bình số ngày mưa trong năm khoảng 143 ngày. 

Số liệu thống kê về lượng mưa và số ngày mưa theo tháng tại trạm khí tượng Phú Quý 

giai đoạn 2017 – 2021 được thể hiện trong các hình sau: 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.11 Lượng mưa Trung bình tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.12 Số ngày mưa tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 – 2021) 
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Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2] 

Hình 2.13 Số ngày mưa theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2].  

Hình 2.14 Lượng mưa Trung bình theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý  

(2017 - 2021) 
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2.1.1.2.5 Bão và áp thấp nhiệt đới 

Theo thống kê trong giai đoạn 2018 đến cuối năm 2021, bão và áp thấp nhiệt đới 

(ATNĐ) trong khu vực biển Đông thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 2 năm sau 

với diễn biến khá phức tạp. Số lượng các cơn bão ảnh hưởng đến biển Đông có xu 

hướng tăng trong thời gian từ 2018 đến 2021, sức gió mạnh nhất gần tâm bão dao 

động từ cấp 6 đến cấp 12 theo phân loại thang sức gió Beaufort hay nhỏ hơn cấp 2 

theo phân loại thang bão Saffir-Simpson. Bản đồ đường đi các cơn bão ảnh hưởng đến 

khu vực biển Đông giai đoạn 2018 đến 2021 được thể hiện như hình sau.  

 
Nguồn: Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp, 2021 [3]. 

Hình 2.15 Bản đồ đường đi của các cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực biển 

Đông trong giai đoạn 2018 – 2021 
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Số liệu thống kê các cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng đến khu vực dự án 

và vùng biển Đông Nam biển Đông giai đoạn 2018 – 2021 được tóm tắt trong bảng 

sau. 

Bảng 2.2 Thống kê các cơn bão và ATNĐ trên vùng biển Đông Nam Việt Nam 

(2018 – 2021) 

Stt Vùng bờ biển 
Thời gian xuất 

hiện 
Tên cơn bão 

Cấp bão 

(thang sức gió 

Beaufort) 

1.  
Đà Nẵng - Khánh 

Hòa 
04/01/2018 Bolaven (Agaton) Cấp 8 (65km/h) 

2.  Chưa vào đất liền 16/02/2018 Sanba (Basyang) Cấp 8 (65km/h) 

3.  
Trung và Nam 

Trung bộ 
09/06/2018 Ewiniar Cấp 8 (65km/h) 

4.  Nam Trung Bộ 18/11/2018 Toraji Cấp 8 (65km/h) 

5.  Nam Bộ 26/11/2018 Usagi (Samuel) Cấp 10 (120km/) 

6.  

Quần đảo Trường 

Sa,  

Nam Bộ 

01/01/2019 
Pabuk  

(cơn bão số 1) 
Cấp 9 (85km/giờ) 

7.  
Bình Định - Phú 

Yên 
28/10/2019 Bulbul-Matmo (số 5) Cấp 9 (95km/giờ) 

8.  
Phú Yên - Khánh 

Hòa 
05/11/2019 Nakri (số 6) Cấp 10 (120km/giờ) 

9.  Nam Biển Đông 03/12/2019 Kammuri (số 7) Cấp 12 (165km/giờ) 

10.  
Bình Thuận - Cà 

Mau 
1/11/2020 

Bão Goni 

(cơn bão số 10) 

Cấp 11 (100-

115km/h) 

11.  
Bình Định - Ninh 

Thuận 
7/11/2020 

Bão Etau (Tonyo) - Bão 

số 12 
Cấp 9 (83km/h) 

12.  Nam Biển Đông 21/12/2020 
Bão Krovanh 

Bão số 14 
Cấp 8 (60-75km/h) 

13.  Nam Trung Bộ 23/09/2021 Bão Dianmu (bão số 6) Cấp 8 (65km/h) 

14.  Nam Trung Bộ 21/12/2021 Bão Rai (bão số 9) Cấp 14-15 (165km/h) 
Nguồn: Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp, 2021 [3]. 

Hàng năm, khu vực biển Đông chịu ảnh hưởng khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt 

đới (ATNĐ) hoạt động. Bão thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 1 năm sau. Khu 

vực dự án nhìn chung ít chịu ảnh trực tiếp của bão nhưng vẫn chịu tác động gián tiếp 

của sóng to, gió lớn có thể làm chìm và hư hỏng tàu thuyền . 

2.1.1.3  Điều kiện thủy văn, hải văn 

2.1.1.3.1 Chế độ thủy triều 

Thủy triều vùng biển Đông Nam Việt Nam thiên về nhật triều không đều. Đặc tính 

nhật triều không đều yếu dần và đặc tính bán nhật triều không đều tăng dần khi đi gần 

vào bờ. Tại trạm khí tượng Phú Quý, trong giai đoạn 2017 - 2021, vào thời điểm triều 

cường, trung bình mực nước hàng tháng ghi nhận được là 303 ± 8,5 cm; vào thời điểm 

triều thấp, trung bình mực nước hàng tháng ghi nhận được là 129 ± 16,6 cm. Nhìn 
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2-13 Chủ dự án (ký tên) 

chung, mực nước vào mùa gió Đông Bắc cao hơn mực nước vào mùa gió Tây Nam 

khoảng gấp rưỡi. 

Số liệu thống kê mực nước triều tại trạm khí tượng Phú Quý giai đoạn 2017 - 2021 

được trình bày trong các hình sau. 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.16 Mực nước thấp nhất tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 – 2021). 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.17 Mực nước cao nhất tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 - 2021). 
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Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.18 Mực nước thấp nhất theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý  

(2017 - 2021). 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.19 Mực nước cao nhất theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý  

(2017 – 2021) 
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chảy thường yếu và luôn thay đổi hướng. 
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Mực nước cao nhất theo mùa gió

Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây nam

cm



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Tham khảo kết quả nghiên cứu về đặc điểm dòng chảy tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng 

cho thấy, dòng chảy tầng mặt và tầng giữa chịu ảnh hưởng nhiều của hướng gió, đặc 

biệt là vào mùa gió Đông Bắc. Do đó, tốc độ dòng chảy có hướng trùng hướng gió 

mùa thường mạnh hơn các dòng hướng khác. Thống kê tốc độ dòng chảy tại khu vực 

Dự án trình bày trong Bảng 2.3. 

Bảng 2.3 Tốc độ dòng chảy cực đại tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng trong vòng 1, 

10 và 100 năm 

Đơn vị: m/s 

Thời gian (năm) Tầng nước B ĐB Đ ĐN N TN T TB 

100 

Tầng mặt 1,06 1,28 1,50 1,28 1,47 1,92 1,48 0,99 

Tầng giữa 1,00 1,20 1,41 1,20 1,38 1,79 1,41 0,93 

Tầng đáy 0,70 0,84 0,99 0,84 0,96 1,26 1,07 0,65 

10 

Tầng mặt 0,93 1,15 1,05 0,97 1,45 1,66 1,16 0,93 

Tầng giữa 0,87 1,08 0,98 0,91 1,36 1,56 1,09 0,97 

Tầng đáy 0,61 0,76 0,69 0,64 0,95 1,09 0,77 0,61 

1 

Tầng mặt 0,80 1,00 0,67 0,82 1,36 1,48 1,07 0,93 

Tầng giữa 0,76 0,94 0,63 0,77 1,27 1,39 1,01 0,86 

Tầng đáy 0,53 0,66 0,44 0,54 0,89 0,97 0,70 0,61 
Nguồn: Báo cáo hải văn mỏ Tê Giác Trắng năm 2010. 

2.1.1.3.3 Sóng 

Sóng trên biển Đông Nam Việt Nam thường là sóng hỗn hợp của sóng gió - sóng lừng.  

Sóng có hai hướng chính là Đông Bắc và Tây Nam xuất hiện vào thời điểm gần trùng 

với hướng gió. Sóng lớn thường xuất hiện vào thời kỳ gió mùa Tây Nam với độ cao 

sóng trung bình thường nhỏ hơn 3,2 m. Trong giai đoạn khảo sát 2017-2021, độ cao 

sóng cao nhất dao động trong khoảng 1,1 - 4 m. 

Số liệu thống kê độ cao và hướng sóng được trình bày trong các hình và bảng sau.  
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2-16 Chủ dự án (ký tên) 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.20 Độ cao sóng cao nhất tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 – 2021) 

 

 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2022 [2]. 

Hình 2.21 Độ cao sóng cao nhất theo mùa gió tại trạm khí tượng Phú Quý  

(2017 – 2021) 
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Bảng 2.4 Hướng sóng cao nhất tại trạm khí tượng Phú Quý (2017 – 2021) 

Năm 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2017 ĐB ĐB ĐB TN T, TN T, TN T T T T T ĐB 

2018 ĐB ĐB ĐB ĐB TN T T, TN T T ĐB ĐB T 

2019 ĐB ĐB ĐB TN TN T TN,T T T T T ĐB 

2020 ĐB ĐB ĐB ĐB TN TN,T T TN TN T T ĐB 

2021 ĐB ĐB ĐB T T T T T T T ĐB ĐB 
Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, 2021 
Ghi chú: Đ – Đông, T – Tây, N – Nam, B – Bắc 

2.1.1.4  Các hiện tượng thiên tai đặc biệt 

2.1.1.4.1 Động đất 

Việt Nam nằm gần vành đai động đất lớn của thế giới - vành đai động đất Thái Bình 

Dương. Tuy Việt Nam không phải là nơi có động đất mạnh nhất trong vành đai này 

nhưng những ảnh hưởng do động đất gây ra cũng không nhỏ. 

Kết quả của các nghiên cứu địa vật lý đã chỉ ra rằng vùng biển Việt Nam mặc dù nằm 

trong vùng kiến tạo Sunda tương đối ổn định, song mức độ phân loại động đất lại 

thuộc vùng có mức động đất mạnh 6 độ Richter. Từ Phan Rang đến Cà Mau có một 

vùng núi lửa và chấn tâm động đất phân bố dọc theo hệ thống đứt gãy Đông Bắc - Tây 

Nam với độ sâu tâm chấn khoảng 10-30km, cường độ khoảng 5 độ Richter. Bản đồ các 

chấn tâm động đất tại Việt Nam và khu vực phụ cận được thể hiện như hình sau.  
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Nguồn: Tập bản đồ xác suất nguy hiểm động đất Việt Nam và Biển Đông [4]. 

Hình 2.22 Bản đồ địa chấn kiến tạo Việt Nam và Biển Đông  

Bảng 2.5 Thống kê các trận động đất cho khu vực biển Đông Việt Nam giai đoạn 

từ 2017 đến cuối 2021 

Ngày 
Thời gian 

(GMT) 
Vĩ độ 

Kinh 

độ 

Độ 

sâu 

(km) 

Độ lớn 

(Richter) 
Vị trí 

22/8/2017 08:39:00 17,22 108,06 12 2,8 

Ngoài khơi Quảng 

Trị, cách đất liền 

90km 

27/9/2017 22:25:25 12,75 110,26 10 2,8 

Ngoài khơi Phú 

Yên, cách đất liền 

khoảng 90km 

22/10/2018 03:42:1 18,292 106,154 8 2,3 
Ngoài khơi Hà 

Tĩnh 
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Ngày 
Thời gian 

(GMT) 
Vĩ độ 

Kinh 

độ 

Độ 

sâu 

(km) 

Độ lớn 

(Richter) 
Vị trí 

31/08/2019 13:48:00 19,864 106,329 8,5 2,8 
Ngoài khơi tỉnh 

Nam Định 

14/07/2020 23:31:54 10,398 108,295 10 4,0 
Ngoài khơi tỉnh 

BìnhThuận 

02/09/2020 15:42:30 20,819 107,572 20  2,5 
Ngoài khơi tỉnh 

Quảng Ninh 

06/11/2020 23:24:49 20,214 106,987 8,1 3,3 
Ngoài khơi tỉnh 

Thái Bình 

19/06/2021 11:40:28 19,829 107,425 10 3,3 
Ngoài khơi tỉnh 

Nam Định 

21/08/2021 16:18:43 17,872 106,808 8 3,0 
Ngoài khơi tỉnh 

Quảng Bình 

07/09/2021 15:42:09 18,850 106,034 8,2 3,0 
Ngoài khơi tỉnh 

Nghệ An 

03/10/2021 01:22:57 19,680 106,829 8 2,9 
Ngoài khơi tỉnh 

Thanh Hóa 
Nguồn: Viện vật lý Địa cầu – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2021 [5].  

Thực tế, theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, trong giai đoạn từ năm 2017 đến cuối 

năm 2021, ghi nhận được 11 trận động đất xảy ra trên biển (Bảng 2.5). Các trận động 

đất này đều xảy ra ở khu vực miền bắc và miền Trung, có tâm chấn nằm cách xa khu 

vực dự án, có cường độ yếu, không có khả năng gây ra sóng thần và thiệt hại cho tàu 

thuyền và các công trình ven biển. 

2.1.1.4.2 Sóng thần 

Sóng thần thường xuất hiện do các trận động đất ngoài khơi (tùy theo mức độ động 

đất). Theo các tài liệu địa chất, Việt Nam nằm ở phần rìa Đông Nam của mảng Âu Á, 

giữa mảng thúc trồi Ấn Độ, mảng giãn tách Philippines và mảng châu Úc. Tuy vậy, 

lãnh thổ nước ta lại thuộc khu vực kiến tạo Sunda tương đối ổn định, mặt khác tuy 

nằm ở rìa Đông Nam, nhưng lại được kiến tạo từ các móng vững chắc liên kết trên một 

thể thống nhất của địa khối Kon Tum và hệ thống núi Hoàng Liên Sơn, do đó khả năng 

xảy ra động đất ở nước ta ít hơn so với một số nước trong khu vực, vì thế nguy cơ 

sóng thần cũng ít dần. Đối với bờ biển Việt Nam trong khu vực Biển Đông, vùng 

nguồn Máng biển Manila Bắc (phía Đông Biển Đông) được coi là vùng nguồn sóng 

thần nguy hiểm nhất, những trận động đất mạnh có khả năng làm xuất hiện sóng thần. 

Theo kịch bản đặt ra của Viện Khoa học Công nghệ, nếu một trận động đất cường độ 

7,0 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila (siêu đứt gãy Manila) - được 

đánh giá có xác suất xảy ra rất lớn - thì có thể tạo nên sóng cao 1 m ở khu vực dự án 

sau 3-4 giờ (Hình 2.23). 
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Nguồn: Viện vật lý Địa cầu [6]. 

Hình 2.23 Thời gian lan truyền sóng thần (giờ) theo kịch bản động đất 7 độ 

Richter xảy ra tại đới hút chìm Manila 

Tóm lại, nguy cơ sóng thần ở vùng bờ biển Việt Nam là hiện hữu do đó cần phải được 

quan tâm và đưa vào đánh giá. Tuy nhiên chu kỳ động đất gây sóng thần lên đến trên 

300 năm một lần, đồng thời, khả năng gây nguy hiểm đến khu vực nghiên cứu và đất 

liền không lớn, nên các nghiên cứu đánh giá hiện nay cũng chỉ đưa ra ở mức dự báo và 

đề phòng. 

2.1.2 Điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực dự án 

Khu vực mỏ TGT thuộc Lô 16-1 ngoài khơi vùng biển Đông Nam Bộ. Trong trường 

hợp hoạt động bình thường thì hầu như các hoạt động khai thác không ảnh hưởng tới 

môi trường kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự cố tràn dầu, hoạt động 

kinh tế – xã hội của các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến mũi Cà Mau có thể bị ảnh 

hưởng, trong đó đặc biệt quan tâm đến vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến tỉnh 
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Bà Rịa Vũng Tàu là nơi có xác suất bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu lớn nhất. Do đó, 

phần này sẽ trình bày các hoạt động kinh tế và xã hội có khả năng bị ảnh hưởng do sự 

cố tràn dầu (nếu có) bao gồm hoạt động ngư nghiệp, khai thác dầu khí, hàng hải, diêm 

nghiệp và du lịch. 

2.1.2.1  Hoạt động ngư nghiệp 

2.1.2.1.1 Nuôi trồng thủy sản 

Hầu hết các tỉnh ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau đều phát triển hoạt động nuôi 

trồng thủy sản ven biển, bao gồm nuôi tôm sú, tôm chân trắng, cua, nghêu, sò, cá 

biển,…. Nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh 

ven biển. Hình thức nuôi rất đa dạng bao gồm quảng canh, quảng canh cải tiến, bán 

thâm canh và thâm canh. Ngoài ra còn có nuôi cá lồng bè xuất khẩu (cá bớp, cá chim, 

cá mú…) trên sông, nuôi hào, nuôi tôm sú, cua, ghẹ trong các ao đầm nhân tạo dọc 

theo các sông và xen kẽ trong các rừng ngập mặn.  

Số liệu thống kê diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản của các tỉnh từ Khánh Hòa 

đến Cà Mau được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 2.6 Hiện trạng nuôi trồng thủy sản ven biển  

Tỉnh 
Diện tích (nghìn ha) Sản lượng (tấn) 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Khánh Hòa 3,9 4,0 5,6 3,8 9.843 11.492 15.679 15.435 

Ninh Thuận 1,2 1,1 1,0 1,0 10.195 10.790 10.307 9.740 

Bình Thuận 3,0 3,0 2,8 2,7 13.890 14.180 12.059 12.192 

BR–VT 6,9 6,8 6,8 6,7 16.809 17.966 18.836 19.793 

TP.HCM 7,3 6,9 7,1 7,0 39.716 42.319 42.687 38.278 

Tiền Giang 15,1 15,9 14,9 13,3 168.682 153.276 199.700 210.257 

Bến Tre 45,4 45,9 38,0 37,1 271.044 284.371 281.006 280.723 

Trà Vinh 32,5 36,0 41,5 40,4 122.386 138.795 152.927 151.201 

Sóc Trăng 77,9 78,9 76,3 72,3 187.752 233.524 242.308 255.757 

Bạc Liêu 138,9 140,5 140,5 144,5 221.258 237.860 253.681 269.285 

Cà Mau 302,4 305,0 285,5 287,0 326.070 333.650 348.340 368.154 

Nguồn: Niên giám thống kê cả nước năm 2021 [7]. 

2.1.2.1.2 Đánh bắt hải sản 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục thủy sản, tổng sản lượng khai thác của cả nước 

năm 2021 đạt khoảng 3.937 nghìn tấn, trong đó sản lượng của các tỉnh từ Khánh Hòa 

đến Cà Mau đạt 1.705 nghìn tấn (chiếm khoảng 43%). Các đội tàu này có khả năng 

đánh bắt gần khu vực dự án. Sản lượng khai thác thủy sản và số lượng tàu của các tỉnh 

ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau được trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 2.7 Các đội tàu đánh bắt và sản lượng đánh bắt  

Tỉnh 
 Số lượng tàu  

trên 90 CV (Chiếc) 

Sản lượng khai thác 

(tấn) 

Khánh Hòa 772 97.563 

Ninh Thuận 1.088 123.023 

Bình Thuận 3.388 225.507 

Bà Rịa – Vũng Tàu 2.739 352.103 

Tp.HCM 42 14.795 

Tiền Giang 747 152.301 

Bến Tre 1.726 240.564 

Trà Vinh 254 70.136 

Sóc Trăng 346 66.121 

Bạc Liêu 477 121.944 

Cà Mau 1.938 241.067 
Nguồn: Niên giám thống kê cả nước năm 2021 [7]. 
Ghi chú: CV: mã lực 

2.1.2.2  Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lân cận 

Khu vực bồn trũng Cửu Long là nơi tập trung nhiều hoạt động thăm dò, khai thác dầu 

khí. Các hoạt động dầu khí lân cận Lô 16-1 này bao gồm: 

- Phía Bắc giáp Lô 15-2/01, thuộc quản lý của TLJOC. Hiện tại Lô này có các mỏ 

Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen đang được khai thác; 

- Phía Đông giáp Lô 9-1 (do Vietsopetro quản lý) hiện có các mỏ Bạch Hổ, Rồng, 

Thỏ Trắng, Gấu Trắng đang khai thác và Lô 9-2/10 (của nhà thầu PVEP POC) 

đang trong giai đoạn thăm dò; 

- Phía Nam giáp Lô 16-2 thuộc quản lý của nhà thầu PVEP POC; 

- Phía Tây giáp Lô 16-1/15 hiện chưa có hoạt động dầu khí nào. 

Khoảng cách khu vực dự án đến các công trình dầu khí (mỏ) lân cận: 

- Mỏ Hải Sư Trắng (Lô 15-2/01) khoảng 15km. 

- Mỏ Rạng Đông (Lô 15-2) khoảng 34km. 

- Mỏ Thỏ Trắng (Lô 09-1) khoảng 10km. 

- Mỏ Bạch Hổ (Lô 09-1) khoảng 10km. 

- Mỏ Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2) khoảng 26km. 

Tính đến thời điểm hiện tại các lô đã hoạt động chưa có bất kỳ sự cố nào xảy ra gây 

tác động đến môi trường xung quanh. 

Bản đồ các lô hoạt động dầu khí lân cận khu vực Dự án và các hoạt động dầu khí trong 

đó được minh họa trong Hình 1.2 (Chương 1). 
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2.1.2.3 Hoạt động hàng hải 

Hoạt động hàng hải trong vùng biển các tỉnh trong khu vực bao gồm hoạt động của hệ 

thống các cảng biển, hoạt động của các tuyến hàng hải trong nước và quốc tế. 

Hệ thống cảng biển 

Hệ thống cảng biển trong khu vực ven biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau được tóm tắt 

trong Bảng 2.8. 

Bảng 2.8 Các cảng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau 

➢ Các tuyến hàng hải 

Trong vùng biển Đông Nam Việt Nam có nhiều tuyến hàng hải trong nước như tuyến 

TP. Hồ Chí Minh - Phan Thiết, TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Phan Thiết – Quy Nhơn 

cũng như các tuyến hàng hải quốc tế đến các nước Campuchia, Thái Lan, Singapore, 

Hồng Kông, Nhật Bản. Vị trí khu vực mỏ TGT nằm cách tuyến hàng hải  

TP. Hồ Chí Minh – Tokyo khoảng 12km về hướng Bắc và tuyến Dung Quất – Mỏ 

Bạch Hổ 19km về hướng Đông Nam. Lộ trình các tuyến hàng hải ngang qua vùng biển 

Đông Nam Việt Nam được thể hiện trong Hình 2.24. 

Tỉnh Cảng 

Khánh Hòa 

Cảng Vân Phong: Có năng lực tiếp nhận tàu chở hàng lỏng đến 

350.000 DWT và dự kiến là 400.000 DWT vào năm 2020 

Cảng Cam Ranh: Tiếp nhận tàu hàng trọng tải 30.000 DWT 

Cảng Nha Trang: Tiếp nhận tàu hàng trọng tải 20.000 DWT 

Ninh Thuận Cảng biển Cà Ná: Tiếp nhận tàu từ 1.000 DWT đến 2.000 DWT 

Bình Thuận Cảng biển Phú Quý: Khả năng tiếp nhận tàu công suất 1.000 DWT 

 Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Có nhiều cảng biển, các cảng lớn chủ yếu tập trung trên sông Thị 

Vải. Các cảng lớn: cảng Sao Mai – Bến Đình, cảng quốc tế Cái Mép 

– Thị Vải, cảng Bà Rịa–Serece, cảng Interflour, cảng LPG, cảng 

Holcim, Tân Cảng,... 

TP. Hồ Chí 

Minh 

Có nhiều cảng biển, trong đó có: Tân Cảng Sài Gòn, cảng Bason, 

cảng Nhà Bè, cảng Tân Thuận Đông, cảng Cát Lái,... 

Tiền Giang 
Cảng Mỹ Tho nằm ở khu công nghiệp Mỹ Tho có thể tiếp nhận tàu 

có tải trọng khoảng 3.000 tấn.  

Sóc Trăng Cảng cá Trần Đề chủ yếu phục vụ cho tàu trong tỉnh. 

Bạc Liêu 
Có 3 cảng biển: cảng Gành Hào (có khả năng tiếp nhận tàu có công 

suất 10.000 DWT), cảng Cái Cùng và cảng Nhà Mát.  

Cà Mau Có 2 cảng chính là cảng Cà Mau và cảng Năm Căn. 
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Hình 2.24 Các tuyến hàng hải trong vùng biển Đông Nam Việt Nam 

Theo số liệu ảnh vệ tinh tại vùng biển Đông Nam Việt Nam (Hình 2.25),  

mật độ tàu thuyền đi qua khu vực Dự án là rất thấp, với tần suất ≤ 10 

chuyến/0,6km2/năm bao gồm các loại tàu như tàu hàng, tàu cá, tàu chở dầu, tàu khách. 

 
Nguồn: www.marinetraffic.com [8]. 

Hình 2.25 Mật độ tàu thuyền lưu thông trên vùng biển Đông Nam Việt Nam 

http://www.marinetraffic.com/en/p/density-maps
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2.1.2.4 Hoạt động du lịch 

Dải ven biển từ Ninh Thuận tới Cà Mau đang phát triển các hoạt động du lịch. Đặc 

biệt tại các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận có nhiều khu du lịch, bãi tắm 

ven biển thu hút nhiều du khách của cả nước. Mũi Kê Gà (Bình Thuận) nằm gần vị trí 

Dự án nằm gần nhất với khoảng cách 93km về hướng Bắc. Du lịch hiện đang là ngành 

công nghiệp không khói mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang làm thay đổi bộ mặt 

kinh tế của người dân địa phương cũng như mang lại nguồn thu không nhỏ cho các 

tỉnh ven biển. Vị trí các khu vực có hoạt động du lịch chính quanh khu vực Dự án 

được thể hiện trong Hình 2.26. 

 

Hình 2.26 Các điểm du lịch ven biển phía Đông Nam Việt Nam 

  HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC KHU VỰC DỰ 

ÁN 

2.2.1 Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1 Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án, HLJOC kết hợp cùng VPI thực hiện 

chương trình khảo sát môi trường từ ngày 04 -16/04/2022.  

Việc khảo sát hiện trạng môi trường được tiến hành dựa trên Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về “Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ Môi trường”. Kết quả giám sát môi trường chi tiết năm 2022 

được đính kèm trong Phụ lục 1b. 
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Chi tiết về vị trí các trạm lấy mẫu được liệt kê trong  

Bảng 2.9 và minh họa trong Hình 2.27 - Hình 2.29. 

Bảng 2.9 Danh mục các điểm quan trắc 

Trạm 
Toạ độ thiết kế (WGS 84- UTM-Zone-48N) Khoảng cách  

(m) Đông (m) Bắc (m) Vĩ độ Kinh độ 

H1-WHP 824500,00 1105200,00 9°59'05,735"N 107°57'34,220"E   

1 824676,80 1105376,80 9°59'11,433"N 107°57'40,071"E 250 

2 824323,20 1105376,80 9°59'11,536"N 107°57'28,472"E 250 

3 824306,26 1105026,23 9°59'00,141"N 107°57'27,813"E 250 

4 824773,44 1105120,81 9°59'03,081"N 107°57'43,166"E 250 

5 824853,60 1105553,60 9°59'17,130"N 107°57'45,923"E 500 

6 824146,40 1105553,60 9°59'17,336"N 107°57'22,724"E 500 

7 824146,40 1104846,40 9°58'54,340"N 107°57'22,517"E 500 

8 824764,01 1104754,48 9°58'51,171"N 107°57'42,749"E 500 

9 825207,10 1105907,10 9°59'28,521"N 107°57'57,623"E 1000 

10 823792,90 1105907,10 9°59'28,934"N 107°57'11,232"E 1000 

11 823792,90 1104492,90 9°58'42,948"N 107°57'10,817"E 1000 

12 825121,63 1104405,26 9°58'39,712"N 107°57'54,376"E 1000 

13 825914,20 1106614,20 9°59'51,307"N 107°58'21,026"E 2000 

14 827328,40 1108028,40 10°00'36,876"N 107°59'07,837"E 4000 

FPSO Armada 

TGT1 
825814,12 1103866,67 9°58'21,997"N 107°58'16,932"E   

15 826167,60 1104220,30 9°58'33,392"N 107°58'28,631"E 500 

16 825391,02 1104141,33 9°58'31,051"N 107°58'03,135"E 500 

17 825460,50 1103513,20 9°58'10,606"N 107°58'05,229"E 500 

18 826167,60 1103513,20 9°58'10,399"N 107°58'28,422"E 500 

H4-WHP 823199,60 1098450,10 9°55'26,626"N 107°56'49,592"E   

19 823529,30 1098570,15 9°55'30,434"N 107°57'00,441"E 250 

20 823023,30 1098626,70 9°55'32,419"N 107°56'43,862"E 250 

21 823023,30 1098273,20 9°55'20,924"N 107°56'43,759"E 250 

22 823414,08 1098259,37 9°55'20,362"N 107°56'56,571"E 250 

23 823601,74 1098794,71 9°55'37,715"N 107°57'02,882"E 500 

24 822846,45 1098803,55 9°55'38,221"N 107°56'38,113"E 500 

25 822846,50 1098096,40 9°55'15,226"N 107°56'37,909"E 500 

26 823553,60 1098096,40 9°55'15,022"N 107°57'01,099"E 500 

27 823907,10 1099157,10 9°55'49,411"N 107°57'13,002"E 1000 

28 822492,90 1099157,10 9°55'49,819"N 107°56'26,620"E 1000 

29 822492,90 1097742,80 9°55'03,830"N 107°56'26,210"E 1000 

31 824614,20 1099864,20 9°56'12,199"N 107°57'36,400"E 2000 

32 826028,50 1101278,40 9°56'57,772"N 107°58'23,201"E 40000 
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Trạm 
Toạ độ thiết kế (WGS 84- UTM-Zone-48N) Khoảng cách  

(m) Đông (m) Bắc (m) Vĩ độ Kinh độ 

H5-WHP 820265,00 1093375,00 9°52'42,436"N 107°55'11,886"E   

33 820519,56 1093500,88 9°52'46,457"N 107°55'20,270"E 250 

34 820079,80 1093542,90 9°52'47,948"N 107°55'05,861"E 250 

35 820080,20 1093206,70 9°52'37,016"N 107°55'05,778"E 250 

36 820450,20 1093207,10 9°52'36,923"N 107°55'17,911"E 250 

37 820640,65 1093707,73 9°52'53,149"N 107°55'24,300"E 500 

38 819894,60 1093710,90 9°52'53,464"N 107°54'59,836"E 500 

39 819895,30 1093038,30 9°52'31,592"N 107°54'59,666"E 500 

40 820635,40 1093039,10 9°52'31,408"N 107°55'23,936"E 500 

41 821004,30 1094048,30 9°53'04,120"N 107°55'36,324"E 1000 

42 819524,20 1094046,70 9°53'04,489"N 107°54'47,785"E 1000 

43 819525,70 1092701,70 9°52'20,751"N 107°54'47,449"E 1000 

44 821005,80 1092703,30 9°52'20,383"N 107°55'35,986"E 1000 

45 821743,70 1094721,70 9°53'25,806"N 107°56'00,765"E 2000 

46 823222,30 1096068,40 9°54'09,173"N 107°56'49,645"E 4000 

R1 812196,60 1096993,50 9°54'42,378"N 107°50'48,304"E 10000 

R2 817128,90 1111721,10 10°02'39,917"N 107°53'34,302"E 10000 

R3 832196,60 1096993,50 9°54'36,633"N 108°01'44,218"E 10000 

Hệ tọa độ: GCS_WGS_1984; Phép chiếu: WGS_1984_UTM_ Zone_ 48N  
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Hình 2.27 Mạng lưới các trạm lấy mẫu (bao gồm các trạm tham khảo) 
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Hình 2.28 Mạng lưới lấy mẫu không bao gồm các trạm tham khảo xung quanh  

giàn H1-WHP & FPSO Armada TGT1 
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Hình 2.29 Mạng lưới lấy mẫu không bao gồm các trạm tham khảo xung quanh  

giàn H4-WHP & H5-WHP. 

Để làm cơ sở xem xét đánh giá tác động môi trường, bên cạnh kết quả khảo sát môi 

trường năm 2022, Báo cáo sẽ tham khảo kết quả giám sát môi trường định kỳ xung 

quanh mỏ TGT vào các năm 2019, 2016, 2013 và 2008. Chỉ tiêu phân tích mẫu trầm 

tích, mẫu nước biển và mẫu sinh vật đáy trong trầm tích tại khu vực dự án và vùng phụ 

cận được thể hiện trong Bảng 2.10. 

Hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường khu vực dự án được tóm tắt trong 

các phần tiếp sau. 
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Bảng 2.10 Danh mục thành phần, thông số quan trắc 

STT 
Nhóm 

thông số 
Vị trí lấy mẫu Thông số 

I Mẫu nước 

1 
Nước 

biển 

12 trạm xung quanh WHP/ 

FPSO Armada TGT1 (1, 3, 5, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 33, 

35) và 1 trạm tham khảo R1 

pH, nhiệt độ, độ mặn, TSS, DO, 

THC, TOC, kim loại (Cu, Ba, 

Hg, Pb, Zn, Cd, Cr, As) 

II Mẫu trầm tích 

1 

Phân 

tích hóa 

học 45 trạm xung quanh WHP/ 

FPSO Armada TGT1 

và 3 trạm tham khảo 

pH, nhiệt độ, độ ẩm, ORP, kích 

thước hạt, vật chất hữu cơ, 

THC, 16 PAH, kim loại (Cu, 

Ba, Hg, Pb, Zn, Cd, Cr, As) 

2 

Phân 

tích sinh 

học 

Sinh vật đáy (số loài, mật độ, 

sinh khối...) 

2.2.1.1.1 Chất lượng nước biển  

Kết quả phân tích đo hiện trường chất lượng nước biển tại khu vực dự án được tóm tắt 

trong Bảng 2.11, Hình 2.30.  

Bảng 2.11 Kết quả phân tích của nước biển khu vực Dự án  

Nguồn: Báo cáo quan trắc môi trường khu vực mỏ Tê Giác Trắng năm 2022, HLJOC [9]. 

QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển 
“-” = Không quy định; KPH: Không phát hiện 

(1) – Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích (MDL) của: TSS: 2,0 mg/l; THC: 0,3 mg/l. 

(2) – Giới hạn định lượng (LOQ) của TOC: 0,9 mg/l. 

 

Trạm 

Chỉ tiêu phân tích  

pH 
DO  

(mg/L) 

Nhiệt độ  

(oC) 

Độ mặn 

(%) 

TSS 

(mg/L) 

THC 

(mg/L) 

TOC 

(mg/L) 

Trung bình H1-WHP 8,16 6,35 27,80 3,32 KPH KPH KPH 

Trung bình FPSO 

Armada TGT1 
8,17 6,30 28,10 3,32 2,55 KPH KPH 

Trung bình H4-WHP 8,16 6,39 27,97 3,24 KPH KPH KPH 

Trung bình H5-WHP 8,21 6,44 28,80 3,08 2,50 KPH KPH 

Trung bình tham khảo 8,08 6,62 29,0 3,13 KPH KPH 3,06 

QCVN 

10:2015/BTNMT 
7,5-8,5 - - - - 0,500 - 
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Hình 2.30 Biểu đồ thông số hóa lý trong nước biển mỏ TGT 

 

  

8,16 8,16 8,15 8,17 8,17 8,17 8,16 8,15
8,20

8,13
8,20 8,218,20

7,5

8,5

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

1 3 5 15 16 17 18 19 21 23 33 35

H1-WHP FPSO-TGT1 H4-WHP H5-WHP

pH

pH Ref QCVN 10-MT:2015/BTNMT

28,0

27,0

28,4

27,8

28,2
28,4

28,0

27,7

28,5

27,7

29,0

28,6

29,0

26,0

26,5

27,0

27,5

28,0

28,5

29,0

29,5

1 3 5 15 16 17 18 19 21 23 33 35

H1-WHP FPSO-TGT1 H4-WHP H5-WHP

oC

Nhiệt độ

Nhiệt độ Ref

6,37

6,32

6,35

6,30 6,30
6,31

6,30

6,33

6,50

6,33

6,42

6,45

6,48

6,20

6,25

6,30

6,35

6,40

6,45

6,50

6,55

1 3 5 15 16 17 18 19 21 23 33 35

H1-WHP FPSO-TGT1 H4-WHP H5-WHP

m
g/

L

DO

DO Ref

3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

3,08

3,32

3,08 3,08
3,11

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1 3 5 15 16 17 18 19 21 23 33 35

H1-WHP FPSO-TGT1 H4-WHP H5-WHP

%

Độ mặn

Độ mặn Ref
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Bảng 2.12 Hàm lượng các kim loại trong nước biển khu vực mỏ Tê Giác Trắng 

Trạm 
Chỉ tiêu phân tích (mg/l) 

Cu Pb Zn Cd Ba Cr Hg  As 

Trung bình H1-WHP KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trung bình FPSO Armada 

TGT1 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trung bình H4-WHP KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trung bình H5-WHP KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

Trung bình tham khảo KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

QCVN 10:2015/BTNMT 0,01 0,005 0,02 0,001 - 0,05 0,0002 0,005 

“-” = Không quy định; KPH: Không phát hiện;MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích 

MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích của: Cu & Ba: 0,002 mg/l; Pb: 0,0015 mg/l; Zn: 0,003 mg/l; Cd: 0,0003 mg/l; Cr: 
0,004 mg/l; Hg: 0,00002 mg/l; As: 0,001 mg/l. 

QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. 

Nhìn chung, chất lượng nước ghi nhận được tại các trạm khảo sát là tốt. Giá trị pH, 

DO, nhiệt độ, độ mặn ghi nhận trong khoảng thông thường của nước biển xa bờ. Các 

thông số ô nhiễm như TSS, TOC, THC, được phát hiện ở mức thấp, thấp hơn nhiều so 

với giới hạn cho phép (nếu có) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

biển - QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Đối với các thông số kim loại nặng trong nước, 

tất cả các kim loại đều có hàm lượng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp 

phân tích. Xu hướng này cũng được ghi nhận tại các trạm tham khảo. 

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước biển khá tốt, vì vậy tác động của việc thải 

nước khai thác ra môi trường biển không đáng kể. 

2.2.1.1.2 Chất lượng trầm tích  

❖ Phân bố kích thước hạt trong trầm tích 

Kết quả phân tích phân bố kích thước hạt trong trầm tích được trình bày tóm tắt ở 

Bảng 2.13 và được minh họa trong tại Hình 2.31. 

Bảng 2.13 Tóm tắt các thông số kích thước hạt trong trầm tích khu vực  

mỏ Tê Giác Trắng 

Trạm 

Cỡ hạt Độ 

lệch 

chuẩn  

(ф) 

Độ  

bất 

đối 

Độ nhọn 

Thành phần 
Chỉ số  

phân loại 

  

Loại  

trầm tích (mm) ф 
Cát 

 (%) 

Bùn 

(%) 
Sét%) 

H1-WHP 0,20 2,33 2,12 1,04 4,73 88,80 8,83 2,37 Kém Cát mịn 

FPSO Armada TGT1 0,22 2,18 2,00 1,11 5,39 90,95 7,06 1,99 Kém Cát mịn 

H4-WHP 0,25 2,04 1,97 1,24 6,38 91,45 6,43 2,12 Trung bình Cát mịn 

H5-WHP 0,21 2,25 1,29 2,10 13,44 95,75 3,40 0,85 Tốt Cát mịn 

Trung bình tham 

khảo 
0,25 1,98 1,98 0,93 5,10 91,90 6,93 1,16 Trung bình Cát Trung bình 
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     H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1                           H4,H5-WHP 

Hình 2.31 Phân bố ước tính giá trị kích thước hạt 

Khu vực giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 

Trầm tích đáy biển tại khu vực khảo sát có kích thước hạt dao động từ 2,03Ø – 2,58Ø 

(cho khu vực H1-WHP) và 2,13Ø – 2,26Ø (cho khu vực FPSO Armada TGT1) với giá 

trị trung bình cho từng khu vực tương ứng là 2,33Ø và 2,18Ø. Các giá trị này cao hơn 

so với giá trị ghi nhận được tại các trạm tham khảo (1,98Ø). 

Tại khu vực H1-WHP, trầm tích chứa tỷ lệ phần cát (362,5 µm – 2 mm) ở mức cao, 

với hàm lượng dao động trong khoảng 86,76% - 91,16%. Hàm lượng bùn (3,9 µm – 

62,5 µm) và sét (cỡ hạt < 0,98 µm) có giá trị thấp hơn và dao động lần lượt trong 

khoảng 6,88% - 10,44% và 1,54% - 3,31%. Tại khu vực FPSO Armada TGT1, thành 

phần sét trong trầm tích có giá trị giới hạn ở một phần nhỏ (nhỏ hơn 3%). Cát là các 

thành phần chính của trầm tích với giá trị sao động trong khoảng 89,27% - 92,19% và 

hàm lượng bùn trong trầm tích tại khu vực này dao động trong khoảng 5,87% - 8,29%. 

Khu vực giàn H4-WHP và H5-WHP 

Trầm tích đáy biển xung quanh khu vực giàn H4-WHP được phân loại là cát trung 

bình đến cát mịn tại tất cả các trạm khảo sát, với kích thước hạt dao động từ 1,64Ø 

(0,32 mm) – 2,33Ø (0,20 mm) và giá trị trung bình cho toàn khu vực là 2,04Ø. Giá trị 

này tương tự với giá trị ghi nhận được tại các trạm tham khảo (1,98Ø). Về thành phần 

kích thước hạt, trong khi thành phần sỏi trong trầm tích có giá trị bằng không; và bùn 

(lắng) và sét chỉ giới hạn ở một phần nhỏ (bùn: 1,20% - 9,85% và sét:  0,30% - 

3,18%), thì tỉ lệ cát chiếm phần lớn trong trầm tích, với khoảng giá trị dao động là 

87,16% - 97,98% 

Trầm tích đáy biển trong khu vực H5-WHP tương đối phân bố đồng đều giữa các trạm 

khảo sát và có giá trị dao động từ 1,85Ø tại trạm 44 đến 2,50Ø tại trạm 37, với giá trị 

trung bình toàn khu vực là 2,25Ø. Giá trị này cao hơn giá trị được ghi nhận tại các 

trạm tham khảo (1,98Ø). Về thành phần hạt trầm tích, dễ nhận ra rằng thành phần sỏi 
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có giá trị bằng 0 tại tất cả các trạm khảo sát. Hàm lượng bùn và sét trong trầm tích chỉ 

hiện diện với tỷ lệ không đáng kể với giá trị dao động trong khoảng 1,73% - 6,12% 

(bùn) và 0,06% - 1,98% (sét). Hàm lượng cát chiếm tỷ lệ phần lớn trong trầm tích với 

giá trị dao động trong khoảng 91,91% - 97,92%. 

❖  Hydrocarbon trong trầm tích 

Thành phần hydrocarbon trong trầm tích sau khi phân tích được thể hiện trong hình 

sau. 

 

     H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1                           H4,H5-WHP 

Hình 2.32 Phân bố THC trong trầm tích ở khu vực Dự án 

Khu vực giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 

Tổng hàm lượng hydrocarbon trong trầm tích tại khu vực H1-WHP dao động trong 

khoảng rộng; từ 3,23 mg/kg (trạm 12 - vòng 1.000m) đến 36,67 mg/kg (trạm 1 - vòng 

250m). Giá trị THC trung bình tại khu vực này (13,50 mg/kg) cao hơn so với giá trị 

THC ghi nhận được tại các trạm tham khảo (8,58 mg/kg). Hàm lượng THC cao tập 

trung chủ yếu tại các trạm trong vòng lấy mẫu 250m (trạm 1: 36,67 mg/kg; trạm 3: 

24,27 mg/kg). Trong khi đó, tại khu vực FPSO Armada TGT1, nồng độ THC có giá trị 

cao nhất được ghi nhận tại trạm 17 (12,69 mg/kg) và có giá trị thấp nhất tại trạm 15 

(4,88 mg/kg). Giá trị trung bình của khu vực FPSO Armada TGT1đạt 7,62 mg/kg, thấp 

hơn với mức trung bình của các trạm tham khảo (8,58 mg/kg). Tuy nhiên, tất cả các 

giá trị THC tại tất cả các trạm khảo sát đều nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị tối đa cho 

phép đưa ra trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 

43:2017/BTNMT) (100 mg/kg). 

Khu vực H4-WHP và H5-WHP 

Tổng hàm lượng hydrocarbon trong trầm tích tại khu vực H4-WHP dao động trong 

khoảng hẹp (từ 2,92 mg/kg đến 12,42 mg/kg). Giá trị THC trung bình tại khu vực này 
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(6,95 mg/kg) thấp hơn so với giá trị THC ghi nhận được tại các trạm tham khảo (8,58 

mg/kg). Nồng độ THC trung bình tại vòng lấy mẫu 250m có giá trị cao nhất (10,59 

mg/kg), trong khi đó, giá trị này tại các vòng lấy mẫu còn lại tương tự nhau và dao 

động trong khoảng 4,31 – 5,74 mg/kg. Tuy nhiên, tất cả các hàm lượng THC ghi nhận 

được tại khu vực H4-WHP đều nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị tối đa cho phép đưa ra 

trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2017/BTNMT). 

Hàm lượng THC trong trầm tích khu vực xung quanh H5-WHP đều ở mức thấp, dao 

động trong phạm vi hẹp từ 1,89 mg/kg đến 12,40 mg/kg, với giá trị trung bình toàn 

khu vực 5,42 mg/kg ghi nhận thấp hơn giá trị tham khảo (8,58 mg/kg). Giá trị này thấp 

hơn rất nhiều so với giá trị cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

trầm tích QCVN 43:2017/BTNMT (100 mg/kg). Liên quan đến vật chất hữu cơ, hàm 

lượng Tổng vật chất hữu cơ (TOM) tương đối đồng đều giữa các trạm khảo sát và dao 

động xung quanh giá trị 1,33%. Giá trị này tương tự với giá trị ghi nhận tại các trạm 

tham khảo (1,34%). 

Tóm lại, tổng hàm lượng hydrocarbon (THC) trong trầm tích ghi nhận tại tất cả các 

trạm khu vực mỏ Tê Giác Trắng đều ở mức thấp so với giá trị tối đa cho phép của hàm 

lượng THC trong trầm tích đáy biển theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

trầm tích QCVN 43:2017/BTNMT (100 mg/kg), trong đó,  giá trị THC trung bình cho 

các khu vực H1-WHP, FPSO Armada TGT1, H4-WHP và H5-WHP theo thứ tự lần 

lượt là 13,50 mg/kg; 7,62 mg/kg; 6,95 mg/kg và 5,42 mg/kg; trong đó trạm 1 (khu vực 

H1-WHP) có giá trị cao nhất trên toàn khu vực khảo sát (36,67 mg/kg) 

Kết quả phân tích hàm lượng PAH tại khu vực mỏ TGT được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 2.33 Phân bố PAH trong trầm tích ở khu vực mỏ Tê Giác Trắng 

Tổng hàm lượng 16 PAH ghi nhận tại các trạm khảo sát 1, 2, 3, 4 (khu vực H1-WHP) 

và 15, 16, 17, 18 (khu vực FPSO Armada TGT1) có giá trị cao ghi nhận được tại trạm 

1 – khu vực H1-WHP (19,56 g/kg) và thấp nhất tại trạm 15, 16 – khu vực FPSO 

Armada TGT1 (0,39 g/kg) với giá trị trung bình của cả 2 khu vực là 11,89 g/kg 

(H1-WHP) và 2,34 g/kg (FPSO Armada TGT1), so với giá trị trung bình ghi nhận tại 

các trạm tham khảo (4,55 g/kg) thì tổng 16 PAHs tại khu vực H1-WHP cao hơn và 

tại FPSO Armada TGT1thì thấp hơn.  
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Tổng hàm lượng 16 PAH ghi nhận tại các trạm khảo sát trong toàn khu vực H4-WHP 

có giá trị cao nhất tại trạm 21 (20,66 g/kg) và thấp nhất tại trạm 19 (4,16 g/kg). 

Tổng hàm lượng 16 PAH ghi nhận tại các trạm khảo sát trong toàn khu vực H5-WHP 

dao động trong khoảng hẹp, biến thiên từ 7,40 µg/kg đến 17,64 µg/kg, với giá trị trung 

bình 12,88 µg/kg, cao hơn so với giá trị tham khảo (4,55 µg/kg). 

Hàm lượng tổng 16 PAHs tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng có giá trị cao nhất tại trạm 21 

(20,66 g/kg – khu vực H4-WHP) và thấp nhất tại trạm 15, 16 (0,39 g/kg – khu vực 

FPSO Armada TGT1). Tuy nhiên, giá trị các hợp chất PAH thành phần đều có giá trị 

nhỏ và thấp hơn nhiều so với giới hạn tối đa cho phép của các PAH thành phần theo 

quy định của QCVN 43:2017/BTNMT. 

❖ Kim loại trong trầm tích 

Kết quả phân tích hàm lượng kim loại trong trầm tích tại khu vực mỏ TGT được thể 

hiện trong hình và bảng sau. 

Bảng 2.14 Tóm tắt hàm lượng kim loại trong trầm tích tại khu vực Dự án 

Trạm 
Chỉ tiêu phân tích (mg/kg) 

Cu Pb Zn Cd Ba Cr Hg As 

H1-WHP 2,43 10,89 29,12 0,40 501,9 23,77 0,030 5,33 

Tàu FPSO Armada TGT1 1,78 9,26 29,55 0,37 186,0 19,43 0,024 5,12 

H4-WHP 1,75 10,14 23,15 0,43 249,6 20,43 0,017 8,97 

H5-WHP 1,82 10,48 17,33 0,42 621,0 16,53 0,015 7,87 

TBTK 1,38 10,48 22,14 0,64 170,9 24,72 0,012 13,94 

QCVN 43:2017/BTNMT 108 112 271 4,2 - 160 0,7 41,6 

 

 

       H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1                           H4,H5-WHP 

Hình 2.34 Phân bố ước tính hàm lượng các kim loại tại khu vực Dự án 
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Khu vực giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 

Hàm lượng các kim loại trong trầm tích đều nằm ở mức thấp tại tất cả các trạm khảo 

sát trong toàn khu vực H1-WHP (ngoại trừ hàm lượng Ba). Nồng độ các kim loại Cu, 

Pb,  Cd, Cr và As đạt giá trị cao nhất tại trạm 8 (vòng 500m) với các giá trị tương ứng 

theo thứ tự lần lượt là 4,88 mg/kg; 16,56 mg/kg; 0,59 mg/kg; 42,15 mg/kg và 10,04 

mg/kg. Trong khi đó, Zn và Hg có giá trị cao nhất là 46,92 mg/kg (trạm 5 – vòng 

500m) và 0,040 mg/kg (trạm 1 – vòng 250m). Bên cạnh đó, giá trị trung bình của 07 

kim loại trên đều cao hơn so với giá trị ghi nhận tại các trạm tham khảo. Tuy nhiên, tất 

cả các giá trị này vẫn thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép trong Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2017/BTNMT).  

Hàm lượng Ba trong trầm tích dao động trong khoảng rộng từ 181,4 mg/kg (trạm 14 – 

vòng 4.000m) đến 1867,9 mg/kg (trạm 3 – vòng 250m) giữa các vòng lấy mẫu và đạt 

giá trị trung bình là 501,9 mg/kg. Giá trị này cao hơn khoảng 3 lần giá trị ghi nhận 

được tại giá trị của các trạm tham khảo (170,9 mg/kg). Hàm lượng Ba có giá trị cao 

(>1.000 mg/kg) ghi nhận ở các trạm 3 và 4 tại vòng lấy mẫu 250m tính từ công trình 

H1-WHP. Tại mỗi vòng lấy mẫu, hàm lượng Ba giữa các vòng có sự khác biệt đáng 

kể, giá trị cao ghi nhận tại các vòng lấy mẫu gần công trình, càng ra xa công trình hàm 

lượng Ba càng giảm (hàm lượng Ba tại vòng 1.000m, 2.000m và 4.000m có giá trị lần 

lượt là 266,3; 187,9 và 181,4 mg/kg). Do sự tồn tại của Ba trong môi trường lâu dài 

hơn so với hydrocacbon trong cùng điều kiện, cường độ suy giảm hàm lượng Ba trong 

trầm tích không lớn như THC. Do Ba được xem là chất không độc nhưng do nó là 

thành phần chính của dung dịch khoan và chỉ thị rất tốt cho sự phát tán chất thải khoan 

nên cũng được quan trắc để đánh giá sự phát tán và tác động của chất thải khoan. 

Tại các trạm khảo sát xung quanh FPSO Armada TGT1, hàm lượng Ba dao động trong 

khoảng hẹp từ 168,5 mg/kg (trạm 18) đến 235,4 mg/kg (trạm 15). Hàm lượng các kim 

loại trong trầm tích tương đối đồng đều giữa các trạm, và có giá trị cao nhất được ghi 

nhận là 2,42 mg/kg (Cu); 10,19 mg/kg (Pb); 38,38 mg/kg (Zn); 0,39 mg/kg (Cd); 

20,75 mg/kg (Cr); 0,027 mg/kg (Hg) và 5,53 mg/kg (As). Tuy nhiên, các giá trị này 

vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị tối đa cho phép (nếu có) được cho trong Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2017/BTNMT). 

Khu vực H4-WHP  

Hàm lượng của các kim loại Cu, Pb, Zn, Cr, Hg và As trong trầm tích tại tất cả các 

trạm khảo sát xung quanh khu vực H4-WHP đều dao động quanh các giá trị của các 

trạm tham khảo. Các giá trị trung bình tại các khu vực lấy mẫu có sự khác biệt không 

đáng kể, dao động trong khoảng hẹp với giá trị tương ứng từ 0,74 – 2,76 mg/kg (Cu); 

9,10 – 11,43 mg/kg (Pb); 16,66 – 37,04 mg/kg (Zn); 0,32 – 0,57 mg/kg (Cd); 15,81 – 

24,32 mg/kg (Cr); 0,014 – 0,023 mg/kg (Hg) và 6,30 – 11,09 mg/kg (As). Nhìn chung, 

các giá trị ghi nhận được đều nhỏ hơn nhiều so với quy định trong QCVN 

43:2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

Hàm lượng Ba dao động từ 180,7 mg/kg – 412,6 mg/kg với giá trị trung bình toàn khu 

vực H4-WHP là 249,6 mg/kg. Giá trị này cao hơn một chút so với giá trị ghi nhận tại 

các trạm tham khảo (170,9 mg/kg). Ngoại trừ hàm lượng Ba tại các trạm 20 và 23 hơi 

cao hơn so với các trạm khác (412,6 và 326,7 mg/kg), các trạm khảo sát còn lại trong 

khu vực H4-WHP có giá trị tương đối đồng đều và đều dao động xung quanh giá trị 
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trung bình khu vực. 

Khu vực H5-WHP 

Tương tự với khu vực H1-WHP, hàm lượng Ba trong trầm tích tại khu vực giàn H5-

WHP dao động trong khoảng rộng (từ 167,5 mg/kg đến 2.420,1 mg/kg) và đạt giá trị 

trung bình 621,0 mg/kg. Giá trị này cao hơn 3 lần so với giá trị ghi nhận được tại trạm 

tham khảo (170,9 mg/kg). Hàm lượng Ba cao nhất tập trung chủ yếu tại vòng lấy mẫu 

250m (1.468,1  mg/kg). Điều này cho thấy có sự tích tụ mùn khoan tại khu vực khảo 

sát. Tuy nhiên, hàm lượng Ba có xu hướng giảm dần khi càng ra xa nguồn thải (giá trị 

Ba trung bình vòng 500m là 425,3 mg/kg; vòng 1.000m là 190,0 mg/kg, vòng 2.000m 

là 179,7 mg/kg và 4.000m là 180,9 mg/kg).  

Hàm lượng các kim loại khác trong trầm tích tại khu vực H5-WHP tương đương với 

giá trị tại các trạm tham khảo; cụ thể giá trị trung bình toàn khu vực: 1,82 mg/kg (Cu); 

10,48 mg/kg (Pb); 17,33 mg/kg (Zn); 0,42 mg/kg (Cd); 16,53 mg/kg (Cr); 0,015 mg/kg 

(Hg) và 7,87 mg/kg (As). Và các giá trị này đều thấp hơn giá trị tối đa cho phép trong 

QCVN 43:2017/BTNMT. 

Nhìn chung, hàm lượng 7 kim loại (Cu, Pb, Zn, Cd, Cr, Hg và As) trong đợt khảo sát 

này trên toàn khu vực mỏ Tê Giác Trắng đều ở mức thấp và dao động xung quanh giá 

trị của các trạm tham khảo. Nồng độ các kim loại có giá trị cao nhất toàn khu vực mỏ 

Tê Giác Trắng lần lượt là Cu: 4,88 mg/kg; Pb: 16,56 mg/kg; Zn: 46,92 mg/kg; Cd: 

0,59 mg/kg, Cr: 42,15 mg/kg; Hg: 0,040 mg/kg và As: 11,09 mg/kg. Ngoài ra, hàm 

lượng các kim loại này tại tất cả các trạm khảo sát đều thấp hơn nhiều so với giá trị tối 

đa cho phép (nếu có) được cho trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm 

tích (QCVN 43:2017/BTNMT). Các kết quả trên cho thấy có tích tụ đáng kể Ba tại 

vòng 250m tại các khu vực H1-WHP và H5-WHP mỏ Tê Giác Trắng từ các hoạt động 

dầu khí. Hàm lượng Ba trung bình tại vòng lấy mẫu 250m tại cả 2 khu vực dao động từ 

972,2 mg/kg (H1-WHP) – 1.468,1 mg/kg (H5-WHP). Tuy nhiên, sự tích tụ này chỉ 

mang tính cục bộ, càng ra xa công trình thì hàm lượng Ba càng giảm về giá trị các 

trạm tham khảo với giá trị Ba tại vòng 2.000m và 4.000m cho cả 2 khu vực khảo sát 

theo thứ tự lần lược là 187,9 mg/kg và 181,4 mg/kg (H1-WHP); 179,7 mg/kg và 180,9 

mg/kg (H5-WHP). 

2.2.1.2 Diễn biến chất lượng môi trường khu vực dự án 

Sự biến thiên của các thông số chính phản ánh chất lượng trầm tích tại khu vực mỏ 

TGT qua 5 đợt khảo sát gần nhất trong các năm 2008, 2013, 2016, 2019 và 2022. 

Thông tin chung các chuyến khảo sát trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 2.15 Tóm tắt các thông tin chung của chuyến khảo sát 

Chuyến khảo sát 2008 2013 2016 2019 2022 

Thời gian  04/2008 10/2013 05/2016 05/2019 04/2022 

Mục đích khảo sát 

Môi trường  

cơ sở xung 

quanh H1-

WHP, FPSO 

Armada TGT1, 

H4-WHP 

Sau khoan xung 

quanh H1-

WHP, FPSO 

Armada TGT1, 

H4-WHP và 

Môi trường cơ 

sở xung quanh 

H5-WHP 

Sau khoan 

xung quanh 

H1-WHP, 

FPSO Armada 

TGT1, H4-

WHP, H5-

WHP 

Sau khoan 

xung quanh 

H1-WHP, 

FPSO Armada 

TGT1, H4-

WHP, H5-

WHP 

Sau khoan 

xung quanh 

H1-WHP, 

FPSO Armada 

TGT1, H4-

WHP, H5-

WHP 

 

Khu vực giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 

 

 

 

Hình 2.35 Diễn biến chất lượng trầm tích tại khu vực H1-WHP & FPSO Armada 

TGT1  

Dựa trên diễn biến từ năm 2008 đến 2022, trầm tích trong đợt khảo sát 2022 xung 

quanh giàn H1-WHP có những thay đổi nhất định so với mức cơ sở (2008) khi chưa có 

hoạt động khoan. THC ghi nhận được trong đợt quan trắc môi trường năm nay (13,50 
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mg/kg) có khuynh hướng gia tăng so với đợt quan trắc cơ sở và các đợt quan trắc môi 

trường trước đó (2008: 2,00mg/kg; 2013: 3,31 mg/kg; 2016: 3,61 mg/kg; 2019: 5,79 

mg/kg). Tuy nhiên, hàm lượng THC có giá trị thấp hơn rất nhiều giá trị tối đa cho 

phép theo quy định trong QCVN 43:2017/BTNMT. Ba ghi nhận trong đợt qua trắc 

2022 vẫn cao hơn giá trị cơ sở (2008), tuy nhiên lại thấp hơn giá trị ghi nhận trong cả 

03 đợt quan trắc môi trường trước. Ba cao tập trung chủ yếu trong khu vực lân cận gần 

công trình, càng ra xa công trình hàm lượng Ba càng giảm (hàm lượng Ba tại vòng 

4.000m tương tự với giá trị tham khảo và giá trị trong năm 2008 tại cùng vị trí). Điều 

này cho thấy có sự tích tụ mùn khoan thải từ các hoạt động khoan trước đó tại khu vực 

H1-WHP. 

Tương tự các năm trước, môi trường xung quanh FPSO Armada TGT1 ít ô nhiễm. 

Hàm lượng THC và Ba ít thay đổi qua các năm, và luôn tương tự với các giá trị tham 

khảo. Kết quả phân tích các thông số và chỉ số quần xã của khu vực FPSO Armada 

TGT1 cho thấy khu vực vẫn đang duy trì đà phát triển theo hướng tích cực kể từ năm 

2013. Số đơn vị phân loại và chỉ số đa dạng giảm nhẹ so với năm 2019, nhưng đều cao 

hơn so với các trạm tham khảo. Mật độ đạt giá trị cao nhất từ đợt khảo sát năm 2013 

đến nay. 

Khu vực H4-WHP  

 

 

 

Hình 2.36 Diễn biến chất lượng trầm tích tại khu vực H4-WHP  
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Hàm lượng THC ghi nhận trong đợt khảo sát 2022 (6,95 mg/kg) tại khu vực H4-WHP 

cao hơn một chút so với các giá trị cơ sở 2008 (2,0 mg/kg) và các đợt quan trắc môi 

trường trước đó (1,89 – 5,43 mg/kg), và giá trị THC cao nhất tập trung chủ yếu trong 

vòng 250m (10,59 mg/kg). Tuy nhiên, giá trị này vẫn thấp hơn giá trị THC tại các trạm 

tham khảo (2022) và thấp hơn nhiều so với giá trị tối đa cho phép quy định trong 

QCVN 43:2017/BTNMT. Ngược lại, Ba trong trầm tích (2022) lại có giá trị thấp nhất 

trong tất cả các đợt khảo sát từ 2008 – 2022 tại khu vực H4-WHP.  

Khu vực H5-WHP  

 

 

Hình 2.37 Diễn biến chất lượng trầm tích tại khu vực H5-WHP  

So với năm 2016 và mức cơ sở năm 2013, THC và Ba trong trầm tích ghi nhận trong 

năm năm 2022 vẫn cao hơn, tuy nhiên các giá trị này vẫn thấp hơn nhiều so với giá trị 

ghi nhận trong năm 2019. THC và Ba cao tập trung vào vòng 250m (thu hẹp so với 

năm 2019 ghi nhận THC và Ba cao tích tụ tại vòng 500m), sau đó giảm dần về mức 

tham khảo. Các kết quả trên cho thấy mùn khoan thải từ các hoạt động khoan trước đó 

đang dần bị phân hủy, môi trường dần phục hồi. 
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2.2.2  Hiện trạng đa dạng sinh học 

2.2.2.1  Hiện trạng quần xã động vật đáy khu vực dự án 

Kết quả phân tích các mẫu động vật đáy được thu nhận từ 45 trạm gồm 14 trạm trong 

khu vực H1-WHP, 13 trạm trong khu vực H4-WHP, 14 trạm trong khu vực H5-WHP 

và 4 trạm trong khu vực FPSO Armada TGT1. Các thông số trung bình quần xã được 

thể hiện ở bảng và hình sau: 

Bảng 2.16 Các thông số và chỉ số của quần xã động vật đáy khu vực mỏ TGT 

Trạm 
Số đơn vị phân loại  

(/0,5m2) 

Mật độ  

CT/m2 

Sinh khối  

g/m2 
H(s)  J C ES100 

H1-WHP 86 855 6,13 5,32 0,83 0,05 43 

FPSO Armada TGT1 84 729 7,00 5,42 0,85 0,04 45 

H4-WHP 83 641 5,68 5,61 0,88 0,03 48 

H5-WHP 73 601 6,80 5,25 0,85 0,05 43 

Trung bình tham khảo 76 744 6,62 5,11 0,82 0,06 42 
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H4-WHP 

 

H5-WHP 

Hình 2.38 Thành phần phân loại động vật đáy tại các khu vực Dự án 

Kết quả phân tích cho thấy: 

Khu vực giàn H1-WHP: Kết quả phân tích xác định khu vực H1-WHP có trung bình 

86 đơn vị phân loại động vật đáy/0,5m2. trung bình số đơn vị phân loại tại các trạm 

trong khu vực khảo sát cao hơn so với trung bình các trạm tham khảo (76 đơn 

vị/0,5m2). Tất cả các đơn vị phân loại ghi nhận được đều thuộc 4 nhóm Giáp xác 

(Crustacea), Da gai (Echinodermata), Thân mềm (Mollusca), và Giun nhiều tơ 

(Polychaeta). Trong đó, Giun nhiều tơ là nhóm chiếm ưu thế về số đơn vị phân loại 

trên cả 14 trạm khảo sát, với trung bình 49 đơn vị phân loại/0,5m2, chiếm 57,28% số 

đơn vị phân loại trong quần xã. Nhóm Giáp xác đứng thứ hai với trung bình 24 đơn 

vị/0,5m2, chiếm 27,90% số đơn vị phân loại trong quần xã. Nhóm Thân mềm và Da 

gai lần lượt chỉ chiếm 11,40% và 4,39% tổng số đơn vị phân loại trong quần xã.  

Những đơn vị phân loại phổ biến trong quần xã được ghi nhận hiện diện được ghi 

nhận cả 14 trạm khảo sát gồm 14 đơn vị thuộc nhóm Giun nhiều tơ, 8 đơn vị thuộc 

nhóm Giáp xác và 1 đơn vị Amphiuridae thuộc nhóm Da gai. Quần xã động vật đáy 

trong khu vực H1-WHP có mật độ trung bình 855 cá thể/m2, dao động từ 438 cá 
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thể/m2 tại trạm 4 trên vòng 250m đến 1164 cá thể/m2 tại trạm 2 trên vòng 250m. Mật 

độ trung bình của quần xã trong khu vực khảo sát cao hơn so với mật độ trung bình tại 

các trạm tham khảo (744 cá thể/m2). 

Khu vực FPSO Armada TGT1: có số đơn vị phân loại trung bình cao hơn so với khu 

vực tham khảo (84 đơn vị/0,5m2 so với 76 đơn vị/0,5m2). Giun nhiều tơ vẫn là nhóm 

có số đơn vị phân loại cao nhất với 46 đơn vị/0,5m2, chiếm 54,30% số đơn vị trong 

quần xã. Đứng tiếp theo là nhóm Giáp xác, Thân mềm và Da gai với tỉ lệ trong tổng số 

đơn vị phân loại của quần xã lần lượt là 29,08%; 12,17% và 4,45%. Các đơn vị phân 

loại phổ biến được ghi nhận tại cả 4 trạm khảo sát gồm 12 đơn vị Giáp xác, 2 đơn vị 

Da gai, 1 đơn vị Thân mềm và 26 loài thuộc nhóm Giun nhiều tơ. Mật độ động vật đáy 

trung bình tại khu vực FPSO Armada TGT1 đạt 729 cá thể/m2, thấp hơn so với mật độ 

của khu vực tham khảo. 

Khu vực giàn H4-WHP: Trong khu vực H4-WHP có trung bình số đơn vị phân loại 

được định danh tại các trạm là 83 đơn vị/0,5m2, cao hơn so với giá trị tham khảo. Số 

đơn vị phân loại dao động từ 67 đơn vị/0,5m2 tại trạm 29 trên vòng lấy mẫu 1.000m 

đến 103 đơn vị/0,5m2 tại trạm 23 trên vòng 500m. Tất cả các đơn vị phân loại được ghi 

nhận đều thuộc 1 trong 4 nhóm: Giáp Xác, Da gai, Thân mềm và Giun nhiều tơ. Tại 

khu vực này, Giun nhiều tơ vẫn là nhóm chiếm ưu thế tại tất cả các trạm khảo sát với 

trung bình 45 đơn vị phân loại/0,5m2, chiếm 54,63% tổng số đơn vị phân loại của quần 

xã. Nhóm Giáp xác đứng thứ hai với trung bình 24 đơn vị/0,5m2, chiếm 28,89% tổng 

số đơn vị phân loại. Kết quả phân tích cho thấy 2 nhóm Thân mềm và Da gai chiếm 

lần lượt 10,74% và 5,74% tổng số đơn vị phân loại của khu vực. 

Có 4 loài thuộc nhóm Giáp xác và 10 loài thuộc nhóm Giun nhiều tơ được ghi nhận 

hiện diện ở tất cả các trạm trong khu vực H4-WHP. Mật độ động vật đáy trong khu 

vực H4-WHP ghi nhận được trung bình là 641 cá thể/m2, thấp hơn so với giá trị của 

khu vực tham khảo. 

Khu vực giàn H5-WHP: Có trung bình 73 đơn vị phân loại/0,5m2 được định danh 

trong khu vực H5-WHP, thấp hơn giá trị tham khảo và dao động trong khoảng từ 45 

đơn vị/0,5m2 tại trạm 42 trên vòng lấy mẫu 1.000m đến 109 đơn vị/0,5m2 tại trạm 39 

trên vòng 500m. Tất cả các đơn vị phân loại được định danh đều thuộc 1 trong 4 

nhóm: Giáp Xác, Da gai, Thân mềm và Giun nhiều tơ. Nhóm Giun nhiều tơ vẫn là 

nhóm có nhiều đơn vị phân loại được xác định nhất tại tất cả các trạm, chiếm 50,05% 

số đơn vị phân loại của quần xã, các nhóm Giáp xác, Thân mềm và Da gai lần lượt 

đứng vị trí 2, 3 và 4, chiếm lần lượt 29,74%, 12,27% và 7,95%. 

Những đơn vị phân loại phổ biến tại tất cả các trạm khảo sát trong khu vực H5-WHP 

gồm 6 đơn vị thuộc nhóm Giun nhiều tơ và 5 đơn vị thuộc nhóm Giáp xác. Mật độ 

động vật đáy tại khu vực H5-WHP cho thấy mật độ trung bình của khu vực này thấp 

hơn so với các trạm tham khảo (601 cá thể/m2 so với 744 cá thể/m2).  

2.2.2.2 Diễn biến quần xã động vật đáy khu vực dự án 

Sự biến thiên của các thông số chính của quần xã động vật đáy tại khu vực mỏ TGT 

qua 5 đợt khảo sát gần nhất trong các năm 2008, 2013, 2016, 2019 và 2022 được thể 

hiện trong các hình sau. 
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Hình 2.39 Diễn biến các thông số quần xã sinh vật đáy tại khu vực H1-WHP & 

FPSO Armada TGT1 mỏ TGT  
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Hình 2.40 Diễn biến các thông số quần xã sinh vật đáy tại khu vực H4-WHP  
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Hình 2.41 Diễn biến các thông số quần xã sinh vật đáy tại khu vực H5-WHP 

Dựa trên diễn biến từ năm 2008 đến 2022, trầm tích trong đợt khảo sát 2022 xung 

quanh giàn H1-WHP có những thay đổi nhất định so với mức cơ sở (2008) khi chưa có 

hoạt động khoan. 

Khu vực giàn H1-WHP: số đơn vị phân loại và mật độ quần xã, trừ vòng 2.000m là 

nơi có số đơn vị phân loại ghi nhận năm 2022 giảm so với năm 2019, trên tất cả các 

vòng lấy mẫu còn lại đều đạt giá trị cao nhất từ đợt khảo sát năm 2008 đến 2022. Trên 

tất cả các vòng lấy mẫu, trung bình chỉ số đa dạng sinh học ghi nhận được trong năm 

2022 đều giảm so với đợt khảo sát năm 2016 và 2019 nhưng vẫn cao hơn so với năm 

2013 và 2008. Chỉ số đa dạng vẫn giữ ở mức 5-mức đa dạng nhất và các thông số cho 

thấy quần xã động vật đáy trong khu vực vẫn đa dạng và phát triển. 

Khu vực FPSO Armada TGT1: Kết quả phân tích các thông số và chỉ số quần xã của 

khu vực FPSO Armada TGT1 cho thấy khu vực vẫn đang duy trì đà phát triển theo 

hướng tích cực kể từ năm 2013. Số đơn vị phân loại và chỉ số đa dạng giảm nhẹ so với 

năm 2019, nhưng đều cao hơn so với các trạm tham khảo. Mật độ đạt giá trị cao nhất 

từ đợt khảo sát năm 2013 đến nay. 

Khu vực giàn H4-WHP: số đơn vị phân loại và chỉ số đa dạng sinh học ghi nhận 

được trong năm 2022 giảm so với kết quả khảo sát năm 2019 nhưng vẫn đạt giá trị cao 

thứ hai so với các đợt khảo sát trước. Bên cạnh đó, mật độ trong đợt khảo sát năm 

2022 đạt giá trị cao nhất, kể cả trên từng vòng lấy mẫu. Kết quả phân tích trung bình 

của khu vực H4-WHP cũng cao hơn giá trị tham khảo cho thấy quần xã động vật đáy 

trên các vòng lấy mẫu tại khu vực H4-WHP có xu hướng phát triển ngày càng đa dạng 

và phát triển so với cả đợt khảo sát cơ sở và các đợt quan trắc sau khoan. 

Khu vực giàn H5-WHP: kết quả phân tích quần xã động vật đáy cho thấy đợt quan 

trắc năm 2022 ghi nhận sự tăng lên đáng kể về mật độ trên các vòng lấy mẫu. Trong 

năm 2022, số đơn vị phân loại và chỉ số đa dạng sinh học tăng nhẹ ở các trạm khảo sát 

ở vị trí gần giàn (vòng 250m và 500m) sau đó giảm nhẹ trên các trạm xa giàn so với 

năm 2019. Tuy nhiên các thông số và chỉ số quần xã trong đợt khảo sát năm 2022 vẫn 

cao hơn so với môi trường cơ sở năm 2013. Các thông số và chỉ số quần xã của khu 

vực H5-WHP cho thấy quần xã vẫn đang duy trì và phát triển theo chiều hướng tích 

cực, ngày càng đa dạng. 
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2.2.2.3 Dữ liệu về đặc điểm môi trường và tài nguyên sinh vật 

2.2.2.3.1 Nguồn lợi hải sản  

Dự án nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa trong vùng biển Việt Nam, nơi có sự đa dạng 

rất cao về thành phần các giống loài hải sản. Với chiều dài hơn 3.000km và nhiều dạng 

địa hình bờ biển khác nhau (vịnh, thềm lục địa dốc, cửa sông, đảo và quần đảo, rạn san 

hô, đầm phá...) cộng với đặc trưng của hai mùa gió Đông Bắc và Tây Nam, biển Việt 

Nam đã tạo nên rất nhiều phức hệ sinh thái khác nhau. Trữ lượng hải sản Việt Nam có 

khoảng 4,6 triệu tấn (nghiên cứu giai đoạn 2010-2015) với 911 loài, bao gồm 351 loài 

cá đáy, 244 loài cá rạn, 156 loài cá nổi, 12 loài cá nổi biển sâu, 84 loài giáp xác, 38 

loài động vật chân đầu và 26 loại khác. Trong đó, trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng 

biển Đông Nam Bộ chiếm 26%. Khu vực phân bố và thống kê nguồn lợi hải sản khu 

vực biển Đông Nam được trình bày trong Hình 2.42 và Bảng 2.17. 

 
(a) 
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(b) 

Nguồn: [10] 

Hình 2.42 Các ngư trường hải sản trọng điểm ở vùng biển Đông Nam Việt Nam 

(a) Ngư trường vụ Bắc (b) Ngư trường vụ Nam 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Bảng 2.17 Thống kê nguồn lợi hải sản trong khu vực biển Đông Nam 

Nguồn 

lợi 
Thành phần Mùa vụ sinh sản 

Trữ lượng 

(tấn) 

Khả năng 

khai thác 

(tấn) 

Phân bố 

Khoảng 

cách tới 

vị trí Dự 

án  

Cá 

- Cá nổi: 222 loài thuộc 175 giống và 97 

họ. Các loại cá nổi nhỏ chủ yếu là cá 

trích, cá cơm,.... Các loại cá nổi lớn có 

giá trị cao gồm cá thu, đù, ngừ...  

- Cá đáy:  khoảng 409 loài thuộc 133 họ. 

Các loài có số lượng lớn và có giá trị 

kinh tế cao bao gồm: Nemipteridae (18 

loài), Carangidae (27 loài), Serranidae 

(11 loài), Lujanidae (11 loài), Sepiidae 

(10 loài), Tetraodontidae (10 loài), 

Monacanthidae (10 loài), Apogonidae 

(9 loài), Labridae và Scorpaenidae (8 

loài), các loài khác (khoảng 3 - 7 loài). 

Mùa sinh sản mang tính 

đặc trưng theo loài trong 

các vùng biển nhiệt đới.  

Hầu hết các loài có mùa 

sinh sản kéo dài và thậm 

chí là có nhiều loài đẻ 

trứng quanh năm.  

Đa số tập trung sinh sản 

vào thời kỳ gió mùa Tây 

Nam trùng với mùa mưa.  

Bãi đẻ chính là vùng ven 

biển, đặc biệt là ở gần cửa 

sông lớn 

- Cá đáy: 

1.551.889  

- Cá nổi: 

524.000  

- Cá đáy: 

620.856 

- Cá nổi: 

209.600 

- Vào mùa gió Đông Bắc, cá 

nổi rất phong phú và tập 

trung gần bờ dọc dải Phan 

Thiết xuống Vũng Tàu và 

xung quanh Côn Đảo.  

- Vào mùa gió Tây Nam, cá 

phân tán rải rác và có xu 

hướng ra xa bờ hơn, mật độ 

cá trong toàn vùng giảm.  

Ở các khu vực bãi đẻ gần bờ, số 

lượng đàn cá tăng lên, có nhiều 

đàn lớn, có lúc di chuyển nổi 

lên tầng mặt.  

Khu vực tập trung nhiều cá nhất 

là vùng biển có độ sâu từ 50m 

nước trở vào. 

- Dự án nằm 

trong khu 

vực bãi cá 

vụ Bắc và 

bãi cá vụ 

Nam. 

Tôm 

Khoảng 50 loài tôm thuộc họ tôm he 

(Penaeidate), họ tôm Soleniceridate, 

Sicyonilidae, họ tôm rồng (Palinuridea), 

họ tôm vỗ (Scyllaridae) và họ tôm hùm 

(Nephropidae).  

Chủ yếu vào mùa xuân và 

mùa hè.  

Vùng biển tiếp giáp cửa 

sông có độ sâu từ 15 – 

30m là bãi đẻ của tôm.   

- Mùa gió 

Tây Nam: 

17.263 

- Mùa gió 

Đông 

Bắc: 

37.967 

- Mùa gió 

Tây Nam: 

8.631 

- Mùa gió 

Đông Bắc: 

18.983 

Các loài thuộc họ tôm he, một 

số loài thuộc họ tôm rồng và 

tôm vỗ (Thenus orientalis) phân 

bố chủ yếu ở các vùng nước 

ven bờ, chỉ có loài tôm vỗ 

(Ibacus ciliatus) và các loài 

thuộc họ tôm hùm 

(Nephropoidae) sống ở vùng 

biển khơi xa bờ. 

Các khu vực có độ sâu từ 15m 

vào bờ, đặc biệt những khu vực 

có rừng ngập mặn chạy dọc ven 

- Dự án nằm 

cách bãi 

tôm vụ 

Nam 

khoảng 

19km. 

 

 

 

 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Nguồn 

lợi 
Thành phần Mùa vụ sinh sản 

Trữ lượng 

(tấn) 

Khả năng 

khai thác 

(tấn) 

Phân bố 

Khoảng 

cách tới 

vị trí Dự 

án  

biển giàu thức ăn tự nhiên là 

nơi cư trú và sinh trưởng của 

tôm con 

Mực 

23 loài thuộc 3 họ: họ mực ống 

(Loliginidae), họ mực nang (Sepiidae) và 

họ mực sim (Sepiolidae) trong đó có các 

loài mực có giá trị kinh tế bao gồm: mực 

ống Trung Hoa (Loligochinensis), mực 

ống  

(L. formosana), mực ống Ấn Độ  

(L. duvauceli) 

Mực nang đẻ trứng từ 

tháng 12 đến tháng 3 năm 

sau,  

Mực ống đẻ trứng từ 

tháng 6 đến tháng 9. 

 

77.393 30.952 

Các ngư trường mực trọng điểm 

là ngư trường Phú Quý (từ Hàm 

Tân đến Vũng Tàu) và ngư 

trường Bắc – Đông Bắc Côn 

Sơn.  

Dự án nằm 

tiếp giáp 

bãi mực 

vụ Bắc và 

nằm trong 

bãi mực 

vụ Nam. 
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2.2.2.3.2 Nguồn lợi san hô 

Gần khu vực Dự án có một số khu vực có phát hiện san hô. Trong đó, khoảng cách 

từ vị trí dự án tới khu vực có san hô gần nhất là hơn 92km. Với khoảng cách này, 

các hoạt động của mỏ TGT sẽ không gây ảnh hưởng tới các rạn san hô trong khu 

vực. Một số khu vực có san hô tạo rạn lớn bao gồm:  

- Côn Đảo: có hệ sinh thái rạn san hô phát triển rất mạnh với 342 loài, 61 

giống và 17 họ, độ phủ trung bình lên đến 50%. Các giống san hô chiếm ưu 

thế là Acropora, Porites, Pachyseris, Montipor và Panova. San hô cứng 

chiếm ưu thế tại hầu hết các rạn san hô. San hô mềm cũng khá phổ biến với 

thế là Sinularia. 

- Đảo Phú Quý: là khu vực có rạn san hô phân bố ở cả 4 hướng Bắc – Nam – 

Đông – Tây của đảo. Rạn san hô ở đây thuộc dạng viền bờ điển hình, rộng 

tới trên 1000 m, riêng rạn ở phía Tây đảo rộng tới 2.000 m. Do độ trong của 

nước biển đảo Phú Quý cao, nên san hô ở đây phân bố đến độ sâu tới 42 m. 

- Quần đảo Trường Sa: có khoảng 382 loài san hô cứng thuộc 70 giống, 15 họ 

đã được tìm thấy. San hô tại đây phân bố ở độ sâu từ 30 đến 40 m dưới mực  

nước biển.  

 

Hình 2.43 Phân bố rạn san hô và cỏ biển ở khu vực biển Đông Nam Bộ 
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2.2.2.3.3 Nguồn lợi cỏ biển 

Trong vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, cỏ biển chủ yếu tập trung xung quanh 

Côn Đảo và đảo Phú Quý. Vị trí phân bố cỏ biển được thể hiện trong Hình 2.43. 

• Thành phần loài cỏ biển trong vùng biển quanh Côn Đảo rất phong phú, 

phân bố từ vùng triều thấp đến độ sâu 20 m. Tại khu vực Côn Đảo đã xác 

định 6 loài cỏ biển, bao gồm: cỏ Hẹ ba răng (Holodule uninervis), cỏ Bò 

biển (Thalassia hemprichii), Halophila decipiens, cỏ Kiệu tròn (Cymodocea 

rotundata), Syringodium isoetitifolium, Cymodocea rotundat.  

• Ở vùng ven đảo Phú Quý, xác định được 300 ha cỏ biển và chủ yếu tập trung 

xung quanh đảo với 6 loài cỏ biển, gồm cỏ Bò biển (Thalassia hemprichii), 

cỏ Xoan (Halophila ovalis), cỏ Xoan nhỏ (Halophila minor), cỏ Kiệu tròn 

(Cymodoceae rotundatata), cỏ Hẹ ba răng (Halodule uninervis), cỏ Năn biển 

(Syringodium isoetifolium). Cỏ biển phân bố trên đảo Phú Quý với độ che 

phủ đạt từ 10% đến 80%.  

Với khoảng cách trên 132km tính từ vị trí Dự án tới khu vực có cỏ biển cho thấy 

hoạt động vận hành bình thường tại mỏ Tê Giác Trắng sẽ không gây tác động 

tới cỏ biển tại Côn Đảo và Phú Quý. 

2.2.2.3.4 Chim biển 

Các khu vực ven biển Đông Nam Việt Nam đã phát hiện được 386 loài chim, trong 

đó tại Côn Đảo có 65 loài thuộc 10 họ, bao gồm cả Gầm Ghì trắng (Ducula 

bicolor), chim Điên bụng trắng (Sula leucogaster plotus), Nhàn mào (Sterna bergii 

cristata), Bồ câu Nicoba (Caloenas nicobarica nicobaria)… là những loài chim 

quý hiếm. Đặc biệt, các loài chim nhiệt đới mỏ đỏ (Phaethon aethereus) và Sula 

dactylatra làm tổ và sinh sống thành từng bầy lớn tại đảo Hòn Trứng. 

    

Gầm Ghì trắng Điên bụng trắng Nhàn mào Bồ câu Nicoba 

Hình 2.44 Các loài chim quý hiếm  

2.2.2.3.5 Động vật biển có vú  

Trong vùng biển lân cận khu vực Dự án, chỉ có tại Côn Đảo là vườn quốc gia duy 

nhất hiện còn thú biển như Cá Voi Đen (Neophon phocaenuides), Cá Nược 

(Orcaella brevirostris) và Dugong (Dugon dugong). 

Dugong còn được gọi là Bò biển. Dugong xuất hiện ở Vịnh Côn Sơn (Côn Đảo) từ 

Mũi Lò Vôi xuống An Hải trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 2. Dugong hiện 
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đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp (CR), theo Sách đỏ VN. Loài 

này cũng được Sách đỏ thế giới (IUCN) xếp vào loài sắp nguy cấp. Dugong chỉ còn 

lại không quá 100 con tại 2 vùng biển của Việt Nam là Phú Quốc và Côn Đảo (theo 

WWF, 2013). 

   

Cá voi đen Cá nược Dugong 

Hình 2.45 Động vật có vú 

2.2.2.3.6 Các loài thủy sản quý hiếm, đang bị đe dọa  

Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc khu biển Việt Nam theo Phụ lục 

II, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ được 

trình bày trong bảng dưới đây.  

Bảng 2.18 Danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

I LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ MAMMALIAS 

1. 
Họ cá heo biển (tất cả các loài, trừ cá heo 

trắng trung hoa - Sousa chinensis) 
Delphinidae 

2. Họ cá heo chuột (tất cả các loài) Phocoenidae 

3. Họ cá heo nước ngọt (tất cả các loài) Platanistidae 

4. Họ cá voi lưng gù (tất cả các loài) Balaenopteridae 

5. Họ cá voi mõm khoằm (tất cả các loài) Ziphiidae 

6. Họ cá voi nhỏ (tất cả các loài) Physeteridae 

II LỚP CÁ XƯƠNG OSTEICHTHYES 

7. Cá chình mun Anguilla bicolor 

8. Cá chình nhật Anguilla japonica 

9. Cá cháy bắc Tenualosa reevesii 

10. Cá mòi đường Albula vulpes 

11. Cá đé Ilisha elongata 

12. Cá thát lát khổng lồ Chitala lopis 

13. Cá anh vũ Semilabeo obscurus 

14. Cá chép gốc Procypris merus 

15. Cá hô Catlocarpio siamensis 
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

16. Cá học trò Balantiocheilos ambusticauda 

17. Cá lợ thân cao (Cá lợ) Cyprinus hyperdorsalis 

18. Cá lợ thân thấp Cyprinus multitaeniata 

19. Cá măng giả Luciocyprinus langsoni 

20. Cá may Gyrinocheilus aymonieri 

21. Cá mè huế Chanodichthys flavpinnis 

22. Cá mơn (Cá rồng) Scleropages formosus 

23. Cá pạo (Cá mị) Sinilabeo graffeuilli 

24. Cá rai Neolisochilus benasi 

25. Cá trốc Acrossocheilus annamensis 

26. Cá trữ Cyprinus dai 

27. Cá thơm Plecoglossus altivelis 

28. Cá niết cúc phương Pterocryptis cucphuongensis 

29. Cá tra dầu Pangasianodon gigas 

30. Cá chen bầu Ompok bimaculatus 

31. Cá vồ cờ Pangasius sanitwongsei 

32. Cá sơn đài Ompok miostoma 

33. Cá bám đá Gyrinocheilus pennocki 

34. Cá trê tối Clarias meladerma 

35. Cá trê trắng Clarias batrachus 

36. Cá trèo đồi Chana asiatica 

37. Cá bàng chài vân sóng Cheilinus undulatus 

38. Cá dao cạo Solenostomus paradoxus 

39. Cá dây lưng gù Cyttopsis cypho 

40. Cá kèn trung quốc Aulostomus chinensis 

41. Cá mặt quỷ Scorpaenopsis diabolus 

42. Cá mặt trăng Mola mola 

43. Cá mặt trăng đuôi nhọn Masturus lanceolatus 

44. Cá nòng nọc nhật bản Ateleopus japonicus 

45. Cá ngựa nhật Hippocampus japonicus 

46. Cá đường (Cá sủ giấy) Otolithoides biauratus 

47. Cá kẽm chấm vàng Plectorhynchus flavomaculatus 

48. Cá kẽm mép vẩy đen Plectorhynchus gibbosus 

49. Cá song vân giun Epinephelus undulatostriatus 
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

50. Cá mó đầu u Bolbometopon muricatum 

51. Cá mú dẹt Cromileptes altivelis 

52. Cá mú chấm bé Plectropomus leopardus 

53. Cá mú sọc trắng Anyperodon leucogrammicus 

54. Cá hoàng đế Pomacanthus imperator 

Ill LỚP CÁ SỤN CHONDRICHTHYES 

55. Các loài cá đuối nạng Mobula sp. 

56. Các loài cá đuối ó mặt quỷ Manta sp. 

57. Cá đuối quạt Okamejei kenojei 

58. Cá giống mõm tròn Rhina ancylostoma 

59. Cá mập đầu bạc Carcharhinus albimarginatus 

60. Cá mập đầu búa hình vỏ sò Sphyrna lewini 

61. Cá mập đầu búa lớn Sphyrna mokarran 

62. Cá mập đầu búa trơn Sphyrna zygaena 

63. Cá mập đầu vây trắng Carcharhinus longimanus 

64. Cá mập đốm đen đỉnh đuôi Carcharhinus melanopterus 

65. Cá mập hiền Carcharhinus amblyrhynchoides 

66. Cá mập lơ cát Carcharhinus leucas 

67. Cá mập lụa Carcharhinus falciformis 

68. Cá mập trắng lớn Carcharodon carcharias 

69. Cá nhám lông nhung Cephaloscyllium umbratile 

70. Cá nhám nâu Etmopterus lucifer 

71. Cá nhám nhu mì Stegostoma fasciatum 

72. Cá nhám răng Rhinzoprionodon acutus 

73. Cá nhám thu Lamna nasus 

74. Cá nhám thu/cá mập sâu Pseudocarcharias kamoharai 

75. Cá nhám voi Rhincodon typus 

76. Các loài cá đao Pristidae spp. 

77. Các loài cá mập đuôi dài Alopias spp. 

IV LỚP HAI MẢNH VỎ BIVALVIA 

78. Trai bầu dục cánh cung Margaritanopsis laosensis 

79. Trai cóc dày Gibbosula crassa 

80. Trai cóc hình lá Lamprotula blaisei 

81. Trai cóc nhẵn Cuneopsis demangei 
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TT Tên Việt Nam Tên khoa học 

82. Trai cóc vuông Protunio messageri 

83. Trai mẫu sơn Contradens fultoni 

84. Trai sông bằng Pseudobaphia banggiangensis 

V LỚP CHÂN BỤNG GASTROPODA 

85. Các loài trai tai tượng Tridacna spp. 

86. Họ ốc anh vũ (tất cả các loài) Nautilidae 

87. Ốc đụn cái Tectus niloticus 

88. Ốc đụn đực Tectus pyramis 

89. Ốc mút vệt nâu Cremnoconchus messageri 

90. Ốc sứ mắt trĩ Cypraea argus 

91. Ốc tù và Charonia tritonis 

92. Ốc xà cừ Turbo marmoratus 

VI LỚP SAN HÔ ANTHOZOA 

93. Bộ san hô đá (tất cả các loài) Scleractinia 

94. Bộ san hô cứng (tất cả các loài) Stolonifera 

95. Bộ san hô đen (tất cả các loài) Antipatharia 

96. Bộ san hô sừng (tất cả các loài) Gorgonacea 

97. Bộ san hô xanh (tất cả các loài) Helioporacea 

VII NGÀNH DA GAI ECHINODERMATA 

98. Cầu gai đá Heterocentrotus mammillatus 

99. Hải sâm hổ phách Thelenota anax 

100. Hải sâm lựu Thelenota ananas 

101. Hải sâm mít hoa (Hải sâm dừa) Actinopyga mauritiana 

102. Hải sâm trắng (Hải sâm cát) Holothuria (Metriatyla) scabra 

103. Hải sâm vú Microthele nobilis 
Nguồn: Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ  

2.2.2.3.7 Các khu vực cần được bảo vệ  

Các khu vực cần bảo vệ gần khu vực dự án bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên 

Phước Bửu Bình Châu (cách 84km), Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ (cách 

117km), Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý (cách 132km), Khu bảo tồn thiên nhiên 

Thạnh Phú (cách 135km) và Vườn Quốc gia Côn Đảo (cách 183km). Vị trí tương 

đối giữa khu vực dự án và các khu vực cần bảo vệ được thể hiện trong Hình 2.46. 
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Hình 2.46 Các khu vực cần được bảo vệ ở vùng biển Đông Nam Việt Nam 

➢ Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý 

Khu bảo tồn biển đảo Phú Quý nằm trên đảo Phú Quý cách khu vực dự án 132km, 

cách đất liền khoảng 70km. Các nghiên cứu sơ bộ đã ghi nhận được khoảng 70 loài 

cây trên cạn, 72 loài rong biển, 134 loài san hô rắn và 15 loài động vật thân mềm. 

Trong các loại san hô, phổ biến nhất là các dạng san hô hình tua Acropora và 

Pocillopora. Ở sườn phía Tây đảo Phú Quý là một bãi san hô rộng lớn (rộng 

khoảng 600 m), nằm kế cận một đầm phá bao phủ những bãi cỏ biển rộng lớn. 

➢ Vườn Quốc gia Côn Đảo 

Vườn quốc gia Côn Đảo được được thiết lập trên Côn Đảo, cách mỏ Tê Giác Trắng 

khoảng 183km. Vườn quốc gia Côn Đảo có tổng diện tích cần được bảo vệ là 

20.000 ha, trong đó 14.000 ha là dưới biển và 6.000 ha trên cạn của 14 đảo. Thêm 

vào đó còn có một vùng đệm biển rộng 20.500 ha, bao gồm cả các hệ sinh thái biển 

và ven bờ như rừng ngập mặn (18 ha), các rạn san hô (1.000 ha) và thảm cỏ biển 

(200 ha). 

Hệ thực vật ở Côn Đảo khá phong phú và đa dạng với khoảng 882 loài thực vật bậc 

cao, trong đó có đến 371 loài thân gỗ, 30 loài phong lan, 103 loài dây leo, 202 loài 

thảo mộc... Có 44 loài thực vật được các nhà khoa học tìm thấy lần đầu tiên ở đây. 

Một số loài được xếp vào danh mục quý hiếm như: Lát hoa (Chukrasia tabularis), 

Găng néo (Manikara hexandra),... 

Hệ động vật rừng Côn Đảo đến nay đã ghi nhận được 144 loài, trong đó có 28 loài lớp 

thú, 69 loài chim, 39 loài bò sát, 8 loài lưỡng cư. Một số động vật quý hiếm và đặc hữu 

tại Côn Đảo như: Sóc mun (Callosciunis filaysoni), Sóc đen (Ratufa bicolor condorensis), 
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Trang 2-60 Chủ dự án (ký tên) 

Chuột hưu Côn Đảo (Rattus niviventer condorensis), Thạch sùng Côn Đảo 

(Cyrstodactylus condorensis), Cá heo mõm dài (Stenella longirostris), Cá voi xanh 

(Balaenoptera musculus), Cá nược (Orcaella brevirostric), Rùa biển, Dugong dugon… 

Trong đó Dugong là đối tượng được quan tâm bảo vệ trên phạm vi toàn cầu.  

Đặc biệt, Côn Đảo có quần thể rùa biển rất lớn, hàng năm vào mùa sinh sản, có 

hàng ngàn lượt rùa biển lên các bãi cát đặc biệt Hòn Bảy Cạnh để đẻ trứng. 

➢ Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nằm cách khu vực Dự án khoảng 117km. Tổng 

diện tích khu dự này là 75.740 ha, trong đó vùng lõi 4.721 ha, vùng đệm 41.139 ha 

và vùng chuyển tiếp 29.880 ha. Đây là khu rừng ngập mặn với một quần thể động 

thực vật đa dạng, trong số đó nổi bật là đàn khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) cùng 

nhiều loài chim, cò. 

Về thực vật, rừng ngập mặn Cần Giờ có 220 loài thực vật bậc cao với 155 chi, 

thuộc 60 họ; trong đó, các họ có nhiều loài nhất gồm: họ Cúc (Asteraceae) 8 loài, 

họ thầu dầu (Euphorbiaceae) 9 loài, họ Đước (Rhizophoraceae) 13 loài, họ Cói 

(Cyperaceae) 20 loài, họ Hòa thảo (Poaceae) 20 loài, họ Đậu (Fabaceae) 29 loài. 

Về động vật, khu hệ động vật thủy sinh không xương sống với trên 700 loài, khu hệ 

cá trên 130 loài, khu hệ động vật có xương sống có 9 loài lưỡng thê, 31 loài bò sát, 

4 loài có vú. Trong đó có 11 loài bò sát có tên trong sách đỏ Việt Nam như: tắc kè 

(gekko gekko), kỳ đà nước (varanus salvator), trăn đất (python molurus), trăn gấm 

(python reticulatus), rắn cạp nong (bungarus fasciatus), rắn hổ mang (naja naja), 

rắn hổ chúa (ophiophagus hannah), vích (chelonia mydas), cá sấu hoa cà 

(crocodylus porosus) … Khu hệ chim có khoảng 130 loài thuộc 47 họ, 17 bộ. 

Trong đó có 51 loài chim nước và 79 loài không phải chim nước sống trong nhiều 

sinh cảnh khác nhau. 

➢ Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu 

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, là khu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất còn lại tương đối 

nguyên vẹn của Việt Nam. Nơi đây có tiềm năng du lịch rất lớn với nhiều dạng địa 

hình gồm cả đồi, núi, suối, hồ, biển và rừng. 

Khu bảo tồn thiên nhiên này được xếp vào “Kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm 

nhiệt đới”. Các dạng địa hình khác nhau đã tạo cảnh quan sinh động, đa dạng gồm: 

đồi, núi, suối, hồ, biển và rừng, tạo thành nơi cư trú rất đa dạng cho các loài động, 

thực vật… Với diện tích 11.293 ha, rừng Bình Châu-Phước Bửu có thảm thực vật 

nguyên sinh vô cùng phong phú, gồm: 113 họ, 408 chi, 661 loài, trong đó có nhiều 

loài rất quý hiếm như: Cẩm lai Bà Rịa, Gõ đỏ, Gõ mật, Kơ nia, Giáng hương, Bình 

linh nghệ, Sơn đào... Động vật cũng rất đa dạng, có 70 họ, 29 bộ, 178 loài, trong đó 

106 loài chim, 43 loài bò sát, 12 loài lưỡng cư, 51 loài thú… Hiện nay, có nhiều 

loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như: Gà lôi vằn, Bồ câu nâu, Cú lợn 

rừng, Yến núi. 

➢ Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú 
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Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú có diện tích: 2.584ha thuộc địa phận của tỉnh 

Bến Tre là khu vực nằm trong vùng cửa sông Cửu Long.  

Khu hệ động vật – thực vật trong khu bảo tồn có 119 loài thuộc 45 họ thực vật. 

Diện tích rừng hiện nay tại khu bảo tồn là 2.043 ha, được chia ra làm 4 phân khu. 

Những vùng bãi biển ngập triều và các kênh rạch của khu bảo tồn khi nước triều 

xuống là những bãi ăn lý tưởng cho nhiều loài chim. Quần xã Mắm trắng dày đặc ở 

khu trảng lầy là nơi cư trú thích hợp cho nhiều loài bò sát, lưỡng cư và nhiều loài 

thú nhỏ, thống kê được: 27 loài bò sát, 08 loài lưỡng cư, 16 loài thú và 60 loài 

chim. 

Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển cù lao Minh có khoảng 152 loài chim, hệ số 

đa dạng so với khu hệ chim của tỉnh là 0,87 và 0,78 so với đồng bằng sông Cửu 

Long. Nhóm thú có khoảng 12 loài thú khác nhau với hệ số đa dạng so với tỉnh là 

0,4 và so với đồng bằng sông Cửu Long là 0,3. Nhóm bò sát có khoảng 13 loài 

khác nhau với hệ số đa dạng so với tỉnh là 0,3. Nhóm lưỡng cư có khoảng 10 loài 

với hệ số đa dạng so với tỉnh là 0,8. 

Khu hệ cá ở khu bảo tồn gồm 49 loài cá thuộc 32 họ 12 bộ cá khác nhau. Trong đó 

bộ cá Vược có số lượng loài nhiều nhất với 26 loài; bộ cá Nheo có 7 loài; bộ cá 

Trích có 4 loài; các bộ còn lại có số lượng loài không nhiều, từ 1 đến 2 loài. 

 NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY 

CẢM VỀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Các hoạt động dự án sẽ phát sinh các nguồn thải sau: 

- Khí thải phát sinh từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu của các động cơ, máy móc 

trên các phương tiện như: tàu, giàn khoan được thải vào nguồn tiếp nhận là 

môi trường không khí ngoài khơi xa bờ;  

- Nước thải (nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu và nước khai thác) sẽ 

được xử lý đúng quy định và thải vào nguồn tiếp nhận là môi trường biển xa 

bờ; 

- Chất thải khoan (dung dịch khoan nền nước và mùn khoan) được thải vào 

nguồn tiếp nhận là môi trường biển xa bờ; 

- Chất thải thực phẩm từ hoạt động sinh hoạt của lực lượng lao động tham gia 

trên các phương tiện như: tàu, giàn khoan sau khi nghiền nhỏ dưới 25mm 

được thải vào nguồn tiếp nhận là môi trường biển xa bờ; 

- Chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại (phế liệu để thu hồi, tái chế, 

chất thải thông thường còn lại) trong quá trình khoan, khai thác và khảo sát 

địa chấn sẽ được thu gom, vận chuyển về bờ và chuyển giao cho đơn vị chức 

năng xử lý theo đúng quy định, không thải xuống biển. 

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường (sự cố tràn dầu, cháy nổ, rò rỉ 

khí) sẽ tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu và khí vào nguồn tiếp nhận là môi trường biển xa 

bờ và nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đường bờ các đảo ngoài khơi và các tỉnh 
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ven biển. Tuy nhiên, các sự cố này rất hiếm khi xảy ra và thực tế triển khai các hoạt 

động dầu khí tại khu vực chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào.  

Với các nguồn thải phát sinh nêu trên, các đối tượng môi trường có thể bị tác động 

từ các hoạt động của dự án như sau: 

- Môi trường không khí ngoài khơi; 

- Môi trường biển xa bờ (nước biển và sinh vật biển) tại khu vực dự án. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường (như sự cố tràn dầu nghiêm trọng), các 

yếu tố nhạy cảm môi trường sau có thể bị tác động do dầu tràn:  

- Các động vật biển quý hiếm cần bảo vệ (động vật có vú biển, san hô, cỏ 

biển…); 

- Các khu bảo tồn biển trong vùng biển Đông Nam Việt Nam (Phú Quý, Côn 

Đảo, Cần Giờ); 

- Các hoạt động kinh tế biển: các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, 

hoạt động du lịch, vui chơi giải trí ven biển… 

 SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

2.4.1 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với đặc 

điểm kinh tế - xã hội khu vực dự án  

− Dự án nằm trong khu vực Lô 16-1 thuộc bồn trũng Cửu Long ngoài khơi vùng 

biển Đông Nam Việt Nam. Đây là khu vực có tiềm năng dầu khí, xung quanh 

khu vực Lô 16-1 đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí từ những năm 

1970 và với nhiều mỏ đã đưa vào khai thác như (Hải Sư Trắng, Thỏ Trắng, 

Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, …). Tại khu vực Lô 16-1 đã thực hiện khảo sát địa 

chấn, khoan thăm dò từ năm 1999-2005 và mỏ TGT được tuyên bố thương mại 

vào năm 2008, dòng dầu và khí thương phẩm đầu tiên  được khai thác vào tháng 

8/2011 đến tháng 4/2022 mỏ TGT đã đạt được sản lượng khai thác 100 triệu 

thùng dầu. 

− Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh 2022” được triển khai sẽ 

tiếp tục các hoạt động khoan và khai thác tại các giếng tiềm năng trên cơ sở hạ 

tầng các công trình dầu khí hiện có tại mỏ TGT, nhằm tận thu lượng dầu và khí 

của mỏ TGT. Do đó, hoạt động của Dự án tại khu vực này hoàn toàn phù hợp 

với đặc điểm kinh tế xã hội tại khu vực. 

2.4.2 Đánh giá sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án với điều 

kiện môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự  án 

Dự án nằm trong phạm vi khu vực Lô 16-1, xung quanh các khu vực đang hoạt 

động khai thác dầu khí của bồn trũng Cửu Long. Dựa trên các kết quả nghiên cứu về 

điều kiện môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án, có thể thấy: 

- Các thông số môi trường phản ánh chất lượng nước biển, chất lượng trầm tích 

và các chỉ số quần xã động vật đáy các trạm khảo sát đều ở mức tốt, tất cả các 
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thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn quốc 

gia của Việt Nam (QCVN 10-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước biển xa 

bờ và QCVN 43:2017/BTNMT về chất lượng trầm tích) và xấp xỉ với các giá 

trị các trạm đối chứng. Điều này chứng tỏ các hoạt động thăm dò hiện hữu đã 

và đang được tiến hành tại khu vực mỏ không làm ảnh hưởng nhiều đến môi 

trường xung quanh. 

- Vị trí dự án nằm cách rất xa các khu vực nhạy cảm ven biển và trên đất liền. 

Để đánh giá mức độ nhạy cảm môi trường khu vực ven bờ và hải đảo, báo cáo này 

tham khảo kết quả bản đồ nhạy cảm môi trường khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến 

biên giới Campuchia do PVN thực hiện năm 2016. Dựa vào bản đồ nhạy cảm môi 

trường cho thấy các khu vực có độ nhạy cảm cao (ESI = 5 – 6), cần ưu tiên bảo vệ 

trong trường hợp nếu xảy ra sự cố tràn dầu do dự án bao gồm: 

Tỉnh Bình Thuận: 

• Khu vực ven bờ từ mũi Cà Ná đến Bực Lở có chỉ số ESI là 5. 

• Khu vực ven bờ từ Bực Lở đến xã Vĩnh Hảo có chỉ số ESI là 6. 

• Khu vực từ xã Vĩnh Hảo đến Phước Thể có chỉ số ESI là 5. 

• Xung quanh đảo Phú Quý có chỉ số ESI là 6. 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 

• Khu vực Côn Đảo có chỉ số ESI là 6. 

• Khu vực bãi biển du lịch ven biển có chỉ số ESI là 4. 

Các khu vực có chỉ số nhạy cảm cao (ESI = 5 - 6) từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà 

Mau: 

• Khu vực huyện Cần Giờ, TP.HCM. 

• Khu vực mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

• Dải ven biển từ Tiền Giang đến Cà Mau. 

• Các khu vực cần được bảo vệ: Côn Đảo, Phú Quý, Hòn Cau. 
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Nguồn: PVN 

Hình 2.47 Bản đồ nhạy cảm đường bờ từ Đà Nẵng đến biên giới Campuchia 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án được thực hiện theo hướng dẫn 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Các tác động của Dự án được xem xét theo các 

giai đoạn triển khai của Dự án và cụ thể hóa cho từng nguồn gây tác động, từng đối 

tượng bị tác động. Trên cơ sở đó, các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề 

xuất thực hiện phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng 

tác động đã được đánh giá nhằm tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường của Việt 

Nam và chính sách ATSKMT của HLJOC. 

Các hoạt động của Dự án được thực hiện tại mỏ TGT đang có hoạt động khai thác 

hiện hữu, nên tác động môi trường phát sinh từ các hoạt động của Dự án sẽ được 

xem xét và đánh giá tổng hợp với các tác động môi trường do hoạt động khai thác 

hiện hữu của mỏ TGT. 

Các hoạt động của Dự án sẽ được triển khai tại mỏ TGT như sau: 

‒ Khoan 01 giếng khai thác tại giàn H1-WHP, 01 giếng khai thác tại giàn H4-

WHP, 02 giếng khai thác tại giàn H5-WHP và 01 giếng thẩm lượng; 

‒ Kết nối các giếng mới khoan vào hoạt động khai thác hiện hữu tại Lô 16-1. 

Dự án được thực hiện ngoài khơi nên không có các hoạt động giải phóng mặt bằng, 

di dân và tái định cư. Các tác động môi trường trong giai đoạn thu dọn mỏ sẽ được 

HLJOC thực hiện đánh giá trong một báo cáo riêng theo quy định của pháp luật. 

Để đánh giá mức độ tác động của Dự án, báo cáo sử dụng Hệ thống định lượng tác 

động (IQS) làm phương pháp để đánh giá mức độ tác động phát sinh từ các hoạt 

động của Dự án. Phương pháp này được xây dựng dựa trên các Hướng dẫn về môi 

trường của Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Thăm dò và Khai thác Dầu khí và được 

đề xuất sử dụng trong Hướng dẫn chung về thực hiện đánh giá tác động môi trường 

đối với các Dự án đầu tư của Tổng cục Môi trường Việt Nam. 

Hệ thống định lượng tác động (IQS) 

Hệ thống định lượng sẽ xem xét các tác động trên các khía cạnh như sau. 
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Yếu tố Các thông số đại diện 

Các tương tác vật lý, hóa học, sinh thái 
Cường độ, Phạm vi ảnh hưởng, Thời gian 

phục hồi  

Khả năng xuất hiện Tần suất  

Quản lý  
Pháp luật, Chi phí, Sự quan tâm của 

cộng đồng  

Mỗi thông số được xác định dựa vào hệ thống xếp loại trong bảng sau. 

Bảng 3.1 Hệ thống định lượng tác động (IQS) 

Yếu 

tố 
Thông số 

Hệ thống xếp loại 

Mức độ Định nghĩa 
Mức 

độ 

S
ự

 t
ác

 đ
ộ

n
g

 

Cường độ 

(M) 

Không tác 

động 
Không có tương tác phát sinh 0 

Ít tác động 

Biến đổi trong phạm vi biến thiên tự 

nhiên, rất thấp dưới các giới hạn quy 

định, không ảnh hưởng đến sức khỏe.  

1 

Tác động 

trung bình 

Thay đổi hệ sinh thái vừa phải, ít tác động 

đến sức khỏe cộng đồng, đạt gần các giới 

hạn quy định 

2 

Tác động 

lớn 

Tác động lớn đến hệ sinh thái, có thể 

ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng khi 

bị tiếp xúc quá mức 

3 

Tác động  

nghiêm 

trọng 

Làm biến đổi lớn hệ sinh thái, gây hại 

cho sức khỏe cộng đồng  
4 

S
ự

 t
ư

ơ
n
g
 t

ác
 

Phạm vi ảnh 

hưởng 

(S) 

Không tác 

động 
Không có sự tương tác phát sinh 0 

Tại chỗ Tác động tại ngay tại điểm phát sinh 1 

Khu vực Tác động trong phạm vi cục bộ 2 

Vùng Tác động trong phạm vi vùng 3 

Quốc tế Tác động trong phạm vi toàn cầu 4 

Thời gian 

hồi phục (R) 

Không yêu 

cầu 
Tác động được phục hồi tức thời 0 

< 1 năm Thời gian hồi phục dưới 1 năm  1 

1-2 năm Thời gian hồi phục từ 1-2 năm 2 

2-5 năm Thời gian hồi phục từ 2-5 năm 3 

> 5 năm Thời gian hồi phục trên 5 năm  4 
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Trang 3-3 Chủ dự án (ký tên) 

Yếu 

tố 
Thông số 

Hệ thống xếp loại 

Mức độ Định nghĩa 
Mức 

độ 
S

ự
 c

ố
 

Tần suất (F) 

Rất hiếm Các tác động rất hiếm khi xảy ra 1 

Hiếm Các tác động hiếm khi xảy ra 2 

Thường Các tác động sẽ xảy ra 3 

Thường 

xuyên 
Các tác động xảy ra và lặp đi lặp lại 4 

Q
u

ản
 l

ý
 

Luật pháp 

(L) 

Không có 

quy định 

Không có quy định về luật pháp đối 

với các tác động  
0 

Tổng quát 

Chỉ có các quy định tổng quát đối với tác 

động, không có các tiêu chuẩn hay giới 

hạn được áp dụng  

1 

Cụ thể 
Có quy định cụ thể đối với các giới hạn 

và tiêu chuẩn nhất định được áp dụng 
2 

Chi phí 

(C) 

Chi phí 

thấp 

Chi phí để quản lý và xử lý các tác 

động thấp hoặc không cần chi phí 
1 

Chi phí 

trung bình 

Chi phí để quản lý và xử lý các tác 

động ở mức trung bình 
2 

Chi phí 

cao 

Chi phí để quản lý và xử lý các tác động 

ở mức cao 
3 

Sự quan tâm 

của cộng 

đồng 

(P) 

Ít quan tâm 
Sự khó chịu hoặc quan tâm của cộng 

đồng là rất nhỏ hoặc không xảy ra 
1 

Thỉnh 

thoảng 

Có thể gây sự khó chịu cho cộng đồng, 

thỉnh thoảng gây nên mối quan tâm của 

cộng đồng   

2 

Thường 

xuyên 

Gây sự khó chịu cho cộng đồng, gây 

nên mối quan tâm của cộng đồng một 

cách thường xuyên 

3 

Mức độ tác động của từng nguồn thải sẽ được định lượng dựa trên điểm tương ứng 

các khía cạnh của tác động theo công thức sau. 

Mức độ tác động của từng nguồn thải (TS) = (M+S+R) x F x (L+C+P)  
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Trang 3-4 Chủ dự án (ký tên) 

Mức độ tác động được xếp loại theo bảng sau. 

Bảng 3.2 Mức độ xếp loại tác động 

0 – 11 12 – 89 90 – 215 216 – 383 ≥384 

Không đáng kể Nhỏ Trung bình Đáng kể Nghiêm trọng 

Mức độ tác động theo thang xếp loại được mô tả tóm tắt như sau. 

Các tác động nghiêm trọng đến môi trường 

- Làm thay đổi nghiêm trọng hệ sinh thái hoặc hoạt động, dẫn đến sự tổn hại 

lâu dài (kéo dài trên 5 năm); 

- Phạm vi ảnh hưởng có thể đạt đến cấp vùng và toàn cầu; 

- Khả năng phục hồi về mức ban đầu kém; 

- Nhiều khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; 

- Đòi hỏi chi phí cao trong việc quản lý/ giảm thiểu, gây thiệt hại hoặc làm 

thay đổi lâu dài đến cộng đồng dân cư và kinh tế. 

Các tác động đáng kể đến môi trường 

- Làm thay đổi đáng kể hệ sinh thái hoặc hoạt động tại khu vực cục bộ hoặc 

lớn hơn trong khoảng thời gian trung bình, cùng với khả năng phục hồi trung 

bình (trong vòng 2-5 năm);  

- Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe;  

- Chi phí quản lý/ giảm thiểu của công ty từ trung bình đến cao; 

- Gây ảnh hưởng cho một số cơ sở/ người dân xung quanh. 

Các tác động trung bình đến môi trường 

- Làm thay đổi một phần hệ sinh thái hoặc các hoạt động tại khu vực cục bộ 

hoặc bé hơn trong khoảng thời gian ngắn, cùng với khả năng hồi phục tốt 

(trong vòng 1-2 năm).  

- Mức độ ảnh hưởng tương tự như sự biến đổi tự nhiên của môi trường hiện 

hành nhưng có thể có các tác động tích lũy liên quan.  

- Có thể tác động đến sức khỏe.  

- Có thể gây khó chịu cho một số cơ sở/ người dân xung quanh. 

Các tác động nhỏ đến môi trường  

- Làm thay đổi nhỏ một phần hệ sinh thái hoặc các hoạt động tại khu vực cục 

bộ hoặc bé hơn trong khoảng thời gian ngắn, cùng với khả năng hồi phục rất 

tốt (trong vòng nhỏ hơn 1 năm); 

- Có thể tác động ngắn đến sức khỏe và cộng đồng.  
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Trang 3-5 Chủ dự án (ký tên) 

Các tác động không đáng kể đến môi trường 

- Không thể nhận biết được sự thay đổi, hoặc có thể nhận biết sự thay đổi nhỏ 

nhưng được phục hồi nhanh chóng về trạng thái ban đầu. 

- Không tác động đến sức khỏe. 

- Không gây khó chịu cho cộng đồng.  

Đối với mỗi mức độ tác động, các hành động kiểm soát và quản lý sẽ được thực 

hiện tương ứng. Nguyên tắc cơ bản của các biện pháp giảm thiểu là phòng ngừa các 

tác động có thể xảy ra, nếu không thể tránh khỏi tác động các biện pháp giảm thiểu 

sẽ được đề xuất nhằm giảm mức độn tác động đến mức thấp nhất có thể hơn là khắc 

phục hậu quả.  

Các biện pháp giảm thiểu sẽ được đề xuất nhằm kiểm soát các nguồn tác động và 

tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Mức độ tác động và 

các hành động kiểm soát và quản lý tương ứng được đề xuất như sau. 

Bảng 3.3 Mức độ tác động, hành động kiểm soát và quản lý 

Mức độ tác động Các hành động kiểm soát và quản lý 

 

Không 

đáng kể 

- 

Nhỏ 

Hành 

động 

ngắn 

hạn 

Đảm bảo rằng các chính sách và biện pháp kiểm soát là đủ để 

kiểm soát tác động. 

Hành 

động  

dài hạn 

Xác minh rằng các hoạt động giám sát và báo cáo được thiết 

lập đúng để đảm bảo áp dụng đúng chính sách và đảm bảo 

rằng các biện pháp kiểm soát duy trì đầy đủ. 

Trung 

Bình 

Hành 

động 

ngắn 

hạn 

Kiểm tra liệu chính sách hiện hành và các biện pháp kiểm soát 

có đầy đủ hay không và sửa đổi chúng cho phù hợp để đặt ra 

các mục tiêu phù hợp nhằm cải thiện. 

Hành 

động  

dài hạn 

Xây dựng các kế hoạch và các hoạt động đầy đủ các biện 

pháp kiểm soát, đảm bảo chúng được phê duyệt và thực hiện 

theo kế hoạch và nguồn lực được phân bổ (ngân sách và 

nhân sự). 

 

Đáng kể 

Hành 

động 

ngắn 

hạn 

Các kế hoạch và hành động được thực hiện để giảm thiểu tác 

động càng sớm càng tốt. Các biện pháp giảm tạm thời được 

thiết lập. 

Hành 

động  

dài hạn 

Các kế hoạch dài hạn và các hoạt động được phát triển. Các 

thông số và các chỉ số hiệu quả được thiết lập và đo lường, 

theo dõi, báo cáo và xác minh. Các mục tiêu được thiết lập 

cho mục đích cải thiện và phản hồi để sử dụng cho các hành 

động khắc phục. 
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Trang 3-6 Chủ dự án (ký tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN KHOAN  

3.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn khoan 

Các tác động môi trường phát sinh từ Dự án trong giai đoạn khoan theo từng nguồn 

thải và đối tượng chịu tác động sẽ được trình bày tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 3.4 Các nguồn thải phát sinh và đối tượng chịu tác động  

trong giai đoạn khoan 

Stt Nguồn tác động Chất thải/tác động phát sinh 
Đối tượng 

chịu tác động 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

1.  

Vận hành thiết 

bị trên giàn 

khoan và các tàu 

hỗ trợ. 

Thử vỉa/làm 

sạch giếng. 

Khí thải: các chất ô nhiễm: CO2, 

NOx, CO, SO2, VOC, N2O, CH4 từ 

quá trình tiêu thụ nhiên liệu DO để 

chạy động cơ trên các tàu và giàn 

khoan, và đốt khí trong quá trình thử 

vỉa. 

- Chất lượng không 

khí ngoài khơi 

- Góp phần tăng 

phát thải khí nhà 

kính  

2.  

Nước rửa sàn và 

nước mưa nhiễm 

dầu trên giàn 

khoan và các tàu 

hỗ trợ 

Nước nhiễm dầu: phát sinh từ hoạt 

động rửa sàn, nước mưa chảy tràn 

qua khu vực máy móc trên tàu/giàn 

khoan. 

- Chất lượng nước 

biển ngoài khơi 

- Hệ sinh thái biển 

3.  

Sinh hoạt của 

công nhân trên 

giàn khoan và 

các tàu hỗ trợ 

Nước thải sinh hoạt: thành phần ô 

nhiễm chính là chất hữu cơ và 

E.Coli. 

- Chất lượng nước 

biển ngoài khơi 

- Hệ sinh thái biển 

-  Chuyển về bờ để 

xử lý (đối với 

chất thải thông 

thường còn lại) 

 

Chất thải không nguy hại: 

- Chất thải thực phẩm. 

- Chất thải thông thường còn lại. 

4.  Hoạt động khoan Chất thải khoan:  - Chất lượng nước 

Mức độ tác động Các hành động kiểm soát và quản lý 

Nghiêm 

trọng 

Hành 

động 

ngắn 

hạn 

Các biện pháp khẩn cấp ngay lập tức thực hiện để giảm tác 

động. Sắp xếp mức độ kiểm soát hiện tại và các biện pháp đã 

thực hiện để thực hiện tốt nhất để giải quyết vấn đề. Các 

thông số và chỉ số hiệu quả được đo lường, theo dõi, báo cáo 

và xác minh. Mục tiêu được đặt ra để cải thiện và phản hồi 

được sử dụng để cải tiến liên tục. 

Hành 

động  

dài hạn 

Công ty cho thấy đã ban ra các cải tiến hiệu quả liên tục 

thông qua Nghiên cứu và Phát triển, đổi mới công nghệ, đào 

tạo nhân sự, quan hệ đối tác chiến lược, tiếp nhận và phản hồi 

từ các bên liên quan trọng nội bộ và bên ngoài. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 3-7 Chủ dự án (ký tên) 

Stt Nguồn tác động Chất thải/tác động phát sinh 
Đối tượng 

chịu tác động 

 - Dung dịch khoan nền nước đã sử 

dụng. 

- Mùn khoan. 

biển và sinh vật. 

- Ảnh hưởng trầm 

tích và động vật 

đáy 

- Chất thải không nguy hại: phế liệu 

để thu hồi, tái chế và chất thải 

thông thường còn lại. 

- Chất thải nguy hại (CTNH). 

- DDK nền không nước đã sử dụng. 

(chuyển về bờ xử 

lý) 

Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

5.  

- Sự hiện diện 

của giàn khoan 

và các tàu hỗ 

trợ 

- Phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường sống 

của các loài sinh vật biển 

- Xáo trộn trầm tích đáy biển và ảnh hưởng đến động vật 

đáy 

- Ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt cá và hoạt động hàng 

hải 

Các tác động môi trường liên quan đến các nguồn thải phát sinh từ hoạt động khoan 

giếng của Dự án được đánh giá chi tiết trong các phần sau. 

3.1.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến nước thải 

Các nguồn nước thải chính phát sinh trong giai đoạn khoan như sau: 

• Nước thải sinh hoạt phát sinh từ sinh hoạt của công nhân trên giàn khoan và 

các tàu hỗ trợ; 

• Nước thải nhiễm dầu chủ yếu phát sinh từ các khu vực máy móc nhiễm dầu 

trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ. 

a. Định tính và định lượng nguồn thải   

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt (NTSH) phát sinh trong hoạt động khoan giếng chủ yếu phát 

sinh từ hoạt động của công nhân thi công trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ. Lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh lực lượng lao động được ước tính dựa theo tiêu chuẩn 

nước cấp cho sinh hoạt là khoảng 150 lít/người/ngày (theo TCXDVN 33:2006) và 

giả định là lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp. Dựa trên kế 

hoạch điều động nhân lực tham gia hoạt động khoan của Dự án, ước tính lượng 

NTSH phát sinh trong giai đoạn này như sau. 
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Trang 3-8 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 3.5 Ước tính lượng NTSH phát sinh trong giai đoạn khoan 

Nguồn thải 
Số 

lượng 

Số ngày 

huy động 

(ngày) 

Nhân lực trên 

mỗi phương tiện 

(người/phương 

tiện) 

Lượng NTSH 

phát sinh  

(m3) 

Khoan giếng tại giàn 

H1-WHP 
   

 

Giàn khoan 1 35 150 787,5 

Tàu hỗ trợ 2 35 15 210 

Khoan giếng tại giàn 

H4-WHP 
   

  

Giàn khoan 1 36 150 810 

Tàu hỗ trợ 2 36 15 216 

Khoan giếng tại giàn 

H5-WHP 
   

  

Giàn khoan 1 74 150 1.665 

Tàu hỗ trợ 2 74 15 444 

Khoan giếng thẩm 

lượng 
   

 

Giàn khoan 1 64 150 1.440 

Tàu hỗ trợ 2 64 15 384 

Tổng lượng NTSH (m3) 5.956,5 

Trung bình ngày khoan giếng (m3/ngày) 28,5 
Nguồn: HLJOC, 2022 

Ghi chú:  

- Định mức nước cấp cho sinh hoạt là 150 lít/người/ngày, theo TCXDVN 33:2006 

- Lượng nước thải sinh hoạt ước tính bằng 100% lượng nước cấp 

Nước thải nhiễm dầu 

Trên các giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia có thể phát sinh nước nhiễm dầu từ 

các hoạt động rửa sàn và các khu vực đặt thiết bị máy móc. Tham khảo thống kê 

của Cục Hàng hải, lượng nước nhiễm dầu của tàu phát sinh trung bình khoảng 0,5 

m3/ngày/tàu, bên cạnh đó theo kinh nghiệm thực tế hoạt động của giàn khoan trong 

quá trình khoan phát triển các Dự án dầu khí, lượng nước rửa sàn phát sinh trên 

giàn khoan trung bình khoảng 1 m3/ngày. Dựa trên số lượng phương tiện được huy 

động, lượng nước nhiễm dầu phát sinh trong giai đoạn khoan của Dự án được ước 

tính trong bảng sau.  
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Bảng 3.6 Lượng nước thải nhiễm dầu phát sinh trong hoạt động khoan 

Nguồn thải 
Số 

lượng 

Số ngày 

huy động 

(ngày) 

Lượng nước  

thải nhiễm dầu 

(m3) 

Khoan giếng tại giàn H1-WHP    

Giàn khoan 1 35 35 

Tàu hỗ trợ 2 35 35 

Khoan giếng tại giàn H4-WHP    

Giàn khoan 1 36 36 

Tàu hỗ trợ 2 36 36 

Khoan giếng tại giàn H5-WHP    

Giàn khoan 1 74 74 

Tàu hỗ trợ 2 74 74 

Khoan giếng thẩm lượng    

Giàn khoan 1 64 64 

Tàu hỗ trợ 2 64 64 

Tổng lượng nước thải nhiễm dầu (m3) 418 

Trung bình ngày khoan giếng (m3/ngày) 2 

b. Đánh giá mức độ tác động 

Cường độ tác động (M) 

Nước thải sinh hoạt 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong hoạt động khoan giếng là 5.957 m3. 

(trung bình khoảng 29 m3/ngày). Các thành phần chính trong dòng nước thải sinh 

hoạt gồm có các chất hữu cơ (BOD5, COD), chất rắn lơ lửng (TSS), nitơ và 

photpho vô cơ và hữu cơ (tổng N và tổng P), và vi khuẩn (Coliform). Tải lượng các 

thành phần ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt theo thống kê của WHO được trình 

bày trong bảng sau. 

Bảng 3.7 Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm  
Tải lượng (*) 

(g/người/ngày) 

Nồng độ  

(mg/l) 

Quy chuẩn của  

Công ước 

Marpol (mg/l) 

BOD5 45 - 54 300 - 360 25 

COD 72 - 102 480 - 680 125 

TSS 70 - 145 467 - 967 35 

Tổng Nitơ 6 - 12 40 - 80 - 

Tổng Photpho 0,8 – 4 5,3 – 26,7 - 

Tổng Coliform 106 - 109 (MNP/100 ml) 
106 - 109 (MNP/100 

ml) 

100 (MNP/100 

ml) 

Ghi chú: (*) Nguồn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993. 
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Nước thải nhiễm dầu 

Lượng nước nhiễm dầu phát sinh trong hoạt động khoan giếng là 418 m3 (trung 

bình 2 m3/ngày). Nước nhiễm dầu thường chứa hỗn hợp các chất bao gồm nước, 

dầu và cặn bẩn. Hàm lượng dầu trong nước thải này dao động trong một khoảng 

rộng, thường từ 100 - 400 mg/l [12], vượt quá giới hạn quy định 15 mg/l của Công 

ước Marpol và QCVN 26:2018/BGTVT. 

Các tác động tiềm ẩn của các chất ô nhiễm có trong các loại nước thải này được 

trình bày tóm tắt trong bảng sau.  

Bảng 3.8 Tác động của các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt và 

nước thải nhiễm dầu 

Các chất ô 

nhiễm 
Tác động tiềm ẩn 

Nước thải sinh hoạt 

Chất hữu cơ 

Giảm nồng độ oxy hòa tan và tác động đến hệ sinh thái dưới 

nước xung quanh khu vực giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia 

hoạt động khoan. 

Chất rắn lơ lửng 

Tác động đến chất lượng nước, hệ sinh thái dưới nước xung 

quanh khu vực giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia hoạt động 

khoan. 

Chất dinh dưỡng  

(N, P) 

Gây ra hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng đến chất lượng nước, 

hệ sinh thái dưới nước xung quanh khu vực giàn khoan và các 

tàu hỗ trợ tham gia hoạt động khoan. 

Nước thải nhiễm dầu 

Dầu 

Dầu mỡ lan rộng trên bề mặt nước sẽ hình thành màng dầu mỏng 

ngăn chặn thực vật và động vật sống trong nước tiếp xúc với 

oxy. Khi xảy ra ô nhiễm dầu sẽ gây độc cho thủy sinh vật, ngăn 

cản quá trình quang hợp ở thực vật, phá vỡ chuỗi thức ăn trong 

môi trường nước khu vực giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia 

hoạt động khoan. 

Do các tác động tiềm ẩn kể trên, các nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt và nước 

thải nhiễm dầu cần được quản lý và xử lý để đảm bảo tuân thủ các quy định của 

Công ước Marpol, QCVN 26:2018/BGTVT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

Với lượng thải nhỏ, được xử lý bằng các thiết bị lắp đặt sẵn trên tàu và giàn khoan, 

sau đó thải ra môi trường biển có khả năng phân tán tốt, nước thải sinh hoạt và 

nước thải nhiễm dầu sẽ nhanh chóng pha loãng ngay tại những mét đầu tiên và gần 

như trở về môi trường nước biển ban đầu trong vòng 10-20m cách điểm thải. Do đó 

cường độ của tác động đến chất lượng nước biển và các loài sinh vật biển được 

đánh giá ở mức nhỏ (M=1).  
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Phạm vi tác động (S) 

Do khu vực ngoài khơi có sóng và dòng chảy mạnh nên các chất ô nhiễm trong 

nước thải sẽ được pha loãng và phân tán nhanh trong cột nước biển. Do đó, phạm 

vi tác động chỉ cục bộ xung quanh khu vực các tàu, giàn khoan (S=1). 

Thời gian phục hồi (R) 

Lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn khoan được đánh giá là nhỏ so với khả 

năng tiếp nhận của vùng biển ngoài khơi và các dòng nước thải này đã được xử lý 

theo quy định của Công ước Marpol, QCVN 26:2018/BGTVT và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. Thêm vào đó, điều kiện môi trường biển ngoài khơi có khả 

năng đồng hóa rất cao. Do đó, khi kết thúc quá trình thải, môi trường biển sẽ được 

phục hồi ngay lập tức (R=0). 

Tần suất (F) 

Khả năng biến đổi chất lượng nước biển theo chiều hướng xấu từ quá trình thải bỏ 

nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu là hiếm khi xảy ra (F=2). 

Luật pháp (L) 

Hiện nay, nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu phát sinh từ các tàu và giàn 

khoan được kiểm soát theo quy định của Công ước Marpol, QCVN 

26:2018/BGTVT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (L=2).  

Chi phí (C) 

Các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu được lắp đặt sẵn trên 

giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia theo đúng quy định của Công ước Marpol, 

QCVN 26:2018/BGTVT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Do đó, Dự án 

không phải đầu tư chi phí để lắp đặt các thiết bị xử lý này (C=1). 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

Khu vực Dự án cách rất xa bờ, do đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và các 

hoạt động sinh hoạt của cộng đồng xung quanh (P=1). 

Tóm lại, tác động môi trường của nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu trong 

giai đoạn khoan đến chất lượng nước biển và sinh vật biển chỉ ở mức nhỏ và cục bộ 

xung quanh giàn khoan và các tàu hỗ trợ (TS=16) và được tóm tắt trong bảng sau. 

Bảng 3.9 Mức độ tác động của nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu 

phát sinh trong giai đoạn khoan 

Nguồn  
Tác động môi 

trường 

Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ  

Nước thải 

sinh hoạt và 

nước thải 

nhiễm dầu 

Chất lượng nước biển  1 1 0 2 2 1 1 16 Nhỏ 

Hệ sinh thái biển  1 1 0 2 2 1 1 16 Nhỏ 
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3.1.1.2 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến khí thải 

a. Định tính và định lượng nguồn thải 

Trong giai đoạn này, nguồn khí thải phát sinh chủ yếu do  

- Quá trình tiêu thụ nhiên liệu để vận hành các thiết bị/động cơ trên giàn 

khoan và các tàu hỗ trợ.  

- Hoạt động thử vỉa. 

Ước tính lượng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của giàn khoan, tàu hỗ trợ và 

lượng dầu, khí đốt trong quá trình thử vỉa được tóm tắt trong bảng sau. 

Bảng 3.10 Tổng lượng nhiên liệu tiêu thụ trong giai đoạn khoan 

Nguồn 

thải 

Số 

lượng 

Số ngày 

huy động 

(ngày) 

Định mức tiêu hao nhiên 

liệu  

(tấn/ngày/phương tiện) 

Tổng nhiên liệu  

(tấn) 

Hoạt động khoan giếng (209 ngày) 

Khoan giếng tại giàn H1-WHP 

Giàn 

khoan 
1 35 9 315 

Tàu hỗ trợ 2 35 8 560 

Trực 

thăng 
1 3 chuyến 0,8 tấn/chuyến 2,4 

Khoan giếng tại giàn H4-WHP 

Giàn 

khoan 
1 36 9 324 

Tàu hỗ trợ 2 36 8 576 

Trực 

thăng 
1 3 chuyến 0,8 tấn/chuyến 2,4 

Khoan giếng tại giàn H5-WHP 

Giàn 

khoan 
1 74 9 666 

Tàu hỗ trợ 2 74 8 1184 

Trực 

thăng 
1 6 chuyến 0,8 tấn/chuyến 4,8 

Khoan giếng thẩm lượng 

Giàn 

khoan 
1 64 9 576 

Tàu hỗ trợ 2 64 8 1024 

Trực 1 5 chuyến 0,8 tấn/chuyến 4,0 
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Nguồn 

thải 

Số 

lượng 

Số ngày 

huy động 

(ngày) 

Định mức tiêu hao nhiên 

liệu  

(tấn/ngày/phương tiện) 

Tổng nhiên liệu  

(tấn) 

thăng 

Hoạt động thử vỉa 

Thử vỉa 2 đợt 
7 

ngày/đợt 

2.000 thùng dầu/ngày 

2 triệu bộ khối khí/ngày 

28.000 thùng dầu 

và  

28 triệu bộ khối 

khí 

Tổng lượng DO sử dụng cho giàn khoan (tấn) 1.881 

Tổng lượng DO sử dụng cho tàu (tấn) 3.344 

Tổng lượng nhiên liệu trực thăng sử dụng (tấn) 13,6 

Nguồn: HLJOC, 2022 

Để tính lượng khí thải phát sinh trong giai đoạn khoan, Báo cáo sử dụng phương 

pháp tính toán lượng khí thải dựa vào Hướng dẫn của Hiệp hội ngành công nghiệp 

khai thác dầu khí ngoài khơi Vương Quốc Anh (UKOOA) [13] theo công thức sau: 

Lượng khí thải phát sinh = Lượng nhiên liệu sử dụng x Hệ số phát thải 

Hệ số phát thải của UKOOA được sử dụng trong công thức trên như sau: 

Bảng 3.11 Hệ số phát thải khí thải theo UKOOA 

Khí 

thải 

Hệ số phát thải khí (tấn/tấn nhiên liệu) 

Tàu 

(nhiên liệu 

DO) 

Động cơ/  

Giàn khoan 

(nhiên liệu DO) 

Trực thăng 

(xăng máy 

bay) 

Thử vỉa 

(đốt dầu thô) 

Thử vỉa 

(đốt khí) 

Đuốc đốt 

(khí đồng hành)  

CO2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 

CO 0,008 0,0157 0,0052 0,018 0,0067 0,0067 

NOx 0,059 0,0594 0,0125 0,0037 0,0012 0,0012 

N2O 0,00022 0,00022 0,00022 0,000081 0,000081 0,000081 

SO2 0,001 0,001 0,0007  0,0000128 0,0000128 0,0000128 

CH4 0,00027 0,00018 0,000087 0,025 0,045 0,01 

VOC 0,0024 0,002 0,0008 0,025 0,005 0,01 

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong DO là 0,05% theo khối lượng 

Nguồn: Oil & Gas United Kingdom Guidance [13]   

Lượng khí thải phát sinh trong giai đoạn khoan được ước tính trong bảng sau.  
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Bảng 3.12 Lượng khí thải phát sinh trong giai đoạn khoan 

Hoạt động 
Số 

ngày 

Lượng khí thải phát sinh (tấn) Tổng lượng khí thải 

(tấn) 

 CO2 CO NOx N2O SO2 CH4 VOC 

Hoạt động khoan 

giếng 
209 16763,5 56,4 309,2 1,2 5,2 1,2 11,8 17.149 

Hoạt động thử vỉa 14 14276,3 73,3 14,9 0,4 0,1 129,4 98,5 14.593 

Tổng lượng khí thải giai đoạn khoan (tấn) 31.742 

Lượng khí nhà kính giai đoạn khoan (tấn CO2 tương đương) 34.760 (1) 

Tổng lượng khí nhà kính ước tính năm 2030 của Ngành năng lượng 648.500.000 (2) 

Tổng lượng khí nhà kính ước tính năm 2030 của cả nước 760.500.000 (2) 

Ghi chú:  

- (1) Hệ số làm nóng địa cầu (GWP - Global Warming Potental) trong khoảng 100 năm của CH4 và 

N2O lần lượt cao gấp 25 và 298 lần so với CO2. Do đó, tổng khí nhà kính (CO2 tương đương) theo 

trọng lượng: CO2tđ = CO2 + 25 CH4  + 298 N2O.  

- (2) Báo cáo cập nhật hai năm một lần của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về 

biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2014, 2017 & 2020. 

b. Đánh giá mức độ tác động  

• Tác động đến chất lượng không khí xung quanh  

Cường độ tác động (M) 

Tổng lượng khí thải phát sinh trong giai đoạn khoan của Dự án ước tính khoảng 

31.742 tấn, trung bình khoảng 152 tấn/ngày, trong đó nhiều nhất là CO2 chiếm đến 

98% tổng lượng khí thải và các khí còn lại (CO, NOx, SOx, VOC) nhỏ, chiếm 

khoảng 2%. 

Đối tượng bị ảnh hưởng chính của khí thải phát sinh trong giai đoạn này là chất 

lượng không khí ngoài khơi khu vực tại các giàn khoan và các tàu hỗ trợ tham gia 

dự án. Các chất ô nhiễm trong khí thải như NOx, SO2, CO, CO2, CH4, VOC, N2O 

khi thải ra môi trường sẽ làm thay đổi thành phần cũng như làm giảm chất lượng 

không khí tại vị trí thải và qua đó có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

của người lao động đang làm việc trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ. Tuy nhiên, 

trong điều kiện môi trường tiếp nhận ngoài khơi có chế độ gió mạnh và không gian 

mở nên các chất ô nhiễm trong khí thải sẽ nhanh chóng được phân tán. Thêm vào 

đó, các khí thải chỉ phát sinh tạm thời trong thời gian diễn ra hoạt động khoan giếng 

của dự án. Mức độ ảnh hưởng đến môi trường không khí cũng như ảnh hưởng đến 

cộng đồng xung quanh trong phạm vi biến thiên tự nhiên, rất thấp dưới các giới hạn 

quy định, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, cường độ tác động của khí thải 

phát sinh từ giai đoạn khoan của Dự án đến chất lượng không khí được đánh giá ở 

mức ít tác động (M=1). 
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Phạm vi tác động (S) 

Trong môi trường không khí ngoài khơi, khí thải sẽ phân tán nhanh chóng và các 

tác động của khí thải chỉ ở phạm vi cục bộ (S=1) tại điểm thải trên giàn khoan và 

các tàu hỗ trợ tham gia dự án.  

Thời gian hồi phục (R) 

Lượng khí thải phát sinh từ hoạt động khoan giếng vào môi trường tiếp nhận ngoài 

khơi có điều kiện thông thoáng và pha loãng tốt, do đó chất lượng môi trường 

không khí xung quanh điểm thải được dự báo sẽ phục hồi ngay lập tức (R=0) sau 

khi ngừng thải.  

Tần suất (F) 

Các chất ô nhiễm trong khí thải sẽ hiếm khi gây tác động đến chất lượng môi 

trường không khí xung quanh điểm thải, do đó, tần suất gây tác động sẽ hiếm khi 

xảy ra (F=2). 

Luật pháp (L) 

Việt Nam chưa có quy định đặc thù về quản lý khí thải cho hoạt động thăm dò khai 

thác dầu khí ngoài khơi (L=0).  

Chi phí (C) 

Tác động của khí thải đến chất lượng không khí xung quanh điểm thải ở cường độ 

tác động nhỏ và các nguồn thải chủ yếu từ các thiết bị máy móc trên giàn khoan và 

các tàu hỗ trợ, do đó nguồn tác động này không cần lắp đặt thêm các công trình xử 

lý khí thải mà chỉ cần thực hiện các biện pháp quản lý đối với giàn khoan và các tàu 

hỗ trợ (C=1). 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

Môi trường tiếp nhận khí thải ở ngoài khơi và cách rất xa khu vực sinh sống của 

người dân, do đó sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động sống của cộng đồng xung 

quanh (P=1). 

Khí thải phát sinh từ giai đoạn khoan có tác động không đáng kể, cục bộ đến chất 

lượng không khí xung quanh giàn khoan và các tàu hỗ trợ (TS=8), chi tiết được 

trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3.13 Mức độ tác động của khí thải phát sinh trong giai đoạn khoan 

Nguồn  Tác động môi trường 
Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ  

Khí 

thải 

Ảnh hưởng chất lượng 

không khí ngoài khơi 
1 1 0 2 0 1 1 8 

Không 

đáng kể 

• Tác động góp phần tăng phát thải khí nhà kính (KNK) 

Tổng lượng KNK (CO2 tương đương) phát sinh trong giai đoạn khoan (209 ngày) 

của Dự án ước tính khoảng 34.760 tấn. Theo hướng dẫn “An toàn sức khỏe môi 

trường cho các Dự án phát triển dầu khí ngoài khơi” của IFC, đối với các Dự án có 
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tổng lượng KNK (CO2 tương đương) lớn hơn 100.000 tấn/năm được đánh giá là có 

tác động lớn. Theo số liệu ước tính, lượng KNK phát sinh trong giai đoạn khoan 

của Dự án chỉ chiếm khoảng 35% mức giới hạn theo hướng dẫn của IFC. Mặt khác, 

khi so sánh lượng KNK của Dự án với lượng KNK của Ngành năng lượng ước tính 

phát sinh vào năm 2030 [14] là khoảng 648.500.000 tấn/năm và của Việt Nam 

khoảng 760.500.000 tấn/năm, lượng KNK phát sinh trong giai đoạn khoan của Dự 

án chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,0088% của Ngành năng lượng và của Việt 

Nam khoảng 0,0075%. Vì vậy, có thể cho thấy mức độ phát thải KNK trong giai 

đoạn khoan của Dự án đóng góp không đáng kể vào lượng phát thải KNK của 

Ngành năng lượng nói riêng và của Việt Nam nói chung.  

3.1.1.3 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải khoan   

1. Dung dịch khoan đã sử dụng  

a. Định tính và định lượng nguồn thải   

Trong quá trình khoan, Dự án sẽ phát sinh DDK nền nước, nền không nước đã qua 

sử dụng, mùn khoan thải nền nước và mùn khoan nền không nước đã được xử lý. 

Tùy thuộc điều kiện địa chất giếng khoan, Dự án sẽ sử dụng DDK nền nước và nền 

không nước. Tại thời điểm hiện tại chưa có phương án sử dụng DDK cụ thể cho 

từng giếng. Để đánh giá mức độ tác động của DDK nền nước sau sử dụng cũng như 

mùn khoan thải, Dự án sẽ tạm sử dụng phương án xấu nhất là các giếng khoan mới 

đều sử dụng DDK nền nước và không nước.  

Chi tiết hệ dung dịch khoan sử dụng để khoan các giếng tại mỏ TGT được trình bày 

trong Chương 1. Lượng DDK sử dụng cho Dự án được trình bày trong bảng dưới 

như sau: 

Bảng 3.14 Ước tính lượng DDK nền nước và DDK nền không nước sử dụng 

cho giếng khoan của Dự án 

Giếng 

Tổng lượng DDK 

nền nước sử dụng 

cho Dự án 

Tổng lượng DDK nền 

không nước sử dụng cho 

Dự án 

5 giếng 

(ước tính cho trường hợp khi 

Dự án sử dụng cả DDK nền 

nước và DDK nền không nước) 

9.250 m3 3.050 m3 

Quản lý chất thải khoan theo 

QCVN 36: 2010/BTNMT 

Sau khi sử dụng sẽ 

được thải xuống 

biển vào cuối 

chương trình 

khoan. 

Được tách khỏi mùn khoan, 

thu hồi và vận chuyển về 

bờ và chuyển giao cho nhà 

thầu cung cấp DDK xử lý. 

Nguồn: HLJOC, 2022 
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b. Đánh giá mức độ tác động  

Theo quy định của QCVN 36:2010/BTNMT về dung dịch khoan và mùn khoan từ 

các công trình dầu khí trên biển, đối với DDK nền nước sau khi sử dụng sẽ được 

thải trực tiếp vào biển, đối với DDK nền không nước sẽ không được phép thải vào 

biển mà sẽ được thu gom và chuyển giao cho nhà thầu cung cấp DDK để tái sử 

dụng và xử lý.  

Để làm cơ sở cho các nhận định về mức độ ảnh hưởng môi trường của việc thải 

DDK nền nước, báo cáo đã tiến hành chạy mô hình CHEMMAP - module Mudmap 

để mô phỏng quá trình phân tán DDK nền nước trong môi trường biển. Đây là mô 

hình đã được sử dụng để đánh giá tác động của DDK và mùn khoan thải của rất 

nhiều Dự án thực hiện ngoài khơi tại Việt Nam. Thông tin về mô hình này được 

trình bày tóm tắt như sau: 

Thông tin về mô hình 

- Phần mềm:   CHEMMAP Version 6.7.2 

- Nhà sản suất:  Applied Science Associates, Inc. (ASA) 

CHEMMAP là một mô hình máy tính và hệ thống phân tích được phát triển và sử 

dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư của ASA. Mô hình dự đoán sự vận chuyển, 

phân tán và lắng đọng dưới đáy biển của mùn khoan hoặc phân tán dung dịch 

khoan thải. 

Khả năng ứng dụng của CHEMMAP 

CHEMMAP có thể sử dụng để chạy cho tất cả các nơi trên thế giới với đầy đủ dữ 

liệu về thông tin địa hình và khí tượng thủy văn. Mô hình có thể sử dụng hệ thống 

bản đồ ở tất cả các kích cỡ và tỉ lệ khác nhau nhờ sự hỗ trợ của khả năng tích hợp 

với các hệ thống GIS. 

 

Hình 3.1. Giao diện mô hình 

Hệ thống dữ liệu sử dụng 

Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến EDS được phát triển bởi ASA nhằm phục vụ cho 

công tác tìm kiếm và ứng phó sự cố lan truyền dầu và hóa chất và áp dụng được trên 

phạm vi toàn thế giới. ASA đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và 

khai thác các hệ thống dữ liệu môi trường và hệ thống thông tin dữ liệu địa lý. EDS 

là hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến cung cấp dữ liệu vệ khí tượng thủy văn cho các 

khu vực biển trên phạm vi toàn cầu. Dữ liệu của EDS được cung cấp từ các nguồn 
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đáng tin cậy như Hải quân Hoa Kỳ, Hải Quân Hoàng Gia Úc, NOAA, … Các dữ liệu 

này được đo thông qua hệ thống số lượng lớn các vệ tinh quét liên tục trên phạm vi 

toàn cầu trong đó có cả khu vực biển Việt Nam. Theo đó, các thông số chính về dòng 

chảy, nhiệt độ nước biển, đặc điểm sóng… được mã hóa và tích hợp vào mô hình. 

Trong đó trường dòng chảy đóng vai trò quyết định đến khả năng phán tán của vật 

chất. Theo số liệu mô hình, khu vực biển Đông Nam Việt Nam có chế độ dòng 

chảy đặc trưng theo mùa, các xu hướng của trường dòng chảy khu vực Dự án được 

thể hiện trong các hình sau. 

 
Hình 3.2  Dòng chảy khu vực Dự án thời kỳ gió mùa Đông Bắc  

 

 
Hình 3.3  Dòng chảy khu vực Dự án thời kỳ gió mùa Tây Nam  
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Hình 3.4  Dòng chảy khu vực Dự án thời kỳ chuyển mùa (Tháng 4) 

 

Hình 3.5  Dòng chảy khu vực Dự án thời kỳ chuyển mùa (Tháng 10) 

Đối với khu vực biển Việt Nam, ASA đã tiến hành thử nghiệm để đánh giá tính 

chính xác của dữ liệu cung cấp từ EDS bằng cách so sánh kết quả với những trạm 

đo được đặt ở ven bờ biển Việt Nam. Kết quả thử nghiệm so sánh cho thấy dữ liệu 

của hệ thống EDS có tính chính xác cao cho vùng biển Việt Nam. Ngoài ra hệ 

thống dữ liệu EDS đã được sử dụng và cho kết quả chính xác cho nhiều Dự án khác 

nhau trên biển Việt Nam. Gần đây Ủy Ban Quốc Gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và 

Tìm Kiếm Cứu Nạn (VINASARCOM) cũng sử dụng hệ thống dữ liệu này cho 

những hoạt động của mình. 

Theo kế hoạch khoan của Dự án, HLJOC sẽ tiến hành khoan 5 giếng, trong đó khu 

vực giàn H5-WHP có số lượng giếng khoan nhiều nhất là 2 giếng. Do đó, vị trí thải 

tại giàn H5-WHP được lựa chọn để đưa vào mô hình đánh giá phạm vi ảnh hưởng 

của mùn khoan thải. Các thông số đầu vào của mô hình được trình bày trong bảng 

sau. 
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Bảng 3.15 Thông số đầu vào mô hình phân tán DDK nền nước thải 

Thông số Giá trị 

Tọa độ giàn H5-WHP 

(VN2000 BRVT, KT107o45’) 

X: 518445,1 

Y: 1092419,6 

Độ sâu thải Tầng mặt 

Độ sâu đáy biển 40 m 

Lượng DDK nền nước thải  1.850 m3 

Số ngày thải  Tức thời 

Thời gian chạy mô hình 
Mô phỏng theo các mùa: Đông Bắc; Tây Nam 

và thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 10). 

Kết quả mô hình (Chi tiết kết quả mô hình được trình bày trong Phụ lục 2 của báo 

cáo) cho thấy: 

➢ Gió mùa Đông Bắc 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào thời kỳ gió mùa 

Đông Bắc cho thấy dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng 

Tây Nam, khu vực có nồng độ cao nhất là 9.540 ppm nằm trong vòng bán kính 

cách điểm thải khoảng 520 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 

 

Hình 3.6 Kết quả mô hình phát tán DDK nền nước vào gió mùa Đông Bắc 

➢ Gió mùa Tây Nam 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào thời kỳ gió mùa 

Tây Nam cho thấy dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng 

Đông Bắc, khu vực có nồng độ cao nhất là 10.630 ppm nằm trong vòng bán kính 

cách điểm thải khoảng 330 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 
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Hình 3.7 Kết quả mô hình phát tán DDK nền nước vào gió mùa Tây Nam 

➢ Thời gian chuyển mùa tháng 4 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào tháng 4 cho thấy 

dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng Tây Bắc, khu vực có 

nồng độ cao nhất là 11.750 ppm nằm trong vòng bán kính cách điểm thải khoảng 

180 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 

 

Hình 3.8 Kết quả mô hình phát tán DDK nền nước vào tháng 4 

➢ Thời gian chuyển mùa tháng 10 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào tháng 10 cho thấy 

dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là Tây Nam, khu vực có nồng độ 

cao nhất của dung dịch khoan là 10.520 ppm nằm trong vòng bán kính cách điểm 

thải khoảng 500 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 
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Hình 3.9 Kết quả mô hình phát tán DDK nền nước vào tháng 10 

Như vậy có thể thấy sau 1h thải nồng độ của DDK nền nước nhanh chóng được pha 

loãng ở khoảng cách 2.500 m với nồng độ cao nhất của DDK trong nước biển 

khoảng 9.540 - 11.750 ppm (đạt mức pha loãng 85 lần) và nhanh chóng giảm 

xuống dưới 1.000 ppm (đạt mức pha loãng trên 1.000 lần), do đó tác động của 

DDK nền nước tới chất lượng nước biển là không đáng kể. 

Cùng với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu thích hợp trình bày ở mục 3.1.2, 

các tác động còn lại của việc thải DDK nền nước đã sử dụng từ các hoạt động 

khoan của Dự án được đánh giá chi tiết như sau. 

Cường độ (M) 

- Tác động đến sinh vật biển 

Về góc độ môi trường, vấn đề quan tâm từ việc thải DDK nền nước là hàm lượng 

các hóa chất phụ gia. Phân loại độc tính và khả năng ảnh hưởng của các chất phụ 

gia trong DDK nền nước được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3.16 Phân loại độc tính của các phụ gia chính trong DDK nền nước  

Phụ gia chính 
Phân loại theo 

OCNS 
Khả năng ảnh hưởng 

Barit PLONOR 

Ít hoặc không gây rủi ro cho môi 

trường biển – được sử dụng và thải 

ngoài khơi 

 

Sét Bentonít PLONOR 

Vôi Nhóm E 

CaCl2 Nhóm E 

M-I Pac UL Nhóm Vàng 

Chek Loss Plus Nhóm E  

Theo Công ước Bảo vệ Môi trường Biển Đông Bắc Đại Tây Dương (OSPAR 

Convention), các hóa chất sử dụng ngoài khơi được phân loại như sau: 
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- Các hóa chất thuộc phân loại PLONOR là chất ít gây rủi ro hoặc không gây rủi 

ro cho môi trường biển và sẽ được sử dụng và thải ngoài khơi. Các hóa chất 

trong danh mục này không cần phải được kiểm soát chặt chẽ; 

- Các hóa chất không áp dụng mô hình tính mức nguy hại “Charm” được phân loại 

thành 5 loại OCNS từ A đến E, với loại E là các chất ít gây nguy hại nhất đến môi 

trường; 

- Các hóa chất được áp dụng mô hình “Charm” được phân loại thành 6 nhóm 

HOCNF, với nhóm Vàng là các chất ít gây nguy hại nhất đến môi trường. 

Bảng 3.17 Phân loại mức nguy hại (HQ) hóa chất theo OCNS 

Giá trị HQ thấp nhất Giá trị HQ cao nhất Xếp hạng màu 

>0 <1 Vàng   

  

Nguy hại thấp nhất 

  

Nguy hại cao nhất  

≥1 <30 Bạc 

≥30 <100 Trắng 

≥100 <300 Xanh 

≥300 <1000 Cam 

≥1000   Tím 

Source:https://www.cefas.co.uk/cefas-data-hub/offshore-chemical-notification-scheme/hazard-assessment/ 

Các loại hóa chất và chất phụ gia sử dụng được phân loại nhóm E và nhóm Vàng, 

là các loại hóa chất thân thiện với môi trường. Theo Cơ quan bảo vệ môi trường 

của Mỹ (USEPA), các kết quả thử nghiệm độ độc của DDK nền nước đến loài giáp 

xác có độ nhạy cảm cao (loài Mysidopis bahia) với mẫu có tỷ lệ 1/9 của dung dich 

khoan/nước biển trong vòng 96 giờ cho thấy 99,9% DDK có LC50 (Nồng độ gây 

chết 50% cá thể sinh vật thử nghiệm) cao hơn 30.000 ppm. 

Kết quả mô hình cho thấy nồng độ của DDK nền nước nhanh chóng được pha 

loãng từ 85-1000 lần sau 1h thải và do đó sẽ thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng gây 

độc đến sinh vật biển thử nghiệm như đã nêu trên, khả năng gây ảnh hưởng độc cấp 

tính của DDK nền nước thải đến sinh vật biển được đánh giá là thấp. 

Về tích tụ sinh học, theo nghiên cứu của Neff et al., 2010, khả năng tích tụ sinh học 

của các kim loại nặng trong DDK nền nước đến sinh vật biển chỉ ở mức thấp đối 

với Bari và Crom hoặc không tích tụ đối với các kim loại còn lại. Hàm lượng thủy 

ngân (Hg) và Cadimi (Cd) trong Barit dùng cho DDK nền nước sẽ bị khống chế 

nghiêm ngặt ở mức thấp hơn ngưỡng giới hạn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về DDK và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển (QCVN 

36:2010/BTNMT) do đó có thể dự đoán hàm lượng Hg và Cd trong cột nước và 

trầm tích sẽ rất hạn chế và ở mức an toàn cho môi trường nên không có khả năng 

gây tích tụ sinh học trong quần thể sinh vật biển ở mức cần quan tâm. 
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Việc thải DDK nền nước có khả năng bị ảnh hưởng thấp đến sinh vật biển sống 

xung quanh vị trí thải do việc giảm ánh sáng xuyên qua tầng nước biển do tăng độ 

đục có thể giảm tạm thời năng suất sinh học của thực vật phù du. Các hạt rắn lơ 

lửng có thể làm tắc nghẽn mang hoặc đường tiêu hóa của động vật phù du còn các 

loài hải sản di động hư cá và động vật giáp xác thường tránh hoặc di chuyển ra khỏi 

các quầng thải, do đó giảm thiểu nguy cơ tác động. 

Qua các phân tích nêu trên cho thấy, việc thải DDK nền nước không thể gây ra các 

tác động về độc tính và tích tụ sinh học đến sinh vật biển mà chỉ có khả năng gây 

ảnh hưởng đến hô hấp và tiêu hóa của sinh vật biển với cường độ ở mức ít tác 

động. 

- Tác động đến chất lượng nước biển  

Tổng lượng dung dịch khoan nền nước phát sinh từ Dự án khoảng 9.259 m3, trung 

bình tại mỗi giếng khoan là 1.850 m3. Việc thải DDK nền nước sẽ làm tăng độ đục 

và nồng độ các hóa chất trong cột nước biển xung quanh điểm thải. Tuy nhiên, 

lượng DDK nền nước thải tại một thời điểm là rất nhỏ so với môi trường tiếp nhận 

cộng thêm khả năng pha loãng mạnh của môi trường tiếp nhận nên khả năng DDK 

phân tán rất nhanh và kết quả quầng thải của DDK nền nước trong cột nước biển sẽ 

rất ngắn. 

Theo kết quả mô hình, nồng độ của DDK nền nước nhanh chóng được pha loãng 

ngay sau 1-3 h thải và sau đó môi trường gần như phục hồi hoàn toàn. Thực vậy, 

theo kết quả nghiên cứu của Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA) cho thấy 

DDK nền nước thải ra biển sẽ được pha loãng nhanh trong vòng bán kính 1.000 – 

2.000 m so với điểm thải. Đồng thời, tham khảo kết quả nghiên cứu “Đánh giá ảnh 

hưởng của hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tới môi trường và hệ sinh thái biển 

tại khu vực hoạt động dầu khí thuộc bồn trũng Cửu Long” [15] cho thấy các hoạt 

động khoan thăm dò và khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến chất lượng nước 

biển xung quanh các mỏ dầu khí hiện có tại khu vực bồn trũng Cửu Long.  

Từ các phân tích trên cho thấy, việc thải DDK nền nước có thể gây tác động tạm 

thời đến sinh vật biển và chất lượng nước biển xung quanh điểm thải. Tuy nhiên, do 

khả năng phân tán tự nhiên mạnh của môi trường tiếp nhận cũng như các đặc tính 

thân thiện môi trường của hệ dung dịch khoan nền nước sử dụng do đó cường độ 

tác động của DDK nền nước thải đến chất lượng nước biển được đánh giá nhỏ 

(M=1). 

Phạm vi ảnh hưởng (S) 

Dựa vào kết quả mô hình phân tán DDK nền nước của Dự án và các Dự án tương 

tự trong khu vực bồn trũng Cửu Long, DDK nền nước thải sẽ được hòa tan nhanh 

chóng trong bán kính 2.000 m từ điểm thải. Do đó, có thể ước tính việc thải DDK 

nền nước sẽ ảnh hưởng đến môi trường biển trong phạm vi 2.000 m xung quanh 

điểm thải (S = 1). 

Thời gian hồi phục (R) 

Tham khảo kết quả giám sát môi trường nước biển xung quanh các Dự án khai thác 

dầu khí sử dụng DDK nền nước tại khu vực bồn trũng Cửu Long cho thấy hầu hết 
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các thông số về đánh giá chất lượng nước biển xa bờ không thay đổi đáng kể so với 

môi trường nền và thấp hơn giá trị quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT. Do 

đó, có thể dự báo rằng môi trường biển sẽ phục hồi ngay lập tức (R = 1) sau khi 

kết thúc xả thải. 

Tần số (F) 

DDK nền nước đã sử dụng sẽ thải ra sau khi kết thúc từng đoạn thân giếng (theo mẻ) 

trong suốt quá trình khoan tại các giàn, tuy nhiên tần suất ảnh hưởng của DDK nền 

nước đã qua sử dụng đến chất lượng nước biển là hiếm khi xảy ra (F = 2) do môi 

trường tiếp nhận có khả năng đồng hóa rất cao. 

Pháp luật (L) 

DDK nền nước đã sử dụng được phép thải trực tiếp ra biển tuân theo quy định của 

QCVN 36:2010/BTNMT (L = 2). 

Chi phí (C) 

DDK nền nước đã sử dụng được thải trực tiếp ra biển; do đó, HLJOC không cần 

đầu tư chi phí để quản lý và xử lý (C = 1). 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

DDK nền nước sau khi sử dụng được thải ở ngoài khơi và không có tác động đến 

công đồng dân cư trên bờ (P = 1). 

Mức độ tác động của DDK nền nước thải từ hoạt động khoan của Dự án được đánh 

giá ở mức độ nhỏ, cụ thể trong bảng sau. 

Bảng 3.18 Mức độ tác động của DDK nền nước thải từ hoạt động khoan 

Nguồn  Tác động môi trường 
Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ 

Thải DDK 

nền nước 

Chất lượng nước 

biển và sinh vật biển 
1 1 1 2 2 1 1 24 Nhỏ 

2. Mùn khoan thải 

a. Định tính và định lượng nguồn thải   

Mùn khoan nền nước đã qua sử dụng sẽ được thải bỏ trực tiếp xuống biển vào cuối 

chương trình khoan mà không cần phải xử lý. Theo quy định của QCVN 

36:2010/BTNMT, mùn khoan nền không nước phải được xử lý đảm bảo lượng 

DDK nền dính bám trong mùn khoan nền không nước thải không vượt quá 9,5% 

(trọng lượng ướt) trước khi thải xuống biển. 

Lượng mùn khoan thải phát sinh chủ yếu phụ thuộc vào thiết kế đường kính và 

chiều dài thân giếng và số lượng giếng. Căn cứ vào thiết kế giếng khoan điển hình 

và số lượng giếng khoan của Dự án (được nêu trong Chương 1), ước tính lượng 

mùn khoan phát sinh như trình bày ở bảng sau. 
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Bảng 3.19 Lượng mùn khoan thải nền nước và nền không nước 

Đoạn thân 

giếng  

(inch) 

DDK sử 

dụng 

Chiều dài đoạn thân 

giếng (m) 

Hệ số 

giãn nở 

Lượng mùn 

khoan thải 

từ 1 giếng 

m3 tấn 

26 Nền nước 701 2 1.920 4.416 

16 Nền nước 2.057 1 1.067 2.454 

12-1/4 
Nền không 

nước 1.356 1 412 948 

8-1/2 
Nền không 

nước 810 1 119 273 

6 
Nền không 

nước 735 1 257 591 

Tổng mùn khoan nền không nước của 5 giếng  3.940 9.060 

Tổng mùn khoan nền nước của 5 giếng  14.935 34.350 
Ghi chú: lượng mùn khoan thải được tính dựa vào thể tích đường kính thân giếng khoan với hệ số giãn nở 

thành hệ là 2,0 và 1,0 tương ứng cho 2 đoạn thân giếng 26”, 16” và các đoạn thân giếng khác và tỷ trọng 

mùn khoan là 2,3 tấn/m3. 

Lượng DDK nền không nước bám dính trong mùn khoan nền không nước thải được 

ước tính tối đa theo QCVN 36:2010/BTNMT là 9,5% trọng lượng ướt của mùn 

khoan nền không nước thải, khoảng 860,5 tấn (trung bình 172,1 tấn/giếng). 

b. Đánh giá mức độ tác động   

Mùn khoan sinh ra từ hoạt động khoan sẽ được vận chuyển từ các tầng đá móng 

khoan lên sàn khoan bằng dung dịch khoan, sau đó mùn khoan được xử lý bằng hệ 

thống kiểm soát chất rắn trên giàn khoan để xử lý hàm lượng DDK nền không nước 

(Neoflo 1-58) bám dính trong mùn khoan nền không nước không vượt quá giới hạn 

9,5% tính theo khối lượng ướt tuân thủ quy định của QCVN 36:2010/BTNMT 

trước khi thải ra biển.  

Để dự báo sự phân bố của mùn khoan khi thải vào môi trường biển, báo cáo này sẽ 

sử dụng mô hình CHEMMAP (mô-đun MUDMAP) để mô phỏng quá trình thải 

mùn khoan. Do các giếng được khoan ở các giàn khác nhau, nên kịch bản sẽ mô 

phỏng với khối lượng mùn khoan phát sinh lớn nhất tại giàn H5-WHP (2 giếng). 

Kịch bản mô hình  

Thông số đầu vào của mô hình hóa sự lắng đọng của mùn khoan trên đáy biển được 

trình bày trong bảng sau. 
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Bảng 3.20 Kịch bản mô phỏng sự lắng đọng của mùn khoan thải 

Thông số Giá trị 

Tọa độ giàn H5 

(VN2000 BRVT, KT107o45’) 

X: 518445,1 

Y: 1092419,6 

Độ sâu thải Tầng mặt 

Độ sâu đáy biển 40 m 

Lượng mùn khoan thải 

(từ 2 giếng tại H5-WHP) 
17.364 tấn 

Số ngày thải (trong thời gian 

khoan 2 giếng tại H5-WHP) 
74 ngày 

Thời gian chạy mô hình (*) 
Mô phỏng theo các mùa: Đông Bắc; Tây Nam 

và thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 10). 

Ghi chú: (*) thời gian dự kiến khoan tại giàn H5-WHP rơi vào mùa gió Đông Bắc. Tuy nhiên, thời 

gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, quá trình chuẩn bị của dự án. Do đó, để 

dự phòng trong trường hợp thay đổi thời gian khoan, thời gian chạy mô hình được mở rộng cho cả 

năm để dự báo cho các vùng phát tán có thể xảy ra trong quá trình khoan của dự án.   

Kết quả mô hình: 

➢ Thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Đông Bắc phát tán chủ yếu theo  

hướng Tây Nam của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,5km, với diện 

tích phân bố khoảng 0,05km2 về phía Tây Nam, mức độ tập trung trung bình là 514 

kg/m2. 

 

Hình 3.10 Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải vào mùa gió Đông Bắc 
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➢ Thời kỳ gió mùa Tây Nam 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Tây Nam phát tán chủ yếu theo  

hướng Đông Bắc của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,4km, với diện 

tích phân bố khoảng 0,05km2 về phía Đông Bắc, mức độ tập trung trung bình là 

520 kg/m2. 

 

Hình 3.11 Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải vào mùa gió Tây Nam 
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➢ Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 4 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ chuyển mùa tháng 4 phát tán chủ yếu theo  

hướng Đông Bắc và Tây Bắc của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,4km, 

với diện tích phân bố khoảng 0,06km2, mức độ tập trung trung bình là 443 kg/m2. 

 

Hình 3.12 Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải vào tháng 4 
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➢ Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 10 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ chuyển mùa tháng 10 phát tán chủ yếu 

theo hướng Tây Nam của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,45km, với 

diện tích phân bố khoảng 0,05km2, mức độ tập trung trung bình là 500 kg/m2. 

 

Hình 3.13 Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải vào tháng 10 

Với việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tại mục 3.1.2, các tác động của việc 

thải mùn khoan đã qua xử lý trong hoạt động khoan giếng của Dự án được đánh giá 

như sau. 

 

Cường độ tác động (M) 

- Tác động lên trầm tích đáy biển 

Trong quá trình khoan, mùn khoan sẽ được dẫn lên giàn khoan nhờ tác dụng của 

DDK. Sau đó mùn khoan được dẫn qua sàng rung để tách dung dịch khoan nhằm 

tuần hoàn dung dịch khoan. Đối với các đoạn thân giếng được khoan với DDK nền 

không nước, mùn khoan sẽ được dẫn qua hệ thống tách và kiểm soát hàm lượng 

DDK nền không nước bám dính dưới 9,5% trong mùn khoan. Sau quá trình tách 

dung dịch khoan, mùn khoan sẽ được thải liên tục xuống biển tuân thủ theo QCVN 

36:2010/BTNMT. Sự phân tán của mùn khoan trong môi trường biển như hình bên 

dưới. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 3-31 Chủ dự án (ký tên) 

 

Hình 3.14 Diễn biến của hoạt động thải mùn khoan thải 

Mùn khoan là hỗn hợp gồm các hạt đất đá với một lượng nhỏ DDK bám dính vào 

mùn khoan (đối với SBM, lượng bám dính nhỏ hơn hoặc bằng 9,5% trọng lượng 

mùn khoan) được thải xuống biển. Dung dịch khoan bám dính trong mùn khoan 

nền không nước từ hoạt động khoan giếng của Dự án là Neoflo 1-58 (hoặc một loại 

DDK tương đương được BTNMT cho phép). Neoflo 1-58 là dung dịch khoan được 

sử dụng phổ biến bởi các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam. Theo kết quả thử nghiệm 

độ độc của DDK Neoflo 1-58 thực hiện bởi VPI-CPSE cho nhiều Dự án dầu khí tại 

Việt Nam cho thấy: 

− Neoflo 1-58 có thể xếp loại vào nhóm E theo hệ thống phân loại hóa chất của 

OCNS, thuộc nhóm ít độc. 

− PAHs: Internal Olefin C15 – C18 thuộc loại DDK nền không nước nhóm III 

theo phân loại của OSPAR. 

− Neoflo 1-58 đạt các yêu cầu về độc tích trầm tích theo quy định của Việt Nam 

tại QCVN 36:2010/BTNMT. 

− Tính chất dễ phân hủy sinh học hiếu khí đáp ứng yêu cầu phân hủy sinh học 

theo QCVN 36:2010/BTNMT. 

Khi mùn khoan nền không nước thải xuống biển chúng có khuynh hướng kết dính 

lại thành các hạt có kích thước lớn hơn hạt mùn khoan nền nước và sa lắng xuống 

đáy biển nhanh hơn. Do đó, phạm vi phân tán của mùn khoan nền không nước 

thường hạn chế hơn nhiều so với phạm vi tác động của mùn khoan nền nước.  

Khi mùn khoan lắng xuống đáy biển, khả năng duy trì các tính chất vật lý ban đầu 

của mùn khoan nền không nước sẽ phụ thuộc vào mức năng lượng tự nhiên của quá 

trình tái phân bố và dịch chuyển tại đáy biển cùng với quá trình phân hủy sinh học 

của mùn khoan nền không nước. Thêm vào đó, mùn khoan cũng có thể bị phong 
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hóa tự nhiên và phân hủy thành bùn/sét do quá trình hyđrat hóa khi tiếp xúc với 

nước biển. 

Các tác động của thải mùn khoan đến môi trường biển có thể xảy ra như sau: 

‒ Tăng độ đục tại cột nước dẫn đến sự gia tăng hàm lượng các vật chất lơ lửng 

tạm thời và làm hạn chế khả năng ánh sáng xuyên qua; 

‒ Vùi lấp các sinh vật đáy khi mùn khoan sa lắng xuống đáy biển;  

‒ Thay đổi kích thước hạt trầm tích xung quanh vị trí khoan;  

‒ DDK trong mùn khoan có thể gây độc cho các sinh vật đáy. 

Sự lắng đọng của mùn khoan trên đáy biển có khả năng làm thay đổi đặc điểm vật 

lý của trầm tích như phân bố kích thước hạt (kích thước hạt mùn khoan thường nhỏ 

hơn 1cm, Neff, 2005; OLF, 2009) và đặc điểm hóa lý của trầm tích như thành phần 

Barite và Hydrocacbon tại khu vực đó (Boothe and Presley, 1989; Hinwood et al., 

1994). Nhờ vào khả năng tự phân hủy của các chất trong lớp mùn khoan, độ dày và 

độ che phủ của lớp mùn khoan sẽ giảm dần theo thời gian. 

Tham khảo kết quả quan trắc môi trường trầm tích đáy xung quanh các mỏ có sử 

dụng DDK nền nước và nền không nước khu vực bể Cửu Long cho thấy nồng độ 

DDK nền không nước (thể hiện qua thông số THC) giảm khoảng 90% so với lần 

giám sát đầu tiên sau 02 (hai) năm ngừng thải. Ngoài ra, cũng tham khảo kết quả 

nghiên cứu của Hiệp hội các nhà khai thác dầu khí quốc tế (IOGP) cho thấy nồng 

độ DDK nền không nước trong trầm tích biển giảm 99% so với lần giám sát đầu 

tiên sau 02 (hai) năm ngừng thải.  

Với nghiên cứu thực tế trên Thế Giới và Việt Nam có thể đánh giá rằng tác động 

của việc thải mùn khoan nền nước và nền không nước đã qua xử lý đến chất lượng 

trầm tích biển là đáng kể trong 01 (một) năm đầu tiên và sau đó giảm dần tới mức 

tác động nhỏ sau khoảng 2-3 năm sau khi ngừng thải. 

Do đó, cường độ tác động của hoạt động thải mùn khoan nền nước và nền không 

nước đã qua xử lý đến chất lượng trầm tích đáy biển đánh giá ở mức trung bình 

(M = 2). 

- Tác động đến sinh vật đáy 

Mùn khoan thải có thể ảnh hưởng đến quần thể sinh vật đáy tại các khu vực thải và 

mức độ tác động chủ yếu do độc tính của DDK Neoflo 1-58. Kết quả thử nghiệm 

độc tính và khả năng phân hủy sinh học kỵ khí của DDK Neoflo 1-58 theo quy định 

của QCVN 36:2010/BTNMT được trình bày trong bảng sau.  
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Bảng 3.21 Kết quả thử nghiệm độc tính trầm tích đối của DDK Neoflo 1-58 

trên vẹm xanh Perna viridis  

Chất kiểm 

tra 

Nồng độ 

(mg/kg) 

Ức chế khả năng sống 
LC50 và khoảng tin cậy 95% 

(mg/kg)) 96 giờ (%) 
10 ngày 

(%) 

NEOFLO 1-

58 base fluid 

0 0,00 0,00 

96 giờ LC50 > 200.000 

10 ngày LC50 = 165.272 ± 

14.372 

 

10.000 5,26 15,79 

50.000 15,79 26,32 

100.000 10,53 31,58 

150.000 15,79 42,11 

200.000 21,05 57,89 

C16-C18 IO 

reference 

base fluid 

0 0,00 0,00 

96 giờ LC50 > 200.000 

10 ngày LC50 = 143.100 ± 

13.937 

 

25.000 0,00 5,26 

50.000 0,00 10,53 

75.000 10,53 21,05 

100.000 21,05 47,37 

200.000 31,58 63,16 

Bảng 3.22 Kết quả phân rã sinh học của DDK Neoflo 1-58 

(60 ngày thử nghiệm)  

Hàm lượng 

Chất thử nghiệm 

Neoflo 1-58 
Chất đối chứng C16 - 

C18 Internal Olefin 

Hàm lượng Carbon trong từng bình thử 

nghiệm (mg) 
60,8 60,1 

Lượng Carbon sinh ra trong pha khí (mg) 2,3 2,1 

Lượng Carbon hòa tan trong pha lỏng (mg) 0,6 0,7 

Tỷ lệ PRSH yếm khí tính toán từ lượng 

Carbon đo được trong pha khí (%)  
3,8 3,4 

Tỷ lệ PRSH yếm khí tính toán từ lượng 

Carbon đo được trong pha lỏng (%)  
1,1 1,2 

Tổng phần trăm PRSH yếm khí (%)  4,8 4,7 

Các kết quả đánh giá thử nghiệm độc tính trầm tích và phân rã sinh học cho thấy: 

- Giá trị của LC50 96 giờ và LC50 10 ngày của DDK Neoflo 1-58 trên vẹm xanh 

Perna viridis lần lượt là hơn 200.000 mg/kg và 165.272 mg/kg. Neoflo 1-58 có 

thể được xếp loại sơ bộ vào nhóm E (nhóm tốt nhất) theo hệ thống phân loại 

OCNS.  

- Giá trị của LC50 10 ngày của DDK Neoflo 1-58 cao hơn giá trị của chất đối 

chứng C16-C18 Internal Olefin, điều này chứng tỏ rằng Neoflo 1-58 ít độc tính 

hơn so với C16-C18 Internal Olefin. Kết quả này đáp ứng yêu cầu về độc tính 
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trầm tích của QCVN 36: 2010/BTNMT. 

- Tỷ lệ phân rã sinh học yếm khí của DDK Neoflo 1-58 là cao hơn so chất đối 

chứng C16-C18 Internal Olefin, đáp ứng các yêu cầu về phân rã sinh học yếm 

khí của QCVN 36:2010/BTNMT.  

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm độc tính sinh thái của Neoflo 1-58 trong môi 

trường biển đáp ứng các yêu cầu về độc tính trầm tích và khả năng phân rã sinh học 

của QCVN 36:2010/BTNMT. 

Theo nghiên cứu của Friedheim và Patel (1999) cho thấy các hóa chất được tìm 

thấy trong mùn khoan, đặc biệt là dung dịch khoan nền không nước bám dính có 

ảnh hưởng sinh học rất thấp đối với các sinh vật biển. Các hóa chất này có rất ít 

hoặc không có khả năng tích lũy sinh học đến nồng độ có hại trong các mô của động 

vật đáy hoặc chuyển tiếp qua chuỗi thức ăn tới các loài hải sản quan trọng. Do đó, 

tác động chính của việc thải mùn khoan đối với các sinh vật đáy do quá trình sa lắng 

làm vùi lấp, xáo trộn tính chất hóa lý của trầm tích làm ảnh hưởng đến cộng đồng 

sinh vật đáy xung quanh vị trí thải.  

Theo kết quả phân tích độ đa dạng quần thể động vật đáy tại khu vực Dự án (như 

trình bày Chương 2) cho thấy độ đa dạng của các loài động vật đáy là ở mức 5 (ở 

mức khá đa dạng) chiếm ưu thế là Crustacea, Echinodermata, Mollusca và 

Polychaeta, là các loài có khả năng chịu đựng được sự vùi lấp nên thành phần quần 

xã động vật đáy có thể sẽ thay đổi khi xảy ra vùi lấp. Quần xã sinh vật đáy sẽ phục 

hồi khi các loài quay lại sống trên lớp trầm tích mới. 

Thực tế, tham khảo một số nghiên cứu hiện nay về tác động của mùn khoan thải 

nền nước và nền không nước Neoflo 1-58 đến sinh vật đáy của khu vực bể Cửu 

Long đã chỉ ra rằng với hàm lượng DDK nền không nước bám dính nằm trong giới 

hạn 9,5%, thời gian phục hồi của số loài và mật độ loài của quần xã động vật đáy 

có thể đạt được trong khoảng 3 năm sau khi dừng khoan nhờ vào sự phân hủy sinh 

học của DDK. Do đó, cường độ tác động của việc thải mùn khoan đối với các quần 

thể sinh vật đáy được đánh giá ở mức trung bình (M = 2). 

Phạm vi tác động (S) 

Dựa vào kết quả mô hình phân tán mùn khoan thải, diện tích lớn nhất đáy biển bị 

ảnh hưởng ước tính trong bán kính 600 m xung quanh điểm thải(giàn H5-WHP). 

Kết quả này phù hợp với kết quả giám sát trầm tích đáy biển của các mỏ dầu hiện 

nay đã được khoan với DDK nền nước và nền không nước Neoflo 1-58 tại khu vực 

bồn trũng Cửu Long cho thấy nồng độ THC và Barite trong trầm tích cao hơn nồng 

độ môi trường nền trong phạm vi từ 500 m đến 1.000 m xung quanh vị trí thải.  

Có thể đánh giá khu vực bị ảnh hưởng mùn khoan thải của Dự án ở phạm vi xung 

quanh điểm thải (S = 1). 
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Thời gian phục hồi (R) 

Theo kết quả giám sát chất lượng trầm tích đáy biển tại các mỏ dầu hiện tại trong 

khu vực bể Cửu Long cho thấy chất lượng trầm tích và các quần thể sinh vật đáy 

gần như phục hồi hoàn toàn 3 năm sau khi kết thúc thải mùn khoan (R = 3). 

Tần suất (F) 

Mùn khoan sẽ được thải ra biển theo mẻ hoặc từng đoạn khoan trong suốt quá trình 

khoan và khả năng mùn khoan thải ảnh hưởng đến chất lượng trầm tích và các quần 

thể sinh vật đáy xung quanh giàn sẽ xảy ra (F=3). 

Luật pháp (L) 

Mùn khoan nền nước/nền không nước được phép thải tại vùng biển ngoài khơi theo 

quy định của QCVN 36:2010/BTNMT (L=2). 

Chi phí (C) 

Mùn khoan nền không nước sẽ được thu gom và xử lý bằng hệ thống kiểm soát 

chất rắn được HLJOC thuê và lắp đặt trên giàn khoan để đảm bảo hàm lượng DDK 

nền bám dính đáp ứng các yêu cầu của QCVN 36:2010/BTNMT trước khi thải ra 

biển; do đó, chi phí được đánh giá là nhỏ (C=1) so với chi phí khoan. 

Mối quan tâm cộng đồng (P) 

Vị trí thải mùn khoan ở ngoài khơi cách xa cộng đồng ven bờ và khu dân cư, do đó 

cộng đồng sẽ ít quan tâm đến hoạt động thải (P=1). 

Mức độ tác động của việc thải mùn khoan trong giai đoạn khoan phát triển được 

đánh giá ở mức độ nhỏ, cụ thể trong bảng sau. 

Bảng 3.23 Mức độ tác động của mùn khoan  

Nguồn tác 

động 

Tác động 

môi trường 

Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ  

Thải mùn 

khoan nền 

nước/nền 

không nước  

Chất lượng trầm tích 

đáy biển 
2 1 3 3 2 1 1 72 Nhỏ 

Quần thể sinh vật 

đáy 
2 1 3 3 2 1 1 72 Nhỏ 

3.1.1.4 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải không nguy 

hại (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

a. Định tính và định lượng nguồn thải  

Lượng chất thải không nguy hại phát sinh trong giai đoạn khoan được ước tính dựa 

vào số lượng lao động, phương tiện và thời gian diễn ra hoạt động khoan giếng với 

định lượng chất thải phát sinh theo kinh nghiệm từ các hoạt động khoan diễn ra 

trước đây tại các mỏ thuộc Lô 16-1 do HLJOC quản lý bao gồm: 

- Chất thải thực phẩm: phát sinh khoảng 0,58 kg/người/ngày từ hoạt động của 

người làm việc trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ. 
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- Phế liệu để thu hồi, tái chế: phát sinh khoảng 0,5 tấn/tuần (tương đương khoảng 

71,4 kg/ngày) từ hoạt động của giàn khoan và các tàu hỗ trợ. Thành phần chủ 

yếu gồm: phế liệu kim loại, nhựa, giấy, chai, lọ…  

- Chất thải thông thường (CTTT) còn lại: phát sinh khoảng 0,85 kg/người/ngày từ 

hoạt động của người làm việc trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ. 

Ước tính lượng chất thải không nguy hại phát sinh trong giai đoạn khoan của Dự án 

được thể hiện trong bảng sau. 

Bảng 3.24 Ước tính lượng chất thải không nguy hại trong giai đoạn khoan 

Nguồn thải 
Số 

lượng 

Số 

ngày 

huy 

động 

(ngày) 

Nhân lực 

dự kiến 

(người) 

Tổng lượng chất thải 

không nguy hại (tấn) 

Chất 

thải 

thực 

phẩm  

CTTT  

còn lại 

Phế 

liệu để 

thu 

hồi, 

tái chế 

Khoan giếng tại giàn H1-WHP 

Giàn khoan 1 35 150 3,0 4,5 2,5 

Tàu hỗ trợ 2 35 20 0,8 1,2 2,5 

Khoan giếng tại giàn H4-WHP 

Giàn khoan 1 36 150 3,1 4,6 2,6 

Tàu hỗ trợ 2 36 20 0,8 1,2 2,6 

Khoan giếng tại giàn H5-WHP 

Giàn khoan 1 74 150 6,4 9,4 5,3 

Tàu hỗ trợ 2 74 20 1,7 2,5 5,3 

Khoan giếng thẩm lượng 

Giàn khoan 1 64 150 5,6 8,2 4,6 

Tàu hỗ trợ 23 64 20 1,5 2,2 4,6 

Tổng cộng (tấn) 22,9 33,8 30 

Trung bình ngày (kg/ngày) 119,6 161,7 143,5 

b. Đánh giá mức độ tác động 

Cường độ tác động (M) 

Chất thải thực phẩm  

Tổng lượng chất thải thực phẩm phát sinh từ giai đoạn khoan khoảng 120 kg/ngày. 

Chất thải thực phẩm có thể làm tăng hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển xung 

quanh vị trí thải, tuy nhiên, chất hữu cơ trong chất thải thực phẩm sẽ bị phân hủy 

nhanh chóng trong môi trường biển hoặc trở thành nguồn thức ăn cho các sinh vật. 

Do đó, cường độ tác động của chất thải thực phẩm đến chất lượng nước xung quanh 

vị trí thải được đánh giá nhỏ (M=1). 

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại  
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Phế liệu để thu hồi, tái chế phát sinh trung bình khoảng 144 kg/ngày và chất thải 

thông thường còn lại khoảng 162 kg/ngày được vận chuyển vào bờ và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để xử lý nên không gây tác động đến môi trường biển 

(M=0). 

Phạm vi tác động (S) 

Chất thải thực phẩm sẽ làm tăng cục bộ hàm lượng chất hữu cơ trong nước biển ở 

phạm vi xung quanh điểm thải (S=1). 

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được vận chuyển vào 

bờ, do đó không gây ảnh hưởng đến môi trường biển (S=0). 

Thời gian phục hồi (R) 

Chất thải thực phẩm thải ra biển sẽ gây ra tác động không đáng kể đến môi trường; 

do đó môi trường sẽ được phục hồi nhanh chóng (R=0). 

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được vận chuyển vào 

bờ, do đó không gây ảnh hưởng đến môi trường biển (R=0). 

Tần suất (F) 

Khả năng chất thải thực phẩm gây tác động đến chất lượng biển là rất hiếm khi xảy 

ra (F=1).  

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được vận chuyển vào 

bờ, do đó không gây ảnh hưởng đến môi trường biển (F=0). 

Luật pháp (L) 

Chất thải thực phẩm được nghiền đến kích thước nhỏ hơn 25 mm trước khi thải ra 

môi trường theo quy định của Công ước Marpol và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT  (L=2). 

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được quản lý theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (L=2). 

Chi phí (C) 

Chất thải thực phẩm được nghiền đến kích thước nhỏ hơn 25 mm bằng thiết bị 

được lắp đặt sẵn trên tàu, giàn khoan (C=1).  

Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại được vận chuyển vào 

bờ để xử lý. Chi phí vận chuyển và xử lý chất thải được đánh giá là nhỏ so với tổng 

chi phí thực hiện Dự án (C=1). 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

Chất thải thực phẩm thải ra biển sẽ trở thành nguồn thực phẩm của các sinh vật 

biển. Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại chỉ đóng góp một 

lượng nhỏ chất thải tại cơ sở của đơn vị có chức năng xử lý trên bờ (P=1). 

Tóm lại, trong quá trình lắp đặt và khoan giếng, chất thải thực phẩm tác động 

không đáng kể và cục bộ đến môi trường và sinh vật biển xung quanh giàn khoan 

và các tàu hỗ trợ (TS=8). Phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn 
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lại không tác động đến đến môi trường và sinh vật biển khu vực Dự án (TS=0), cụ 

thể trong bảng sau. 

Bảng 3.25 Mức độ tác động của các loại chất thải không nguy hại 

trong giai đoạn khoan 

Nguồn gây 

tác động 

Tác động môi 

trường 

Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ  

Chất thải 

thực phẩm 

Giảm chất lượng 

nước biển và tác 

động đến sinh vật 

biển  

1 1 0 1 2 1 1 8 
Không 

đáng kể 

Phế liệu để 

thu hồi, tái 

chế và chất 

thải thông 

thường còn 

lại 

0 0 0 0 2 1 1 0 
Không tác 

động 

3.1.1.5 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến chất thải nguy hại 

a. Định tính và định lượng nguồn thải  

Lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn khoan được ước tính dựa vào lượng CTNH 

phát sinh theo kinh nghiệm từ các hoạt động khoan giếng diễn ra trước đây tại các 

mỏ thuộc Lô 16-1 do HLJOC quản lý. 

CTNH phát sinh trong hoạt động khoan giếng chủ yếu là chất thải nhiễm dầu như 

giẻ lau nhiễm dầu/hóa chất, thùng sơn/hóa chất đã qua sử dụng…với nước. Thành 

phần chính là chất thải nhiễm dầu như giẻ lau nhiễm dầu/hóa chất, thùng sơn/hóa 

chất đã qua sử dụng,…  

Ước tính lượng CTNH trong giai đoạn khoan được trình bày trong bảng bên dưới. 

Bảng 3.26 Ước tính khối lượng CTNH trong giai đoạn khoan 

Phương 

tiện 

Số 

lượng 

Lượng CTNH 

phát sinh 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng CTNH phát 

sinh (tấn) 

Giàn 

khoan 
01 0,5 tấn/tuần 209 ngày 15 

Tàu hỗ trợ 02 0,1 tấn/tuần 209 ngày 6 

Tổng cộng (tấn) 21 

Trung bình ngày (tấn/ngày) 0,1 

b. Đánh giá mức độ tác động 

Cường độ tác động (M) 

CTNH phát sinh từ giai đoạn khoan ước tính khoảng 21 tấn (trung bình khoảng 0,1 

tấn/ngày) sẽ được lưu trữ tạm thời trên giàn khoan và các tàu hỗ trợ, sau đó chuyển 

vào bờ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý nên không gây tác động 

đến môi trường biển (M=0). 
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Phạm vi tác động (S) 

CTNH được vận chuyển vào bờ, do đó không gây ảnh hưởng đến môi trường biển 

(S=0). 

Thời gian phục hồi (R) 

Do CTNH không gây ảnh hưởng đến môi trường biển nên không cần thời gian để 

phục hồi (R=0). 

Tần suất (F) 

CTNH được vận chuyển vào bờ, do đó không gây ảnh hưởng đến môi trường biển 

(F=0). 

Pháp luật (L) 

CTNH được quản lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT (L=2). 

Chi phí (C) 

CTNH phát sinh từ giai đoạn khoan sẽ được vận chuyển vào bờ để xử lý. Chi phí 

vận chuyển và xử lý chất thải được đánh giá là nhỏ so với tổng chi phí thực hiện 

Dự án (C=1). 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

CTNH được vận chuyển vào bờ và chỉ đóng góp một lượng nhỏ chất thải tại cơ sở 

của đơn vị có chức năng xử lý trên bờ (P=1). 

Tóm lại, CTNH phát sinh từ giai đoạn khoan không tác động đến môi trường và 

sinh vật biển khu vực Dự án (TS=0), cụ thể trong bảng sau. 

Bảng 3.27 Mức độ tác động của CTNH trong giai đoạn khoan 

Nguồn Tác động môi trường 
Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Xếp loại 

Chất thải nguy hại 
Giảm chất lượng nước biển 

Tác động đến sinh vật biển 
0 0 0 0 2 1 1 0 Không tác động 

3.1.1.6 Đánh giá, dự báo tác động của tiếng ồn, độ rung 

Hoạt động của các phương tiện/thiết bị trên tàu và giàn khoan sẽ phát sinh ra ồn và 

rung gây ảnh hưởng đến người lao động trực tiếp. Thời gian tác động sẽ diễn ra 

trong khoảng thời gian khoan giếng. Tác động do ồn, rung được đánh giá là nhỏ 

trong suốt thời gian khoan giếng, do các thiết bị tham gia phát ra tiếng động và 

rung không quá lớn và thời gian chịu tác động ngắn và không liên tục, sẽ chấm dứt 

khi các hoạt động kết thúc (TS=24).  

Sự hiện diện của tàu và giàn khoan tham gia và độ ồn từ các phương tiện này sẽ gây 

tác động đến nguồn lợi hải sản của khu vực. Tuy nhiên các loài động vật biển ít bị tác 

động bởi tiếng ồn, rung và dễ dàng di chuyển ra xa khu vực hiện diện của các 

phương tiện. Do đó, tác động này được đánh giá chỉ ở mức không đáng kể (TS=4). 
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Bảng 3.28 Mức độ tác động của tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn khoan  

Nguồn Tác động môi trường 
Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Xếp loại 

Tiếng ồn, 

độ rung 

Sức khỏe người lao động 1 1 0 3 2 1 1 24 Nhỏ 

Ảnh hưởng động vật biển 1 1 0 1 0 1 1 4 
Không 

đáng kể 

3.1.1.7 Đánh giá, dự báo tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, 

di tích lịch sử-văn hóa và các yếu tố nhạy cảm khác 

Dự án nằm ngoài khơi, cách xa các khu bảo tồn (trên 90km) và khu vực sinh sống 

của người dân (trên 100km) nên không gây tác động đến đa dạng sinh học, di sản 

thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác. 

3.1.1.8 Đánh giá, dự báo các tác động không liên quan chất thải  

Sự hiện diện của giàn khoan và các tàu hỗ trợ trong thời gian khoan giếng có thể 

gây cản trở hoạt động của các tàu cá và hàng hải do sự hiện diện của các phương 

tiện tham gia khoan giếng. 

Do các hoạt động của Dự án nằm trong khu vực đang tiến hành khoan khai thác của 

HLJOC do đó, các tác động tới hoạt động đánh bắt và hảng hải tương tự như trong 

giai đoạn khai thác hiện hữu của mỏ TGT.  

Trong hoạt động khai thác, về lý thuyết sự hiện diện của các công trình khai thác 

mỏ TGT, hệ thống đường ống ngầm dưới biển và các tàu trực ít nhiều cũng gây cản 

trở đến hoạt động đánh bắt và hoạt động vận tải. Như đã đề cập tại mục 2.1.2.1 – 

Hoạt động ngư nghiệp, khu vực Dự án nằm trong bãi mực vụ Bắc và vụ Nam. Do 

đó sự hiện diện của các công trình khai thác mỏ TGT sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

đánh bắt mực tại khu vực.  

Khu vực lô Lô 16-1 đã được thiết lập khu vực an toàn với bán kính 500m tính từ 

điểm ngoài cùng của công trình TGT (theo quy định tại Điều 31, Quyết định số 

04/2015/QĐ-TTg). Khu vực này chỉ chiếm diện tích rất nhỏ so với toàn diện tích 

đánh bắt và vận tải trong vùng biển khu vực. Như đã đề cập tại mục 2.1.2.1 – Hoạt 

động hàng hải, mỏ TGT nằm cách xa các tuyến hàng hải trong khu vực. Tuyến 

hàng hải Hồ Chí Minh – Tokyo là tuyến đường có khoảng cách gần nhất tới mỏ 

TGT là 12km.  Do đó các hoạt động tại mỏ TGT sẽ không gây tác động đến hoạt 

động hàng hải trong khu vực. Thực tế 12 năm triển khai các hoạt động khai thác 

của Dự án chưa ghi nhận bất kì sự cố nào liên quan đến va đụng tàu thuyền giữa tàu 

trực/giàn khai thác với các tàu đánh bắt và tàu vận tải. Do đó, tương tác vật lý của 

các công trình hiện hữu đến hoạt động ngư nghiệp và hàng hải trong khu vực được 

đánh giá là không đáng kể.  

Tóm tắt mức độ tác động đến môi trường không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn khoan. 
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Bảng 3.29 Mức độ tác động không liên quan đến chất thải trong 

giai đoạn khoan 

Nguồn 

tác động 
Tác động môi trường 

Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Xếp loại 

Tương 

tác vật lý 

Ảnh hưởng hoạt động đánh 

bắt hải sản và hàng hải 
1 1 1 1 1 1 1 9 

Không 

đáng kể 

3.1.1.9 Đánh giá, dự báo tác động do rủi ro, sự cố trong giai đoạn khoan 

Mỏ TGT hiện đang được vận hành khai thác với 3 giàn đầu giếng H1-WHP, H4-

WHP, H5-WHP và tàu FPSO Armanda TGT-1. Do đó các rủi ro, sự cố phát sinh 

trong các hoạt động phát triển mỏ TGT bao gồm các hoạt động khai thác và hoạt 

động khoan đã được nhận định và đánh giá trong các báo cáo ĐTM trước đây của 

dự án.  

Các sự cố tiềm ẩn xảy ra trong quá trình khoan được trình bày tóm tắt lại trong 

bảng sau: 

Bảng 3.30 Sự cố tiềm ẩn chính trong hoạt động khoan 

Hoạt động Sự cố Hậu quả Đối tượng tiếp nhận 

Khoan giếng 
Phun trào 

giếng khoan 

Tràn dầu-khí, cháy nổ, hư 

hại thiết bị, nguy hại cho 

con người 

Con người, nước 

biển, không khí, sinh 

vật biển 

Sử dụng và lưu 

trữ hóa chất 

Tràn đổ hóa 

chất 

Gây hư hại thiết bị, nguy 

hại cho con người 

Con người, nước 

biển, sinh vật biển 

Huy động  tàu 

và giàn khoan 
Va đụng tàu 

Tràn dầu nhiên liệu, hư hại 

thiết bị, nguy hại cho con 

người 

Con người, nước 

biển, không khí, sinh 

vật biển 

Các tác động do sự cố xảy ra trong giai đoạn khoan tương tự như các tác động do 

các sự cố xảy ra trong giai đoạn khai thác. Các tác động chi tiết do các sự cố xảy ra 

trong giai đọa khoan sẽ được trình bày trong mục  3.2.1.3 của báo cáo dưới đây. 

3.1.2 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn khoan 

3.1.2.1 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Các loại nước thải phát sinh trong giai đoạn khoan bao gồm nước thải sinh hoạt và 

nước thải nhiễm dầu. Các loại nước thải này sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

được trang bị trên giàn khoan/tàu để xử lý đạt các tiêu chuẩn môi trường trước khi 

thải bỏ, cụ thể như sau: 
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➢ Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh sẽ được thu gom và xử lý tuân theo các quy định 

của Thông tư 02/2022/BTNMT. Bên cạnh đó trên tàu và giàn khoan được lắp đặt 

thiết bị thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng yêu cầu của Phụ lục IV của 

Công ước MARPOL về ngăn ngừa ô nhiễm nước thải từ tàu thuyền trước khi 

thải xuống biển và Thông tư 02/2022/BTNMT.  

- HLJOC dự kiến sử dụng giàn khoan PVD I hoặc PVD VI. Nước thải sinh hoạt sẽ 

được thu gom và xử lý bằng hệ thống xử lý Hamworthy ST6A lắp đặt trên giàn 

khoan đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải sinh hoạt cho 150 người hoạt động trên 

giàn khoan. Hệ thống này đã được kiểm tra và xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn 

và quy định về môi trường của Phụ lục IV - Công ước MARPOL về ngăn ngừa ô 

nhiễm nước thải từ tàu (đính kèm Phụ lục 1) với các đặc điểm như sau: 

+ Công suất xử lý 18,72 m3/ngày. 

+ Nước thải sau xử lý được thiết kế với chỉ tiêu: < 250 Coliform/100ml, 

tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS) < 50 mg/l, phù hợp với các yêu cầu 

của MARPOL. 

  

Hình 3.15 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Hamworthy ST6A  

Nguyên tắc hoạt động của thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt Hamworthy ST6A: 

Thiết bị xử lý này sử dụng quá trình phân hủy hiếu khí kết hợp với khử trùng trong 

3 ngăn: ngăn sục khí, ngăn lắng và ngăn clo hóa (khử trùng). Không khí nén được 

sục vào nước thải để vi sinh vật thực hiện phân hủy hiếu khí chất hữu cơ thành CO2 

và nước. Nước thải sau ngăn lắng sẽ được khử trùng bằng clo trước khi thải ra biển. 

Bùn hoạt tính sẽ được tuần hoàn liên tục và sau một thời gian sẽ được lấy ra một 

phần để duy trì hoạt tính tối ưu hệ thống.  
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Hình 3.16 Nguyên tắc hoạt động của thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt 

Hamworthy ST6A 

➢ Nước sàn nhiễm dầu 

- Nước sàn nhiễm dầu phát sinh từ các khu vực công nghệ, đặt máy móc sẽ được 

thu gom và xử lý tuân theo quy định của Thông tư 02/2022/BTNMT và Phụ lục 

1, Công ước MARPOL bằng thiết bị tách dầu/nước Hamworthy HS0.5-M lắp đặt 

trên giàn khoan PVD. Hệ thống này đã được kiểm tra và xác nhận đáp ứng các 

tiêu chuẩn và quy định của Công ước MARPOL về ngăn ngừa ô nhiễm nước thải 

từ tàu (đính kèm Phụ lục 1) với các đặc điểm như: 

+ Công suất xử lý là 12 m3/ngày.   

+ Hàm lượng dầu sau khi xử lý < 15mg/l trước khi thải xuống biển. 

+ Lắp đặt thiết bị đo hàm lượng dầu tại vị trí trước khi thải xuống biển. 
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Hình 3.17 Thiết bị tách dầu/nước Hamworthy HS0.5-M 

Quy trình xử lý của thiết bị tách dầu/nước Hamworthy HS0.5-M: 

Hamworthy HS0.5-M là thiết bị tách dầu/nước hai bậc, bao gồm: xử lý sơ cấp bằng 

trọng lực và xử lý thứ cấp theo phương pháp hấp phụ dầu bằng vật liệu thấm hút 

dầu. 

Nước nhiễm dầu được bơm đến thiết bị tách bằng một bơm phân ly để tránh gia 

tăng sự trộn lẫn dầu và nước. Nhờ sự khác biệt khối lượng riêng giữa dầu và nước, 

dầu sẽ nhanh chóng được tách ra sơ bộ nhờ trọng lực. Tiếp theo khi đi qua lớp vật 

liệu xốp nhiều mao mạch nhỏ được đặt trong thiết bị, các hạt dầu nhỏ nhất sẽ bị giữ 

lại trên bề mặt ưa dầu của vật liệu. Hệ thống xử lý này cũng được thiết kế với một 

thiết bị Bilge Alarm Monitor OMD 2005 tự động kiểm tra liên tục hàm lượng dầu 

ngay tại dòng thải sau xử lý. Một hệ thống van 3 nhánh cũng được lắp đặt ở đầu ra 

của thiết bị. Nếu nồng độ dầu trong dòng thải vượt quá 15 mg/l, van sẽ tự động 

chuyển hướng dòng thải quay trở lại hệ thống xử lý để xử lý lại. 
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Hình 3.18 Nguyên lý hoạt động của thiết bị tách dầu/nước                 

Hamworthy HS0.5-M  

Nhận xét: Các biện pháp giảm thiểu áp dụng đối với nguồn nước thải phát sinh đều 

được xử lý bởi các hệ thống tích hợp sẵn trên tàu và giàn khoan, được chứng nhận 

đăng kiểm. Do đó, các giải pháp đề xuất là phù hợp và có khả năng thực hiện trong 

thực tế. Mức độ tác động môi trường sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu sẽ ở 

mức không đáng kể. 

Ngoài ra, các biện pháp giảm thiểu sau đây được áp dụng để đảm bảo nước thải đáp 

ứng các quy định hiện hành của Việt Nam. 

- Tất cả nước bẩn trên sàn được ngăn bằng những gờ chắn để chảy qua các khu 

vực thu gom riêng biệt và được xử lý đến khi đạt tiêu chuẩn quy định trước khi 

thải xuống biển. 

- Sử dụng các vật liệu hút dầu và thùng chứa khác nhau để làm sạch các đám dầu, 

mỡ, và dung môi rơi vãi, tích tụ quanh khu vực làm việc và sàn. 

- Dầu, mỡ và các chất ô nhiễm khác được thu gom và chuyển đi trước khi tiến 

hành việc chùi rửa sàn và các khu vực làm việc khác. 

- Hạn chế tối đa việc sử dụng chất tẩy mỡ, dung môi và dầu bôi trơn. 

- Nước rửa sàn được dẫn đến thiết bị tách dầu-nước để xử lý trước khi thải xuống 

biển. 

- Các mẫu nước thải được lấy định kỳ và kiểm soát nhằm đảm bảo hàm lượng dầu 

trong nước thải đạt các tiêu chuẩn theo quy định 13b Phụ chương I, Công ước 

MARPOL. 

 

THIẾT BỊ 
TAÙCH 

Dầu thải 

 

Bơm 

Đầu ra nước 

rửa n 

 

Bộ lọc  
Làm sạch ống dẫn 

vật liệu hấp thụ 

hoặc tới bồn chứa 

nước rửa 
 

Thiết bị đo 

hàm lượng dầu 

 

Đầu vào  

nước rửa 

 

Hình 6.      Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu 

THẢI XUỐNG 
BIEÅN 

Nước nhiễm dầu 

Nước đã xử lý  
XXLxxöû lyù 

Dầu 

 

Bồn chứa dầu thải 
V=6m

3
 

Bồn thu gom nước nhiễm 
daàu V=18m

3
 

Nước có hàm 

lượng dầu 
>15ppm 
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3.1.2.2 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải  

- Đảm bảo giàn khoan và tàu dịch vụ hỗ trợ có đầy đủ các chứng chỉ về ngăn ngừa 

ô nhiễm không khí theo Quy định 5, Phụ lục VI của Công ước MARPOL và 

QCVN 26:2018/BGTVT - Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của 

tàu. 

- Hệ thống đuốc đốt trong quá trình thử vỉa được thiết kế với các đầu đốt ít khói có 

hiệu suất đốt cao để giảm thiểu phần khí không cháy hoàn toàn ra môi trường. 

- Các thiết bị trên giàn khoan/tàu sẽ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm 

thiểu tối đa lượng khí thải phát sinh ra từ các động cơ và máy phát điện. 

- Các nhân viên đều được đào tạo chuyên môn để đảm bảo hiệu quả vận hành. 

Nhận xét: Việc áp dụng các biện pháp quản lý kết hợp với chọn lựa nhiên liệu có 

chất lượng tốt sẽ giúp hạn chế tối đa lượng khí thải phát sinh. Các biện pháp này 

được đánh giá có tính khả thi và phù hợp với năng lực của nhà thầu. Sau khi áp 

dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu đã đề cập, tác động môi trường của khí thải 

trong giai đoạn này đến môi trường không khí là không đáng kể. 

3.1.2.3  Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải khoan 

DDK nền nước đã qua sử dụng, mùn khoan nền nước và mùn khoan nền không 

nước thải là những nguồn chất thải chính phát sinh từ các hoạt động khoan. Để bảo 

vệ môi trường, HLJOC và các nhà thầu liên quan sẽ tiến hành các biện pháp giảm 

thiểu cụ thể nhằm kiểm soát và hạn chế tác động của chất thải khoan đối với môi 

trường. 

Nhằm tăng khả năng thu hồi, tái sử dụng DDK cũng như giảm thiểu lượng DDK 

bám dính vào mùn khoan trước khi thải bỏ xuống biển, HLJOC sẽ yêu cầu nhà thầu 

khoan lắp đặt một hệ thống kiểm soát chất rắn trên giàn khoan. Hệ thống này bao 

gồm các bộ phận như sau: Hệ thống sàng rung, thiết bị tách cát, tách bùn, tách khí. 

Hệ thống này có khả năng xử lý mùn khoan nền không nước đạt giới hạn cho phép 

(hàm lượng DDK bám dính <9,5%) trước khi thải. 
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Hình 3.19 Hệ thống sàng rung trên giàn khoan 

 

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống kiểm soát chất rắn (Hình 3.20) được tóm lược 

như sau: 

- Hỗn hợp DDK nền không nước và mùn khoan nền không nước từ giếng khoan 

sẽ được dẫn đến hệ thống sàng rung để tách sơ bộ mùn khoan và DDK. Từ đây, 

DDK được dẫn qua các bể lắng để tách triệt để lượng chất rắn còn lại trước khi 

được dẫn về bể chứa DDK để bơm tuần hoàn lại giếng khoan. Theo định kỳ, 

lượng mùn khoan mịn từ bể lắng sẽ được bơm đến máy ly tâm công suất cao để 

vắt khô trước khi thải bỏ xuống biển. DDK thu hồi từ máy ly tâm được tái sử 

dụng bằng cách dẫn vào các bể chứa DDK. 

- Sau khi xử lý sơ bộ tại sàng rung, mùn khoan ướt sẽ rơi từ sàng rung lên mặt 

sàng quay của thiết bị xử lý làm khô mùn khoan để tách bớt DDK nền không 

nước ra khỏi mùn khoan. Mùn khoan sau khi qua thiết bị xử lý làm khô mùn 

khoan sẽ được thải xuống biển. DDK nền không nước thu hồi sẽ được vận 

chuyển quay lại dưới tác dụng của hút chân không và sau đó được bơm đến máy 

ly tâm để tách chất rắn trước khi bơm về lại bể chứa DDK. 

- HLJOC đảm bảo hệ thống kiểm soát chất rắn được mô tả ở trên có khả năng xử 

lý hàm lượng DDK nền không nước bám dính trong mùn khoan thải đến mức 

bằng hoặc thấp hơn giới hạn cho phép (9,5% trọng lượng) theo quy định của 

QCVN 36:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về DDK và mùn khoan 

thải từ các công trình dầu khí trên biển. 
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Hình 3.20 Lưu đồ hoạt động của hệ thống kiểm soát chất rắn 

 

 

Hình 3.21 Nguyên lý hoạt động của thiết bị vắt khô mùn khoan bằng chân 

không 

DDK nền nước đã qua sử dụng và mùn khoan thải nền nước được phép thải xuống 

biển. DDK nền không nước được ly tâm tách khỏi mùn khoan mịn nhỏ và thu hồi 

phần dung dịch để sử dụng cho chiến dịch khoan tiếp theo. DDK nền không nước 

sau sử dụng được lưu lại trong bể lưu trữ DDK trước khi chuyển vào bờ bằng tàu 

dịch vụ để giao lại cho nhà cung cấp tại Vũng Tàu. 

Bên cạnh đó, các biện pháp giảm thiểu sau cũng được thực hiện để giảm lượng 

DDK và mùn khoan phát sinh: 

Sàng rung 

Sàng quay 

Mùn khoan từ sàng rung đi vào sàng tách 

chân không để tách DDK nền không 

nước 

DDK nền không nước được 

tách ra khỏi mùn khoan do tác 

dụng của hút chân không và 

được đưa trở lại thùng chứa 

 

Mùn khoan được vắt khô 

trước khi thải xuống 

biển 
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- Lựa chọn các hóa chất phụ gia cho DDK và các hóa chất sử dụng làm sạch và 

hoàn thiện giếng có độ độc thấp và khả năng phân hủy sinh học cao. Giảm thiểu 

tổng lượng hóa chất sử dụng và hạn chế thải hóa chất ra môi trường. 

- Tăng cường quay vòng và sử dụng lại dung dịch khoan. 

- Tính toán cẩn thận lượng xi măng cần dùng cho việc trám xi măng để tránh dư 

thừa và đổ bỏ xuống biển.  

- Bảo trì và giám sát hệ thống xử lý mùn khoan và DDK (như kiểm tra định kỳ 

các tấm chắn của các sàng rung bằng mắt thường hằng ngày) để giảm thiểu đổ 

tràn hóa chất và dung dịch xuống biển. 

Đối với DDK nền nước  

- Giảm thiểu xả thải DDK nền nước bằng cách tăng tối đa vòng đời sử dụng DDK 

bằng hệ thống tách rắn/lỏng hiệu quả, và thu hồi và tái sử dụng DDK nền nước 

bất cứ khi nào có thể.  

- Sau quá trình khoan, mùn khoan và DDK nền nước sẽ được thải trực tiếp xuống 

biển theo ống thải nằm trên mực nước biển với mục đích làm tăng độ phân tán 

của mùn khoan. 

Đối với DDK nền không nước  

Để hạn chế các tác động tiềm ẩn của mùn khoan nền không nước thải vào môi 

trường biển, các biện pháp giảm thiểu sau đây sẽ được thực hiện:  

- Thiết lập các quy trình quản lý tốt đối với việc sử dụng DDK nền không nước 

(kiểm tra đường bơm dẫn DDK, các van, tính toán cẩn thận các hóa chất, bảo 

dưỡng thiết bị), tuân thủ các quy trình nhằm loại trừ và giảm thiểu nguy cơ xảy 

ra sự cố tràn đổ DDK nền không nước. Thiết lập và thực hiện đúng quy trình 

bơm châm, quy trình đóng ngắt các van của bể chứa DDK. 

- DDK nền không nước sau khi sử dụng trong từng chiến dịch khoan sẽ được 

đem về bờ và lưu trữ tại cơ sở của nhà thầu cung cấp dung dịch khoan để dùng 

lại trong chiến dịch sau. DDK nền không nước đã qua sử dụng được chứa trong 

các bồn chứa và đặt tại khu vực có bờ bao quây chặn để tránh tràn đổ DDK ra 

môi trường. Sau khi khoan giếng cuối cùng, HLJOC sẽ thực hiện tiêu hủy lượng 

DDK nền không nước còn lại bằng cách chuyển giao cho nhà thầu xử lý chất 

thải nguy hại để đốt bỏ.  

- Trước khi thải xuống biển, mùn khoan nền không nước sẽ được xử lý để đáp 

ứng QCVN 36:2010/BTNMT (hàm lượng DDK nền không nước bám dính 

không vượt quá 9,5% trọng lượng mùn khoan). 

- HLJOC sẽ phối hợp với nhà thầu phụ có chức năng để kiểm tra thường xuyên 

hàm lượng DDK nền không nước bám dính trong mùn khoan thải thông qua 

việc phân tích hàm lượng DDK nền không nước bám dính trong mùn khoan với 

tần suất 2 lần/ngày ngay trên giàn khoan trong thời gian sử dụng DDK nền 

không nước. 
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- Các số liệu phân tích về DDK nền không nước trong mùn khoan sẽ được lưu 

giữ. và báo cáo cho HLJOC hằng ngày. HLJOC sẽ định kỳ gửi báo cáo quan 

trắc môi trường cho cơ quan có chức năng (PVN và Sở TNMT tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu) theo quy định. 

- HLJOC sẽ thực hiện chương trình quan trắc môi trường đề ra để theo dõi, đánh 

giá các ảnh hưởng đến môi trường bởi việc thải mùn khoan nền không nước tại 

khu vực lân cận các công trình ngoài khơi. 

 

Nhận xét: Các công trình xử lý chất thải khoan nhằm giảm thiểu tác động đều được 

tích hợp sẵn trên giàn khoan và được chứng nhận đăng kiểm trước khi đưa vào sử 

dụng. Do đó, các giải pháp đề xuất là phù hợp với nhà thầu khoan và có khả năng 

thực hiện trong thực tế. Mức độ tác động môi trường sau khi áp dụng các biện 

pháp giảm thiểu sẽ ở mức không đáng kể. 

3.1.2.4  Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải không 

nguy hại (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường) 

Tất cả chất thải rắn phát sinh từ hoạt động khoan của dự án sẽ được thu gom, vận 

chuyển và xử lý đầy đủ theo quy định quản lý chất thải của Nghị định 08/2022/ND-

CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. HLJOC đã ký hợp đồng với PTSC để vận 

chuyển và chuyển giao cho đơn vị xử lý có chức năng để xử lý/thải bỏ cuối cùng 

tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. HLJOC có trách 

nhiệm giám sát chặt chẽ việc xử lý chất thải của các nhà thầu phụ.  

Các biện pháp giảm thiểu sau đây sẽ được HLJOC và các nhà thầu thực hiện: 

- Chất thải không nguy hại (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thường) phát sinh sẽ được thu gom và phân loại thành: chất thải thực 

phẩm, phế liệu để thu hồi, tái chế và chất thải thông thường còn lại theo quy 

định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Trang bị các thùng chứa chất thải có nắp đậy để tránh rơi vãi chất thải ra boong 

tàu và môi trường. Đặt các lưới chắn để ngăn chặn sự rơi vãi từ trên tàu và 

phương tiện xuống biển. 

- Chất thải thực phẩm sẽ được nghiền đến kích thước nhỏ hơn 25 mm bằng máy 

nghiền thực phẩm được trang bị trên giàn khoan trước khi thải xuống biển theo 

quy định của Thông tư 02/2022/BTNMT và Công ước MARPOL. 

 

Hình 3.22 Máy nghiền thức ăn HOBART FP-300 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 3-51 Chủ dự án (ký tên) 

- Phế liệu và chất thải thông thường còn lại được phân loại, chứa trong các thiết 

bị, dụng cụ kín, có dán nhãn để nhận biết loại chất thải trên tàu và giàn khoan. 

sau đó định kỳ sẽ được vận chuyển về bờ bằng tàu có giấy chứng nhận vận 

chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và sau 

đó chuyển giao cho đơn vị chức năng trên bờ tiếp nhận, xử lý theo đúng quy 

định. 

- Ghi chép và báo cáo loại chất thải và lượng chất thải phát sinh, vận chuyển vào 

bờ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý. 

Nhận xét: Mức độ tác động của chất thải thực phẩm đến chất lượng nước biển 

được đánh giá là không đáng kể và chất thải còn lại được thu gom vận chuyển vào 

bờ xử lý theo đúng quy định hiện hành. Các giải pháp đề xuất là phù hợp và có khả 

năng thực hiện trong thực tế. Do đó, mức độ tác động môi trường sau khi áp dụng 

các biện pháp giảm thiểu sẽ không gây tác động đến chất lượng môi trường biển. 

3.1.2.5 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải nguy hại  

Các biện pháp quản lý, kiểm soát CTNH phát sinh trong giai đoạn khoan như sau: 

- CTNH được thu gom vào các thiết bị, dụng cụ kín, có dán nhãn để nhận biết 

loại chất thải, lưu chứa trên các tàu và giàn khoan, định kỳ được vận chuyển về 

bờ bằng tàu có giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền cấp và hợp đồng với đơn vị chức năng trên bờ tiếp 

nhận, xử lý theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT. 

- Sau khi kết thúc hoạt động khoan, HLJOC chịu trách nhiệm thu gom chất rắn 

tách được từ quá trình xử lý mùn khoan nền không nước và giao cho nhà thầu 

có năng lực để xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Ghi chép và báo cáo lượng CTNH phát sinh, vận chuyển vào bờ và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để xử lý. 

- Kiểm tra và giám sát định kỳ việc thu gom, phân loại và lưu chứa CTNH tại 

nguồn, quá trình vận chuyển CTNH vào bờ và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng để xử lý. 

Nhận xét: Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại được thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành. Các giải pháp đề xuất là phù hợp và có khả năng thực hiện trong 

thực tế. Do đó, mức độ tác động môi trường sau khi áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu sẽ không gây tác động đến chất lượng môi trường biển. 

3.1.2.6  Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ rung 

Để hạn chế ảnh hưởng của tiếng ồn và rung từ hoạt động của các phương tiện/ thiết 

bị đến sức khỏe người lao động, các biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

- Bảo dưỡng động cơ của máy móc, thiết bị thường xuyên theo đúng hướng dẫn 

của nhà sản xuất. 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 3-52 Chủ dự án (ký tên) 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động, tai nghe chống ồn cho người lao 

động khi làm việc ở khu vực phát sinh tiếng ồn lớn.  

3.1.2.7 Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với các tác động không 

liên quan đến chất thải 

- HLJOC và nhà thầu sẽ thông báo đến Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải 

Miền Nam về kế hoạch di chuyển, định vị giàn khoan, thời gian khoan trước khi 

bắt đầu các hoạt động khoan để ngăn ngừa việc gây ảnh hưởng đối với hoạt 

động của các đơn vị khác và hạn chế rủi ro va đụng. 

- Giàn khoan/tàu sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn an toàn 

SOLAS. 

- Tàu trực mỏ sẽ trực tại khu vực dự án 24/24 để giám sát các hoạt động đánh bắt 

cá và tàu hàng qua lại tại khu vực. 

- Thiết lập khu vực cấm hoạt động tại vị trí khoan, nghiêm cấm các tàu đánh cá 

vào trong khu vực này. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của ngư dân đánh bắt 

trong khu vực an toàn của dự án. 

Tóm lại, các biện pháp giảm thiểu khí thải, nước thải, chất thải khoan, chất thải 

rắn, các tương tác vật lý nêu trên tương đối dễ dàng thực hiện. Sau khi áp dụng đầy 

đủ các biện pháp giảm thiểu đã đề cập, tác động của các nguồn thải trong giai 

đoạn này đến môi trường là không đáng kể. 

3.1.2.8 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường trong giai đoạn khoan 

Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng cho giai đoạn khoan được 

trình bày cụ thể như sau: 

3.1.2.8.1 Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu 

Các biện pháp sau sẽ được thực hiện để giảm thiểu và ngăn ngừa sự cố tràn dầu: 

- Thiết kế giếng khoan thỏa mãn các yêu cầu an toàn, bảo đảm chống phun trào 

trong suốt quá trình khoan và hoàn thiện giếng.  

- Lắp đặt hệ thống thiết bị chống phun trào (Blow Out Preventor - BOP) để kiểm 

soát giếng khoan. Áp suất làm việc của hệ thống BOP cũng phải thỏa mãn yêu 

cầu kiểm soát giếng khoan. Hệ thống này thường xuyên được kiểm tra định kỳ 

và thử theo quy định; 

- Đảm bảo hệ thống kiểm tra kỹ thuật khoan luôn luôn hoạt động để theo dõi tình 

trạng tuần hoàn dung dịch khoan nhằm phát hiện sớm khí xâm nhập, ngăn ngừa 

phun trào. 

- Dự trữ sẵn một lượng dung dịch dập giếng khoan hoặc những phụ gia khác sao 

cho đủ để xử lý trong trường hợp cần phải dập một giếng đang khoan có nguy 

cơ bị phun trào; 
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- Bảo đảm rằng những người chịu trách nhiệm chính thi công giếng khoan cả 

trong văn phòng trên bờ và tại mỏ đều đã trải qua khóa học kiểm soát giếng 

khoan (well control). Quy định chi tiết và cụ thể các hành động của từng thành 

viên trong trường hợp kiểm soát giếng khoan trên mỗi giàn khoan. Đội khoan và 

những thành viên liên quan thường xuyên thực hiện diễn tập định kỳ về kiểm 

soát giếng khoan. Kiểm soát giếng khoan luôn là công việc trọng tâm được quan 

tâm nhiều nhất trong khi tiến hành hoạt động khoan. 

Trong trường hợp có sự cố, HLJOC sẽ triển khai Quy trình UPSCTD hiện hữu của 

công ty hiện đang áp dụng cho mỏ TGT. Chi tiết của quy trình được trình bày trong 

mục 3.2.2.2.4 phía dưới của báo cáo. 

3.1.2.8.2 Ngăn ngừa sự cố rò rỉ khí và cháy nổ 

Ngoài các hệ thống phát hiện cháy và rò rỉ khí đã được lắp đặt sẵn trên các giàn 

H1-WHP, H4-WHP và H5-WHP có chức năng phát hiện sự cố nhằm triển khai các 

hoạt động ứng phó sự cố khẩn cấp hiện hữu tại mỏ TGT. (Chi tiết quy trình UPSC 

khẩn cấp được trình bày trong mục 3.2.2.2.6 phía dưới của báo cáo, thì các biện 

pháp sau sẽ được thực hiện để ngăn ngừa sự cố rò rỉ khí: 

- Kiểm tra áp suất đường ống để phát hiện rò rỉ. 

- Lắp đặt van an toàn trong lòng giếng (van ở vị trí trong thân giếng, sâu dưới 

biển), cụm van đầu giếng (hệ thống van lắp ráp trên bề mặt). 

3.1.2.8.3 Ngăn ngừa sự cố va đụng tàu thuyền 

Các biện pháp ngăn ngừa sự cố va đụng tàu thuyền áp dụng trong giai đoạn khoan 

sẽ áp dụng tương tự các biện pháp áp dụng cho giai đoạn khai thác được trình bày 

trong mục 3.2.2.2.3 dưới đây. Đồng thời chủ Dự án cũng cần trang bị hệ thống đèn 

chiếu sáng và đèn hiệu hàng hải thích hợp trên giàn khoan tại khu vực giếng khoan 

thẩm lượng. 

3.1.2.8.4 Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố trong giai đoạn khoan sẽ áp dụng các 

biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất hiện hữu của mỏ TGT và 

được trình bày cụ thể trong mục 3.2.2.2.5 dưới đây. 
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 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG 

TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

KHAI THÁC  

3.2.1 Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn vận hành khai thác 

Các nguồn tác động chính trong giai đoạn vận hành khai thác khi thêm các giếng 

khoan mới vào khai thác được trình bày trong bảng sau. 

Bảng 3.31 Các nguồn thải chính của Dự án trong giai đoạn khai thác   

Stt Loại chất thải Ghi chú 

1 Nước thải 
Nước thải khai thác 

- Chất ô nhiễm đặc trưng: dầu 

2 Khí thải 

Các công trình hiện hữu (gồm H1-WHP, H4-WHP, H5-

WHP và FPSO Armanda TGT1) không phát sinh thêm các 

loại chất thải này. Các đánh giá đã được trình bày trong 

ĐTM phê duyệt tại Quyết định số 851/QĐ-BTNMT ngày 

06/4/2020. 

3 

Các loại chất 

thải nguy hại 

và không nguy 

hại 

4 
Tương tác vật 

lý 

3.2.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động của nước khai thác thải trong giai 

đoạn vận hành khai thác 

Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến nước khai thác thải phát sinh từ hoạt 

động của Dự án sẽ được đánh giá chi tiết như sau: 

a. Định tính và định lượng nguồn thải 

Sản lượng nước khai thác phát sinh thêm từ các giếng khai thác mới của Dự án dự 

kiến đạt cực đại vào năm 2025, khoảng 1.986 m3/ngày. 

Như đã trình bày ở Bảng 1.7 trong Chương 1 của báo cáo, các công trình xử lý 

nước khai thác hiện hữu trên FPSO Armada TGT1 và H1-WHP (công suất thiết kế 

23.850 m3/ngày) hoàn toàn có khả năng đáp ứng được yêu cầu xử lý hiện nay cũng 

như phát sinh thêm từ Dự án (tối đa 20,193 m3/ngày vào năm 2022).  

b. Đánh giá mức độ tác động  

Cường độ tác động (M) 

Về thành phần, nước khai thác là nước bị nhiễm dầu và một lượng nhỏ các loại hợp 

chất khác như muối hòa tan, các kim loại vết, các chất rắn lơ lửng và các ion như 

Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl- (thường gặp trong nước biển) (Neff et al., 2011). Do đó, 

vấn đề môi trường đáng quan tâm của nước khai thác thải là tác động của dầu có 

trong nước khi thải ra biển. Hàm lượng dầu/hydrocarbon trong nước khai thác dao 

động từ 96 - 42.000 mg/l (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation - 
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JOGMEC) và hàm lượng này cao hơn giá trị cho phép của QCVN 

35:2010/BTNMT. Do đó, nguồn nước thải này phải được thu gom và xử lý để đảm 

bảo hàm lượng dầu trong nước đạt giới hạn cho phép 40 mg/l (trung bình ngày) của 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên 

biển QCVN 35:2010/BTNMT.  

Tham khảo kết quả chạy mô hình phát tán nước khai thác thải trong báo cáo ĐTM 

cho dự án Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng và đã được Bộ TNMT phê 

duyệt (Quyết định số 156/QĐ-BTNMT ngày 09/02/2017) cho thấy:  

Nước khai thác thải sẽ phân tán theo các hướng thịnh hành. Sau khi thải, nước khai 

thác sẽ nhanh chóng phân tán, pha loãng trong cột nước theo các hướng dòng chảy 

thịnh hành trong khu vực. Nước khai thác nhanh chóng phân tán, pha loãng ngay từ 

những mét đầu tiên cách điểm thải. Do việc thải nước khai thác là liên tục trong 

suốt thời gian khai thác kết hợp với đặc thù dòng chảy của từng khu vực đã làm cho 

nồng độ nước khai thác còn lại trong cột nước sẽ khác nhau. Khu vực có xác suất 

tồn lưu nước khai thác cao là vị trí cách vị trí thải khoảng 2km về phía Tây Nam. 

Nồng độ cao nhất của nước khai thác tồn lưu là 11.000ppm, tức mức độ pha loãng 

nước khai thác vào cột nước đạt khoảng 90-100 lần (tương ứng với hàm lượng dầu 

trong nước khoảng 0,35-0,4 mg/l. Phần lớn khu vực biển còn lại có hàm lượng 

nước khai thác ở mức <1.000 ppm (tương ứng với hàm lượng dầu trong nước 

khoảng 0,035 mg/l) – mức độ pha loãng đạt >1.000 lần. Nồng độ này thấp hơn rất 

nhiều hàm lượng dầu gây chết tức thời cá trưởng thành (khoảng 50-100 ppm).  

 

Hình 3.23 Kết quả mô hình phát tán nước khai thác sau khi xử lý tại 

FPSO Armada TGT1  
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Hình 3.24 Kết quả mô hình phát tán nước khai thác sau khi xử lý tại H1-WHP 

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà khai thác Dầu khí quốc tế (OGP) thì các loại 

nước khai thác đều có độ độc rất thấp, hầu hết các chất hữu cơ đều bị phân hủy 

nhanh trong nước biển. Điều này cho thấy các tác động của nước khai thác thải đến 

môi trường biển chỉ ở mức nhỏ. 

Ngoài ra, kết quả quan trắc định kỳ các năm 2013, 2016, 2019 cho thấy hàm lượng 

THC trong nước biển các đợt khảo sát trước đây có giá trị từ 0,014 – 0,019 mg/l, 

đến năm 2019 nồng độ THC tăng và nằm trong khoảng 0,03 – 0,04 mg/l do các 

hoạt động khai thác tại khu vực mỏ TGT. Các giá trị THC vẫn thấp hơp nhiều so 

với giá trị cho phép (0,5 mg/l) của QCVN 10:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển. 

Như vậy, các tác động môi trường tiềm ẩn gây ra do nước khai thác thải từ các hoạt 

động của mỏ đến chất lượng nước biển được đánh giá ở cường độ tác động nhỏ 

(M=1). 

Phạm vi ảnh hưởng (S) 

Dựa trên kết quả của mô hình phân tán nước khai thác cho thấy nước khai thác chủ 

yếu được phát hiện trong phạm vi 7km quanh điểm thải nên phạm vi ảnh hưởng của 

tác động dự kiến tại cục bộ (S=1). 

Thời gian phục hồi (R) 

Kết quả giám sát chất lượng nước biển tại khu vực mỏ TGT cho thấy rằng hàm 

lượng THC trong nước biển có giá trị thấp hơn rất nhiều so với QCVN 10-

MT:2015/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, không 

có thay đổi đáng kể về chất lượng nước biển xung quanh các mỏ dầu khí hiện có. 
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Do đó, có thể kết luận rằng chất lượng nước biển xung quanh điểm thải sẽ được pha 

loãng và phục hồi nhanh chóng (R=1). 

Tần suất (F) 

Nước khai thác sẽ được thải liên tục được trong thời gian vận hành mỏ TGT, tuy 

nhiên môi trường biển có khả năng chịu tải rất lớn nên khả năng ảnh hưởng đến 

chất lượng nước biển và sinh vật biển xung quanh điểm thải là rất hiếm khi xảy ra 

(F=1). 

Luật pháp (L) 

Nước khai thác được kiểm soát theo quy định của QCVN 35:2010/BTNMT (L=2). 

Chi phí (C) 

Chi phí xử lý nước thải được đánh giá là trung bình (C=2) so chi phí vận hành. 

Mối quan tâm của cộng đồng (P) 

Môi trường tiếp nhận ở ngoài khơi và cách rất xa khu vực sinh sống của người dân, 

do đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động sống của cộng đồng 

xung quanh (P=1). 

Nước thải phát sinh từ giai đoạn vận hành khai thác của Dự án tác động nhỏ và cục 

bộ đến chất lượng nước biển và sinh vật biển xung quanh khu vực thải (TS=8-15), 

cụ thể trong bảng sau. 

Bảng 3.32 Mức độ tác động của nước thải trong giai đoạn vận hành khai thác  

Nguồn  
Tác động môi 

trường 

Hệ thống định lượng tác động 

M S R F L C P TS Mức độ 

Nước khai thác 

Tác động chất lượng 

nước biển và sinh vật 

biển 

1 1 1 1 2 2 1 15 Nhỏ 

3.2.1.2 Đánh giá, dự báo tác động cộng kết với hoạt động dầu khí lân cận Lô 

16-1 

Hiện nay xung quanh FPSO Armada TGT1 và H1-WHP tại mỏ TGT (Lô 16-1) 

đang có một số công trình dầu khí tại các mỏ dầu khí khác đang vận hành và thải 

nước khai thác, các nguồn thải này khi gần nhau có khả năng gây tác động cộng kết 

và ảnh hưởng đến môi trường nước biển ở mức lớn hơn.  
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Hình 3.25 Khoảng cách nguồn thải nước khai thác tại Lô 16-1 

 với các nguồn thải nước khai thác từ công trình khai thác khác 

Tham khảo kết quả mô hình lan truyền nước khai thác thải từ các ĐTM của các mỏ 

lân cận đã được BTNMT phê duyệt, các kết quả nghiên cứu về nước khai thác thải 

và kết quả giám sát môi trường tại Lô 16-1, tổng quan các nghiên cứu này cho thấy: 

‒ Sau khi thải nước khai thác sẽ được pha loãng nhanh chóng trong môi trường 

nước biển. Nước khai thác thải sẽ được pha loãng từ 90 - 100 lần tại vị trí cách 

3-5km so với điểm xả, cách xa trên 10km thì nồng độ cao nhất của nước khai 

thác trong nước biển thấp hơn 50ppm.  

‒ Giám sát chất lượng môi trường biển tại Lô 16-1 cho thấy: Hàm lượng dầu 

trung bình/ngày trong nước khai thác của các mỏ trong Lô 16-1 và các mỏ lân 

cận đều được xử lý thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 35:2010/BTNMT 

(40 mg/l); 

‒ Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu của đề tài Đánh giá diễn biến chất lượng môi 

trường xung quanh các công trình dầu khí ngoài khơi Đông Nam Việt Nam do 

Trung tâm An toàn và Môi trường dầu khí thực hiện đã cho thấy chất lượng môi 

trường nước xung quanh các công trình dầu khí hầu như không có sự thay đổi 

đáng kể do hoạt động khai thác, đặc biệt hàm lượng dầu trong nước biển nằm ở 

mức xấp xỉ với giá trị nền (môi trường tự nhiên chưa bị tác động). 

Do khoảng cách giữa vị trí thải nước khai thác tại Lô 16-1 đến các nguồn nước khai 

thác thải của các mỏ lân cận khác từ 10-35km. Như vậy, phạm vi phân tán và lan 

truyền của nước thải khai thác không chồng chéo và không xảy ra các tác động 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án“Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 

 

Trang 3-59 Chủ dự án (ký tên) 

cộng kết giữa các nguồn thải này. Do đó Dự án không cần áp dụng biện pháp bảo 

vệ môi trường đối với hạng mục này. 

3.2.1.3 Đánh giá, dự báo tác động do rủi ro, sự cố và các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó với các rủi ro, sự cố cho giai đoạn vận hành khai thác 

Các rủi ro và sự cố đã được nhận định và đánh giá trong các báo cáo ĐTM trước 

đây của dự án cho các hoạt động khoan và khai thác và  được trình bày tóm tắt lại 

trong bảng sau: 

Bảng 3.33 Sự cố tiềm ẩn chính trong các hoạt động khai thác 

Sự cố Hậu quả Đối tượng tiếp nhận 

Đứt gãy đường ống Rò rỉ dầu-khí ra môi trường 
Nước biển, không khí, sinh 

vật biển 

Va đụng tàu 
Tràn dầu nhiên liệu, hư hại thiết 

bị, nguy hại cho con người 

Con người, nước biển, 

không khí, sinh vật biển 

Ăn mòn các cấu 

trúc 

Rò rỉ dầu-khí, hư hại các cấu 

trúc 

Nước biển, không khí, hệ 

sinh vật biển 

Thảm họa tự nhiên 

Hư hại các cấu trúc, tràn dầu, 

cháy nổ và gây nguy hại cho 

con người 

Nước biển, không khí, sinh 

vật biển 

Tình hình bất ổn về 

an ninh (như ngoại 

bang xâm lấn, hành 

động gây phá 

hoại…) 

Hư hại các cấu trúc, tràn dầu, 

cháy nổ và gây nguy hại cho 

con người 

Nước biển, không khí, sinh 

vật biển 

Các tác động do sự cố trong quá trình phát triển mỏ TGT sẽ được trình bày chi tiết 

dưới đây. 

3.2.1.3.1 Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến sự cố tràn dầu  

Các hoạt động của Dự án có khả năng gây ra sự cố tràn dầu trong quá trình khoan 

và khai thác. Tuy nhiên do lưu lượng khai thác của mỏ TGT sẽ giảm dần theo thời 

gian nên mức độ nghiêm trọng của sự cố tràn dầu tại mỏ sẽ không tăng mặc dù có 

khoan thêm 05 giếng mới của Dự án. 

HLJOC đã xây dựng “Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu cho Phát triển toàn mỏ Tê 

Giác Trắng, Lô 16-1” (được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm 

kiếm Cứu nạn phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 04/01/2018). Kế 

hoạch đã bao gồm tất cả các tình huống tràn dầu trong quá trình thực hiện các hoạt 

động dầu khí tại mỏ TGT, do đó trong báo cáo ĐTM này sẽ tham khảo và tóm tắt 

lại các kết quả mô phỏng tràn dầu đã được phê duyệt và được tóm tắt trong bảng 

sau: 
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Trang 3-60 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 3.34 Tóm tắt kết quả trôi dạt dầu khi xảy ra sự cố tràn dầu tại các công trình tại khu vực mỏ TGT 

Tháng 

Khu vực bị ảnh hưởng 

Sự cố va đụng tàu FPSO 

Armada TGT1 

Sự cố phun trào giếng khai 

thác tại các giàn H1-WHP, 

H4-WHP và H5-WHP 

Sự cố đứt gãy đường ống nội 

mỏ dẫn lưu thể  
Sự cố va đụng tàu dịch vụ  

Gió mùa Đông Bắc 

Dầu di chuyển theo hướng Tây Nam và ảnh hưởng tới bờ biển 

1 

− Bạc Liêu - Cà Mau sau 9-10 

ngày; 

− Côn Đảo sau 2 ngày; 

− Thái Lan sau 23 ngày 

− Bạc Liêu - Cà Mau sau 9-10 

ngày; 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan sau 23 ngày. 

− Bạc Liêu - Cà Mau sau 9-10 

ngày; 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan sau 22 ngày. 

− Không lan truyền vào khu vực ven 

bờ. Tuy nhiên dầu có thể trôi dạt 

vào bờ biển của Côn Đảo say 4 

ngày với xác suất rất nhỏ <10%. 

2 
− Sóc Trăng - Cà Mau sau 6-8 

ngày 

− Sóc Trăng - Cà Mau sau 7-8 

ngày. 

− Sóc Trăng - Cà Mau sau 7-8 

ngày. 
− Sóc Trăng - Cà Mau sau 8-9 ngày. 

3 

− Bình Thuận – Vũng Tàu sau 3-4 

ngày 

− Bến Tre - Cà Mau sau 5-12 

ngày; 

− Vịnh Thái Lan sau 30 ngày. 

Vũng Tàu - Cà Mau sau 4-8 

ngày. 

Vũng Tàu - Cà Mau sau 4-8 

ngày. 

− Trà Vinh - Sóc Trăng sau 6-9 

ngày. 

Một phần dầu di chuyển theo 

hướng Tây Bắc và có thể đi vào 

khu vực bờ biển Vũng Tàu – Bình 

Thuận 

Chuyển mùa tháng 4 

Dầu di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam và có thể đi vào khu vực bờ biển 

4 
− Bình Thuận - Cà Mau sau 3-14 

ngày. 

− Vũng Tàu - Cà Mau sau 4-14 

ngày. 

− Vũng Tàu - Cà Mau sau 4-14 

ngày. 

− Vũng Tàu - Sóc Trăng sau 4-8 

ngày. 

Gió mùa Tây Nam 

Dầu di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc và có thể đi vào khu vực bờ biển 

5 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Bình Thuận – Khánh Hòa sau 6– 

13 ngày; 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Bình Thuận – Phú Yên sau 7 – 

11 ngày; 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Bình Thuận – Phú Yên sau 7 – 

11 ngày; 

− Phú Quý sau 3 ngày. 

Một phần Dầu di chuyển theo 

hướng Tây Bắc và có thể đi vào 
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Trang 3-61 Chủ dự án (ký tên) 

Tháng 

Khu vực bị ảnh hưởng 

Sự cố va đụng tàu FPSO 

Armada TGT1 

Sự cố phun trào giếng khai 

thác tại các giàn H1-WHP, 

H4-WHP và H5-WHP 

Sự cố đứt gãy đường ống nội 

mỏ dẫn lưu thể  
Sự cố va đụng tàu dịch vụ  

− Hoàng Sa sau 14 ngày; 

− Một phần Dầu di chuyển theo 

hướng Tây và có thể đi vào khu 

vực bờ biển từ Vũng Tàu – Tiền 

Giang sau 4-7 ngày; 

− Hoàng Sa sau 12 ngày. 

− Một phần Dầu di chuyển theo 

hướng Tây và có thể đi vào khu 

vực bờ biển từ Vũng Tàu – Trà 

Vinh sau 5-13 ngày 

− Hoàng Sa sau 12 ngày. 

− Một phần Dầu di chuyển theo 

hướng Tây và có thể đi vào khu 

vực bờ biển từ Vũng Tàu – Trà 

Vinh sau 5-10 ngày. 

khu vực bờ biển Vũng Tàu sau 5-6 

ngày. 

6 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Ninh Thuận – Khánh Hòa sau 5 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 10 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Ninh Thuận – Phú Yên sau 6 – 7 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 12 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Bình Thuận – Phú Yên sau 7 - 

11ngày; 

− Hoàng Sa sau 12 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Lượng dầu còn lại 16%. 

7 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Ninh Thuận - Khánh Hòa sau 6 

– 8 ngày; 

− Hoàng Sa sau 20 ngày. 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Khánh Hòa – Phú Yên sau 8 – 9 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 20 ngày. 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Khánh Hòa – Phú Yên sau 8 – 9 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 20 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Ninh Thuận – Phú Yên sau 6 – 8 

ngày. 

8 

− Phú Quý sau 1 ngày; 

− Ninh Thuận - Khánh Hòa sau 7 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 29 ngày. 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Khánh Hòa – Phú Yên sau 7 – 8 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 29 ngày. 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Khánh Hòa – Phú Yên sau 7 – 8 

ngày; 

− Hoàng Sa sau 29 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Ninh Thuận – Khánh Hòa sau 7 – 

8 ngày. 

9 

− Phú Quý sau 2 ngày; 

− Bình Thuận – Quảng Trị sau 5 – 

29 ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Ninh Thuận – Huế sau 6 – 27 

ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Ninh Thuận – Huế sau 6 – 27 

ngày. 

− Phú Quý sau 3 ngày; 

− Bình Thuận – Khánh Hòa sau 6 – 

8 ngày. 

Chuyển mùa tháng 10 

Dầu di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam và có thể đi vào khu vực bờ biển 

10 
− Côn Đảo sau 2 ngày; 

− Malaysia sau 13 ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Malaysia sau 13 ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Malaysia sau 13 ngày. 
− Côn Đảo sau 4 ngày. 
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Trang 3-62 Chủ dự án (ký tên) 

Tháng 

Khu vực bị ảnh hưởng 

Sự cố va đụng tàu FPSO 

Armada TGT1 

Sự cố phun trào giếng khai 

thác tại các giàn H1-WHP, 

H4-WHP và H5-WHP 

Sự cố đứt gãy đường ống nội 

mỏ dẫn lưu thể  
Sự cố va đụng tàu dịch vụ  

Gió mùa Đông Bắc 

Dầu di chuyển theo hướng Tây Nam và ảnh hưởng tới bờ biển 

11 

− Côn Đảo sau 2 ngày; 

− Thái Lan, Malaysia sau 24-25 

ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan, Malaysia sau 25 ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan, Malaysia sau 25-28 

ngày 

− Không vào bờ biển Việt Nam. 

12 

− Côn Đảo sau 2 ngày; 

− Thái Lan và Malaysia sau 14 -17 

ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan và Malaysia sau 14 

ngày. 

− Côn Đảo sau 3 ngày; 

− Thái Lan và Malaysia sau 14 -16 

ngày. 

− Côn Đảo sau 4 ngày. 
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Trang 3-63 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 3.35 Tóm tắt xác suất và thời gian ngắn nhất dầu có khả năng 

Thời gian 

Xác suất ảnh 

hưởng tới bờ 

biển (%) 

Thời gian ngắn nhất 

dầu lan truyền vào bờ 

(giờ)(ngày) 

Lượng dầu còn tồn lưu 

trong môi trường tại thời 

điểm dầu trôi dạt đến bờ 

biển (%) 

Kịch bản 1: Sự cố va đụng tàu FPSO Armada TGT1  

Gió mùa Đông 

Bắc (tháng 11 – 

tháng 3) 

88,6 61 (> 2 ngày) 62  

Gió mùa Tây 

Nam (tháng 5 – 

tháng 9) 

35,2 90 (> 3 ngày) 60  

Chuyển mùa 

(tháng 4) 
100 97 (> 4 ngày) 58 

Chuyển mùa 

(tháng 10) 
76 55 (>2 ngày) 50  

Kịch bản 2: Sự cố phun trào giếng khoan tại giàn đầu giếng  

Gió mùa Đông 

Bắc (tháng 11 – 

tháng 3) 

87,8 61 (> 2 ngày) 60  

Gió mùa Tây 

Nam (tháng 5 – 

tháng 9) 

33,8 90 (> 3 ngày) 59  

Chuyển mùa 

(tháng 4) 
100 97 (> 4 ngày) 58  

Chuyển mùa 

(tháng 10) 
75 55 (>2 ngày) 49  

Kịch bản 3: Sự cố đứt gãy đường ống nội mỏ 

Gió mùa Đông 

Bắc (tháng 11 – 

tháng 3) 

80 68 (> 2 ngày) 48  

Gió mùa Tây 

Nam (tháng 5 – 

tháng 9) 

30 73 (> 3 ngày) 47 

Chuyển mùa 

(tháng 4) 
100 115 (> 4 ngày) 45  

Chuyển mùa 

(tháng 10) 
70 72 (> 3 ngày) 43  

Kịch bản 4: Sự cố va đụng tàu dịch vụ với giàn đầu giếng 

Gió mùa Đông 

Bắc (tháng 11 – 

tháng 3) 

5 74 (> 3 ngày) 16  

Gió mùa Tây 

Nam (tháng 5 – 

tháng 9) 

33 39 (> 1 ngày) 26,5 
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Trang 3-64 Chủ dự án (ký tên) 

Thời gian 

Xác suất ảnh 

hưởng tới bờ 

biển (%) 

Thời gian ngắn nhất 

dầu lan truyền vào bờ 

(giờ)(ngày) 

Lượng dầu còn tồn lưu 

trong môi trường tại thời 

điểm dầu trôi dạt đến bờ 

biển (%) 

Chuyển mùa 

(tháng 4) 
63 107 (> 4 ngày) 15,9  

Tháng 10 

(chuyển mùa) 
6 81 (> 3 ngày) 15,2  

Các kết quả mô hình cho thấy trong trường hợp xảy ra sự cố vào thời điểm chuyển 

mùa tháng 4, 10 và gió mùa Đông Bắc, xác suất ảnh hưởng tới bờ biển từ 70-100% 

lớn hơn so với thời điểm gió mùa Tây Nam (từ 30-35,2%). Tuy nhiên thời gian để 

dầu lan truyền vào bờ ở các thời điểm trong năm đều sau hơn 2 ngày với lượng dầu 

còn tồn lưu lại là 43-62%. 

Riêng trường hợp sự cố va đụng tàu dịch vụ với giàn đầu giếng xác suất để dầu vào 

bờ trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc và chuyển mùa tháng 10 chỉ có 5-6% với lượng 

dầu tràn khoảng 16% và trong thời kỳ gió mùa Tây Nam và thời kỳ chuyển mùa 

tháng 10 là 33-63% với lượng dầu tràn còn lại 15,2- 26,5%. 

Như vậy, trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu đặc biệt vào các thời điểm tháng 4, 

tháng 10 và gió mùa Đông Bắc, HLJOC cần nhanh chóng có biện pháp khống chế 

và cô lập nguồn thải để dầu tràn không gây ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh ven 

biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau đặc biệt là khu vực đảo Côn Đảo. 

Tác động môi trường từ sự cố tràn dầu được tóm tắt trong bảng sau. 

Bảng 3.36 Tóm tắt mức độ tác động môi trường từ sự cố tràn dầu 

Đối tượng bị 

tác động 
Mức độ tác động 

Chất lượng 

không khí 

Ảnh hưởng nhỏ và trong thời gian ngắn đến chất lượng không khí 

tại khu vực  

Chất lượng 

nước biển 

Diesel và dầu thô tràn sẽ hình thành nên một mảng dầu trôi dạt và 

làm tăng tạm thời nồng độ hydrocacbon trên mặt nước 

Sinh vật nổi 

Tác động trực tiếp đến các sinh vật nổi tại vùng ô nhiễm và có thể 

kéo dài trong vài tuần lễ nhưng nói chung các tác động chỉ gây ảnh 

hưởng rõ rệt trong khoảng một vài ngày. Nếu sử dụng chất phân tán 

dầu thì mức độ ảnh hưởng đến sinh vật nổi sẽ lớn hơn. 

Cá và ấu 

trùng 

Khu vực biển ven bờ từ Phú Yên đến mũi Cà Mau là nơi có mật độ 

trứng cá và cá con rất cao nên dầu tràn trôi dạt vào khu vực này có 

thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn lợi thủy sản và kinh tế 

địa phương 

San hô 

San hô tập trung trong vùng gần đảo Phú Quý, ngoài khơi Đông 

Nam Phan Thiết và xung quanh Côn Đảo. San hô nhạy cảm cao đối 

với sự lắng đọng và nhiễm bẩn dầu và những chất thải nguy hại 

khác và do nhu cầu quang hợp mà san hô dễ bị tổn thương do sự gia 

tăng của độ đục. 
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Trang 3-65 Chủ dự án (ký tên) 

Đối tượng bị 

tác động 
Mức độ tác động 

Cỏ biển 

Dầu tràn trên mặt biển cũng có thể hạn chế sự quang hợp của cỏ 

biển. Trong quá trình phong hóa của dầu, thành phần nặng của dầu 

sẽ chìm và kết dính với trầm tích và có thể gây bao phủ cỏ biển. Khi 

cỏ biển bị tàn phá hoặc chết, các sinh vật phụ thuộc liên quan cũng 

bị ảnh hưởng  

Chim biển 
Dầu tràn làm hạ thân nhiệt và giảm tỷ lệ trứng nở ảnh hưởng đến 

việc sinh sản của chim biển.  

Hoạt động 

đánh bắt và 

nuôi trồng 

thủy sản 

Các tác động đến hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phụ 

thuộc vào mùa xảy ra sự cố tràn dầu và vị trí dầu tràn. Khi sự cố 

tràn dầu lớn xảy ra, mức độ tác động có thể lớn, không chỉ ảnh 

hưởng hoạt động đánh bắt và nuôi trồng dọc theo vùng ven biển từ 

Phú Yên đến Cà Mau mà còn ảnh hưởng đến những quốc gia lân 

cận như Thái Lan, Malaysia...  

Rừng ngập 

mặn 

Cây ngập mặn có thể bị chết khi dầu bao phủ các rễ thở và làm cho 

các rễ ngầm thiếu dưỡng khí. Các cây ngập mặn cũng có thể bị chết 

do độc tính của các chất có trong dầu, đặc biệt các hợp chất thơm 

nhẹ. Các hợp chất độc này sẽ phá hủy các màng tế bào của bộ rễ 

ngầm, dẫn đến hoạt động thải muối của cây bị suy giảm, lượng muối 

tích lũy trong cây sẽ gia tăng và ngăn cản sự sinh trưởng của cây. 

Đồng thời, các sinh vật sống xung quanh hay trong rừng ngập mặn 

sẽ bị tác động.  

Thiệt hại do dầu gây ra cho rừng ngập mặn và hệ sinh thái trong nó 

có thể kéo dài nhiều năm và mức độ tác động được đánh giá ở mức 

nghiêm trọng. 

Hoạt động 

du lịch 

Trong trường hợp một lượng lớn dầu bị tràn, hoạt động giải trí trên 

các bãi biển hầu hết sẽ phải tạm ngưng vài ngày sau sự cố tràn dầu. 

Một lượng lớn khách du lịch sẽ giảm, đặc biệt là vào cuối tuần hay 

kỳ nghỉ hè (tháng 6 – tháng 8). Dầu tràn không chỉ phá hủy vẻ đẹp 

của khu du lịch mà còn gây tác động không nhỏ đến ngành du lịch. 

3.2.1.3.2 Rò rỉ khí  

Một sự cố phun trào có thể dẫn đến việc mất kiểm soát thiết bị dưới giếng và liên 

tục xả khí hoặc dung dịch tạo thành vào cột nước. Ngoài ra, khí còn có thể bị rò rỉ 

từ đường ống xuất hoặc ống đứng.  

Trong hoạt động khai thác, nguy cơ rò rỉ khí sẽ giảm đáng kể với việc áp dụng các 

biện pháp phòng chống như lắp đặt các van an toàn dưới giếng, cây thông và van 

cách ly dưới biển.... 

Tóm lại, khí rò rỉ sẽ tác động đến môi trường ở mức thấp hơn nhiều so với sự ảnh 

hưởng của dầu thô và diesel, nhưng nguy cơ cháy nổ sẽ rất cao trong trường hợp này.  
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3.2.1.3.3 Cháy nổ 

Các sự cố cháy nổ dễ xảy ra nhất khi có sự cố phun trào và/hoặc tràn dầu. Nổ 

thường đi kèm với cháy. Hậu quả của sự cố cháy nổ là tạo ra một khối lượng lớn 

các chất ô nhiễm vào không khí như CO2, CO và NOx. Sự cố cháy cũng sẽ tạo ra 

bức xạ nhiệt đáng kể. Các chất gây ô nhiễm không khí và bức xạ nhiệt sẽ ảnh 

hưởng tới sức khỏe con người. Hơn nữa, cháy nổ cũng sẽ gây hư hại nghiêm trọng 

cho môi trường và các thiết bị của mỏ TGT.  

Tóm lại, tác động môi trường, thiệt hại tài sản và con người do cháy nổ sẽ từ mức 

đáng kể đến nghiêm trọng. 

3.2.1.3.4 Sự cố va đụng tàu 

Sự cố va đụng tàu có thể là nguyên nhân gây tràn đổ dầu, nhiên liệu, hoá chất, rò rỉ 

khí hydrocacbon ra môi trường, gây cháy nổ và có thể nguy hiểm đến tính mạng 

con người.  

Theo thống kê trên thế giới sự cố va đụng tàu tại khu vực khai thác rất hiếm khi xảy 

ra. Hơn nữa HLJOC đã tiến hành lập, giám sát chặt chẽ cũng như bắt buộc các chủ 

tàu tuân thủ quy trình ra vào, tín hiệu hàng hải, đánh dấu khu vực có thiết bị 

ngầm,…nên nguy cơ xảy ra sự cố này là rất hiếm gặp. 

3.2.1.3.5 Sự cố tràn đổ hóa chất 

Rủi ro tràn đổ hóa chất vào môi trường có thể xuất hiện trong lưu trữ, sử dụng hóa 

chất. Các hóa chất trong giai đoạn khai thác được lưu trữ trong các bồn công nghệ 

trên giàn khai thác và được kết nối với các đường ống công nghệ. Trong giai đoạn 

khoan, xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất chủ yếu là do va đập trong quá trình vận 

chuyển và khả năng xảy ra rò rỉ từ các mặt bích và bơm trong quá trình pha chế và 

bơm hóa chất. Hóa chất tràn đổ ra môi trường có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới 

người, tới môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh. 

Như trình bày trong Chương 1, các hóa chất được sử dụng trong dự án là loại có 

độc tính thấp, thân thiện với môi trường ngoài khơi nên nếu bị tràn đổ ra biển thì 

ảnh hưởng môi trường cũng không lớn, chủ yếu tác động ở phạm vi cục bộ và 

mang tính tạm thời. 

3.2.2 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong 

giai đoạn vận hành khai thác 

3.2.2.1 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với nước khai thác 

Như đã mô tả ở trên, nguồn thải duy nhất phát sinh thêm thuộc phạm vi của dự án 

trong giai đoạn khai thác là nước thải khai thác từ các giếng mới. Lưu thể từ các 

giếng mới sẽ được gộp chung với lưu thể khai thác của các giếng khai thác hiện hữu 

của mỏ TGT và có cùng một quy trình xử lý. Do vậy, các biện pháp giảm thiểu tác 

động của nước khai thác hiện hữu tại mỏ TGT sẽ tiếp tục được áp dụng để giảm thiểu 

tác động môi trường phát sinh từ quá trình vận hành khai thác các giếng mới này mà 
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không lắp đặt thêm các công trình bảo vệ môi trường mới. Danh mục các công trình 

xử lý chất thải hiện hữu tại mỏ TGT đã được mô tả trong Bảng 1.5, mục 1.2.4. 

Chi tiết biện pháp giảm thiểu tác động của nước khai thác thải như sau: 

Toàn bộ nước khai thác phát sinh từ các giếng mới của Dự án cùng với các giếng 

khai thác hiện hữu sẽ tiếp tục được đưa về hệ thống xử lý nước khai thác hiện hữu 

trên giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

35:3010/BTNMT trước khi xả thải: 

- Sản phẩm khai thác của các giếng từ giàn H1-WHP và H4-WHP sẽ được 

chuyển đến bình tách ba pha trên giàn H1-WHP để xử lý sơ bộ, sau đó hỗn hợp 

dầu và khí sẽ được chuyển về tàu FPSO Armada TGT1 xử lý tiếp. Nước khai 

thác sau khi tách ra tại bình tách được tiếp tục xử lý đạt chuẩn trước khi thải 

xuống biển tại bình xử lý nước (CFU).  

- Sản phẩm khai thác của mỏ HST/HSĐ, giàn H5-WHP và một phần sản phẩm 

khai thác còn lại của giàn H1-WHP/H4-WHP (không qua bình tách ba pha – 

nếu có) sẽ được vận chuyển đến tàu FPSO Armada TGT1 để xử lý như quy 

trình xử lý dầu- khí- nước hiện tại. 

Các hệ thống xử lý này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1856/TCMT ngày 03 tháng 11 năm 

2011 và số 129/GXN-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2018 (Đính kèm trong Phụ 

lục 1). 

a. Hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn H1-WHP 

Hình ảnh và sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn 

H1-WHP được thể hiện trong Hình 3.26 và Hình 3.27. 

   
Thiết bị đo hàm lượng dầu trực tuyến 

 

Hình 3.26 Hình ảnh hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn H1-WHP 
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Hình 3.27 Sơ đồ hoàn công hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn H1-WHP 
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Quy trình xử lý nước khai thác trên giàn H1-WHP 

Nước khai thác sau khi tách từ bình tách ba pha được chuyển đến hệ thống xử lý 

nước (CFU). Sự xuất hiện của khí trong CFU do áp suất của nước từ bình tách (bão 

hòa khí) giảm khi đi qua van điều khiển sẽ hỗ trợ quá trình tách dầu trong nước. 

Một lượng khí nhỏ lấy trực tiếp từ bình tách ba pha được bơm vào CFU cùng với 

hóa phẩm khử nhũ tương (reverse demulsifier) cũng sẽ hỗ trợ quá trình xử lý nước 

khai thác trong CFU đạt tiêu chuẩn trước khi thải xuống biển. 

Nước khai thác sau khi qua hệ thống xử lý nước có hàm lượng dầu nhỏ hơn 40 mg/l 

thỏa mãn quy định của QCVN 35:2010/BTNMT sẽ được thải trực tiếp xuống biển 

thông qua hệ thống ống xả ngầm đường kính 30”. Trong trường hợp hàm lượng dầu 

trong nước khai thác thải (OIW) cao hơn mức cho phép (40 mg/l), hệ thống xử lý 

nước khai thác trên giàn H1-WHP tự động dừng hoạt động để các nhân viên vận 

hành kiểm tra. Ống xả ngầm được thiết kế đủ lớn để có thể lưu giữ lượng nước thải 

liên tục trong khoảng thời gian ít nhất 1 phút (thời gian ước tính từ khi phát hiện 

hàm lượng dầu trong nước khai thác thải cao hơn 40 mg/l đến khi hệ thống dừng 

hoạt động hoàn toàn). Lượng nước khai thác vượt ngưỡng được lưu giữ, phân tách 

trong ống xả ngầm sẽ được bơm tuần hoàn vào hệ thống xử lý bằng một bơm nhỏ 

(caisson sump pump). Ống xả ngầm được sơn phủ lớp sơn chống hà hoặc các sinh 

vật biển bám. 

Dầu tách ra từ CFU được đưa đến hệ thống tách khí. Khí và chất lỏng sau khi qua 

hệ thống tách này sẽ được chuyển tương ứng về bình xả kín có áp và đường ống 

xuất. 

b. Hệ thống xử lý nước khai thác trên tàu FPSO Armada TGT1 

Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải khai thác trên tàu FPSO Armada TGT1 

được thể hiện trong Hình 3.29. 

 
Hình 3.28 Hình ảnh hệ thống xử lý nước khai thác trên tàu FPSO Armada 

TGT1 
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Hình 3.29 Sơ đồ hệ thống xử lý nước khai thác trên tàu FPSO Armada TGT1
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Quy trình xử lý nước khai thác trên tàu FPSO Armada TGT1 

Nước khai thác được tách ra từ các thiết bị tách cao áp sẽ được chuyển đến cụm 

cyclone thủy lực đặt song song để xử lý sơ bộ. Thiết bị tách cao áp này có tác dụng 

làm giảm hàm lượng dầu trong nước khai thác. Sau khi đi qua các cyclone thủy lực, 

nước khai thác sẽ tiếp tục đi vào thùng tuyển nổi để tiếp tục công đoạn xử lý sau 

cùng, nhằm đảm bảo hàm lượng dầu giảm đến mức 40 mg/l tại đầu ra, thỏa mãn 

quy định của QCVN 35:2010/BTNMT về nước khai thác thải từ các công trình dầu 

khí trên biển. Nước khai thác sau khi xử lý đạt nồng độ giới hạn cho phép sẽ được 

thải xuống biển. Dầu được thu gom từ hệ thống xử lý nước khai thác sẽ được đưa 

quay trở lại hệ thống xử lý dầu thô. 

Hàm lượng dầu trong nước khai thác sau xử lý trên tàu FPSO Armada TGT1 sẽ 

được giám sát liên tục nhờ thiết bị giám sát hàm lượng dầu tự động trên đường ống 

xả. Khi hàm lượng dầu trong nước khai thác vượt quá 40 mg/l thì dòng nước khai 

thác tại đầu ra của hệ thống xử lý nước khai thác sẽ không được xả trực tiếp xuống 

biển mà sẽ được tự động dẫn trở lại hệ thống xử lý. Mẫu nước khai thác thải đã qua 

xử lý sẽ được lấy và phân tích trong phòng thí nghiệm trên tàu 1 lần/ngày nhằm so 

sánh kết quả với thiết bị đo tự động, đảm bảo thiết bị đo tự động hoạt động chính 

xác. 

Định kỳ 3 tháng/lần, nước thải tại đầu ra của hệ thống xử lý sẽ được lấy mẫu và 

chuyển về phòng thí nghiệm trên bờ để phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm. 

Nhận xét: Các biện pháp giảm thiểu áp dụng đối với nước thải chủ yếu là sử dụng 

hệ thống xử lý có sẵn trên các công trình liên quan hiện hữu đảm bảo đáp ứng đủ 

công suất xử lý toàn bộ lượng nước khai thác của dự án đạt quy chuẩn cho phép. 

Do đó, các giải pháp đề xuất là phù hợp. Mức độ tác động môi trường sau khi áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu sẽ ở mức không đáng kể. 

Tóm lại, trong giai đoạn vận hành dự án không lắp đặt mới công trình xử lý 

môi trường. 

3.2.2.2 Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Để kiểm soát rủi ro và phòng ngừa sự cố trong suốt vòng đời dự án, HLJOC tiếp 

tục thực hiện các biện pháp đã và đang áp dụng tại mỏ TGT như sau: 

3.2.2.2.1 Ngăn ngừa sự cố rò rỉ khí 

- Duy trì bảo trì và bảo dưỡng hệ thống phát hiện cháy và rò rỉ khí trên giàn đầu 

giếng (nối mạng với phòng điều khiển). Hệ thống này sẽ báo động hoặc tự động 

ngắt khẩn cấp giàn đầu giếng khi phát hiện có sự cố cháy hoặc rò rỉ khí.  

- Kiểm tra áp suất đường ống để phát hiện rò rỉ. 

- Trang bị các hệ thống an toàn khác cho các giàn đầu giếng như: thiết bị chống 

sét, thiết bị phát hiện rò rỉ và cháy, thiết bị đèn báo tự động, thiết bị đóng ngắt 

an toàn,… 
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- Lắp đặt các van an toàn trong lòng giếng (van ở vị trí trong thân giếng sâu dưới 

mặt đáy biển), cụm van đầu giếng (hệ thống van lắp ráp trên bề mặt). 

3.2.2.2.2 Ngăn ngừa sự cố cháy nổ  

- Duy trì bảo trì và bảo dưỡng các hệ thống phát hiện cháy và dừng hoạt động 

khẩn cấp hiện hữu trên các giàn đầu giếng và tàu FPSO Armada TGT1. 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy trên các giàn đầu giếng và tàu FPSO 

Armada TGT1 và trang bị bổ sung đối với những thiết bị bị hỏng/hết hạn sử 

dụng. 

- Đào tạo kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho các nhân viên làm việc tại mỏ 

và định kỳ thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập. 

3.2.2.2.3 Ngăn ngừa sự cố va đụng tàu thuyền 

- Duy trì hoạt động Tàu trực (tàu hải quân) trực an ninh tại mỏ TGT nhằm giám 

sát xung quanh khu vực mỏ để đảm bảo không có tàu lạ đi vào khu vực an toàn 

của mỏ; 

- Kiểm tra, bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hiệu hàng hải thích hợp trên 

giàn đầu giếng và tàu FPSO Armada TGT1; 

3.2.2.2.4 Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu  

Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phòng ngừa/ứng phó sự cố tràn dầu cho tất cả 

các hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16-1 đã được Ủy ban Quốc gia Ứng 

phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-

UB ngày 04/01/2018 (Đính kèm trong Phụ lục 1). Nội dung chính của Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu như sau:  

➢ Chiến lược ứng cứu sự cố tràn dầu: tổng thể đối với các SCTD xảy ra từ một 

trong các công trình khai thác như sau: 

1. Khi sự cố tràn dầu xảy ra, cần ưu tiên tiến hành các biện pháp ngăn chặn 

không cho dầu tiếp tục tràn từ nguồn (đóng giếng, đóng van, rút dầu từ tàu 

bị tai nạn…). 

2. Nguyên tắc chủ đạo là bao vây và thu hồi dầu ra khỏi môi trường bằng 

phương pháp cơ học càng nhanh, càng gần nguồn gây ô nhiễm càng tốt để 

tránh gây thêm tác hại cho môi trường do chính các hoạt động thu hồi dầu 

gây ra. 

3. Cần theo dõi sự lan truyền và dự tính hướng lan truyền dầu tiếp theo, dựa 

trên cơ sở cập nhật liên tục các thông tin về gió và dòng chảy, nhằm sẵn 

sàng bảo vệ tốt nhất các nguồn lợi rất nhạy cảm với môi trường được dự 

kiến ưu tiên hàng đầu, kể cả việc cảnh báo đối với các cơ quan có thẩm 

quyền địa phương về vùng đang bị nguy hiểm. Cần sử dụng kết hợp các số 

liệu về tràn dầu và thời tiết với bản đồ nhạy cảm môi trường để đưa ra các 

quyết định hành động ứng cứu thích hợp nhất trong quá trình ứng cứu. 
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4. Các phương pháp làm giảm tác hại khác như xử lý bằng chất phân tán hoặc 

phân huỷ sinh học (biodegration) v.v… có thể được sử dụng nếu như việc sử 

dụng các phương pháp này tạo nên sự giảm thiểu tổng thể các tác động đến 

môi trường hiệu quả hơn so với việc chỉ thu hồi dầu bằng phương pháp cơ 

học. Việc sử dụng các chất phân tán phải tuân theo các quy định hiện hành. 

5. Chuẩn bị và tiến hành các biện pháp ứng cứu khi dầu trôi dạt vào khu vực 

gần bờ bằng cách làm chuyển hướng trôi dạt của dầu ra ngoài khơi hoặc vào 

bãi biển “hy sinh”. 

 

Hình 3.30 Quy trình chung về ứng phó tràn dầu 

 

➢ Quy trình thông báo và Thông tin liên lạc 

Thông báo nội bộ 

Trình tự thông báo sau khi xảy ra các vụ tràn dầu trên các công trình/phương tiện 

hoạt động ngoài khơi được tóm tắt như sau: 

Theo dõi & Đánh giá 

 

Thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an 

toàn cho con người 

và tàu thuyền lân 

cận 

 

Đánh giá mức độ và 

loại dầu tràn. Huy 

động lực lượng ứng 

phó ngoài khơi 

 

Theo dõi 

& 

Đánh giá 

 

Sử dụng chất 

phân tán 

Quây phao 

và 

Thu hồi 

Quản lý chất thải 

nhiễm dầu 
Bảo vệ đường bờ và 

Chuẩn bị phao quây và 

các thiết bị thu hồi 

 

Xem xét độ 

nhạy cảm môi 

trường 

Xác định 

dạng đường bờ 

 

Xác định chiến lược 

làm sạch đường bờ 

thích hợp 

 

Thực hiện quy trình 

kiểm soát đường bờ 

 

Xem xét biện pháp quản 

lý chất thải nhiễm dầu 

KHÔNG 
 

CÓ 

KHÔNG 
CÓ 

CÓ 

Có ảnh hưởng đến con 

người, MT và công 

trình? 

Dầu có thể trôi 

vào bờ? 

Thực sự tác động 

đến đường bờ 

SCTD 
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- Khi xảy ra sự cố tràn dầu, người phát hiện sự cố sẽ thông báo cho Chỉ huy hiện 

trường. Chỉ huy hiện trường sẽ đánh giá tình hình sự cố sau đó liên lạc với Đội 

ứng cứu tại hiện trường (để tiến hành các biện pháp ứng cứu ban đầu) và Đại 

diện của công ty. 

- Đại diện của công ty sẽ thông báo cho Đội trưởng ĐQLKC. Đại diện Công ty 

là người đại diện tại hiện trường, được chỉ định sẽ là đầu mối liên hệ tất cả 

thông tin liên lạc giữa ĐQLKC và địa điểm/công trình tương ứng. 

- ĐQLKC sẽ thông báo cho Ban chỉ huy ứng phó của công ty dịch vụ ứng cứu 

(Vietsovpetro). 

- Diễn biến sự cố tràn dầu cũng như các hoạt động ứng cứu sẽ được ĐQLKC 

thông báo cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc HLJOC. 

- Nếu mức độ sự cố vượt quá khả năng ứng cứu tại hiện trường, HLJOC sẽ yêu 

cầu công ty dịch vụ ứng cứu huy động Đội ứng cứu tràn dầu tham gia ứng phó 

sự cố.  

Thông báo ngoại vi 

- HLJOC có trách nhiệm thông báo với PVN, Bộ TNMT và Sở TNMT tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu, NASOS cũng như các ban ngành khác. 

- Khi xảy ra sự cố tràn dầu từ cấp độ 2 trở lên, tùy thuộc vào tình hình, qui trình 

thông báo ngoại vi sẽ được thực hiện như sau: 

+ ĐQLKC của HLJOC và công ty dịch vụ ứng cứu sẽ đánh giá và quyết định 

có cần yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài hay không. 

+ Ban lãnh đạo HLJOC sẽ thông báo cho Ban Ứng cứu các trường hợp khẩn 

cấp của PVN để huy động các nguồn lực ứng cứu khác hoặc các nhà thầu 

xung quanh. 

Mọi thông tin và liên lạc với các bên liên quan, các nhà thầu phụ sẽ do các thành 

viên trong ĐQLKC thực hiện.  

Trong trường hợp cần thiết BCĐ đối với các tình huống khẩn cấp của PVN sẽ 

thông báo trực tiếp cho các đơn vị thành viên, nhà thầu nước ngoài, 

VINASARCOM để kịp thời hỗ trợ ứng cứu.  
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Hình 3.31 Sơ đồ thông báo và phối hợp ứng phó SCTD 

SỰ CỐ TRÀN DẦU 

Chỉ huy hiện 

trường, Đại diện 

công ty 

B.C.H.Ư.C.S 

(Công ty cung cấp dịch vụ 

UCSCTD - Vietsovpetro) 

 

ĐQLKC 

(HLJOC) 

Lực lượng ứng cứu 

tại chỗ - ĐUPHT 

BCĐ 

PVN 

Các đơn vị 

thành viên 

n 

Nhà thầu DK 

lân cận 

i 

CHÍNH PHỦ 

VINASARCOM 

N 
BCĐ TW PCTT  

 

Bộ TNMT 

T 

Các bộ ban ngành 

liên quan 

n 

TỔ CHỨC ỨNG 

CỨU QUỐC TẾ 

 

Chính quyền địa phương 

Cấp I 
 

 

Cấp II 

Cấp III 

UBND các tỉnh bị ảnh 

hưởng Khánh Hòa, Bình 

Thuận, BRVT, Trà 

Vinh, Sóc Trăng và Cà 

Mau để chuẩn bị 

ĐQLKH 

 (HLJOC) 

Các đối tác 

và đội hỗ trợ 

NASOS 

Ứng phó trực 

tiếp 

Vung Tau MRCC 

Cứu nạn và cảnh báo 

hàng hải 
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3.2.2.2.5 Phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất  

HLJOC đã cập nhật và ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho 

toàn bộ hoạt động của mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16-1 theo Quyết định số 19-02-

032/HL/HSE ngày 27/02/2019. Quy trình UPSC tràn đổ hóa chất được mô tả trong 

hình sau. 

 

Hình 3.32 Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Ngoài ra, HLJOC sẽ thực hiện các biện pháp sau để ngăn ngừa và giảm thiểu tác 

động môi trường từ các sự cố hóa chất: 
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- Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) được sử dụng tại các khu vực làm việc có liên 

quan đến hóa chất và trong khâu vận chuyển hóa chất từ các tàu dịch vụ đến 

các công trình khai thác dầu khí ngoài khơi.  

- Giới hạn khối lượng hóa chất được lưu trữ ở mức tối ưu cần thiết. 

- Các hóa chất sẽ được chứa trong các thiết bị chuyên dụng có dán nhãn theo 

quy định của Việt Nam và quốc tế. 

- Bố trí các gờ bao xung quanh các bồn chứa/thiết bị công nghệ và khu vực chứa 

hóa chất và lắp đặt thiết bị thu gom hóa chất khi bị rò rỉ. 

- Trang bị các vật liệu thấm hút như cát, các chất hấp phụ xung quanh các khu 

vực chứa hóa chất. 

3.2.2.2.6 Quy trình ứng cứu khẩn cấp 

HLJOC đã lập kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp cho tất cả các hoạt động của công 

ty tại Lô 16-1 và đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-

ATMT ngày 01 tháng 11 năm 2011 và Quyết định số 170/QĐ-ATMT ngày 24 

tháng 10 năm 2014.  

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm: 

- Thiết lập chiến lược ứng cứu, bao gồm xác định tất cả các phương tiện và nguồn 

nhân lực có thể ứng phó với các THKC có thể xảy ra trong thời gian thực hiện 

dự án. 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức ứng cứu khẩn cấp có thể ứng phó với các THKC ở các 

cấp độ khác nhau. 

- Quy định cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong cơ cấu tổ chức ứng cứu 

khẩn cấp. 

- Chi tiết các thủ tục, quy trình thông báo nội bộ và bên ngoài cũng như các yêu 

cầu báo cáo các trường hợp khẩn cấp. 

- Cung cấp các hướng dẫn cho từng trường hợp khẩn cấp cụ thể. 

- Xác định chương trình huấn luyện các thành viên trong tổ chức ứng cứu khẩn 

cấp nhằm đảm bảo sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong trường hợp khẩn cấp. 

- Tạo cơ sở để tích hợp vào hệ thống UCKC và các hoạt động thuộc kế hoạch 

UCKC của toàn mỏ Tê Giác Trắng. 

Quy trình ứng cứu khẩn cấp được mô tả trong hình sau. 
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Hình 3.33 Quy trình ứng cứu khẩn cấp 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án cũng như dự 

toán kinh phí và cách thức quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường của 

dự án được trình bày tóm tắt trong bảng sau: 

  

Tình huống khẩn cấp 

Đội ứng phó khẩn cấp hiện trường 

(ERT) / Đại diện chịu trách nhiệm của 

Công ty  

Đóng tại hiện trường 

Đội quản lý khẩn cấp 

Khoan/ Khai thác 

(EMT) 

Đóng tại phòng kiểm soát 

khẩn cấp (ECR), Văn 

phòng điều hành HLJOC  

Đội quản lý khủng hoảng 

(CMT) 

• Tổ ứng phó thân 

nhân 

• Tổ hỗ trợ kỹ thuật 

• Cơ quan chính phủ 

• BCĐ THKC 

PetroVietnam 

• UBQG TKCN  

• Bộ TNMT  

• Bộ Quốc phòng  

• Cục hàng hải  

• Bộ NN&PTNT 

• Cơ quan tỉnh  

• Dịch vụ hàng hải; PTSC 

+ VSP 

• Căn cứ cung ứng PTSC  

• Dịch vụ bay; SSFC 

• Dịch vụ y tế 

• SOS quốc tế 

Cơ quan / Hỗ trợ bên ngoài  

• PV Drilling (PVD) 

• Điều Hành FPSO  

• Vietsovpetro (VSP) 

• Các nhà thầu khác 

Các tổ hỗ trợ 

• Đội ứng phó truyền 

thông 

Đối tác 

• PVEP 

• SOCO 

• PTTEP 

Thiết bị gần đó, 

Hỗ trợ / Tàu trực 

mỏ, v.v. 

Các nhà thầu 

Các đội hỗ trợ 
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Bảng 3.37 Kế hoạch tổ chức và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

Công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch 

xây lắp  
Kinh phí 

Trách nhiệm quản 

lý, vận hành 

GIAI ĐOẠN KHOAN 

Khí thải  

- Không cần lắp đặt các 

công trình bảo vệ môi 

trường. 

Không Không  

Nước thải sinh hoạt và 

nước thải nhiễm dầu  

- Những chất thải này sẽ 

được thu gom và xử lý 

bằng hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt và 

nước thải nhiễm dầu trên 

tàu và giàn khoan. 

Các hệ thống 

xử lý nước 

thải này đã 

được lắp đặt 

sẵn trên tàu 

và giàn 

khoan 

Bao gồm trong 

chi phí khoan 
Nhà thầu khoan giếng 

Chất thải không nguy hại 

và chất thải nguy hại 

- Chất thải thực phẩm: 

Được nghiền đến kích 

thước nhỏ hơn 25 mm 

bằng máy nghiền trên 

tàu/giàn khoan trước khi 

thải ra biển. 

- Các chất thải không 

nguy hại còn lại và chất 

thải nguy hại: 

+ Được chứa trong các 

thùng chứa chuyên 

dụng và phân loại 

thành phế liệu để thu 

hồi, tái chế, chất thải 

thông thường còn lại 

và chất thải nguy hại 

trên các tàu và giàn 

khoan. 

+ Được vận chuyển về 

bờ và giao cho các 

đơn vị có chức năng 

để xử lý và thải bỏ. 

- Một máy 

nén rác đã 

được lắp 

đặt sẵn trên 

tàu và giàn 

khoan 

- Các thùng 

chứa 

chuyên 

dụng sẽ 

được trang 

bị sẵn trên 

tàu và giàn 

khoan 

Bao gồm trong 

chi phí khoan 

HLJOC, nhà thầu 

khoan giếng, PTSC 

và các nhà thầu phụ 

vận chuyển xử lý 

DDK và mùn khoan  

- Những chất thải này sẽ 

Thiết bị xử 

lý mùn 

Thiết bị xử lý 

mùn khoan: 

bao gồm trong 

Nhà thầu khoan giếng 
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Công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Kế hoạch 

xây lắp  
Kinh phí 

Trách nhiệm quản 

lý, vận hành 

được thu gom và xử lý 

bằng thiết bị xử lý mùn 

khoan hiệu suất cao 

(Cutting Dryer & 

Centrifuge) trên giàn 

khoan. 

- Giám sát/phân tích chất 

lượng mùn khoan thải 

với nhà thầu có đủ năng 

lực. 

khoan được 

thuê và lắp 

đặt trên giàn 

khoan. 

chi phí thuê 

giàn khoan. 

Chi phí phân 

tích mùn khoan 

thải khoảng 0,6 

tỷ VNĐ 

(24.000 USD). 

(Các chi phí 

này nằm trong 

chi phí giếng 

khoan). 

GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH KHAI THÁC 

Nước khai thác 

- Hệ thống xử lý nước 

khai thác hiện hữu đã 

được lắp đặt trên giàn 

H1-WHP và tàu FPSO 

Armada TGT1, công 

suất xử lý vẫn đảm bảo 

lượng thải của các giếng 

mới, hàm lượng dầu thải 

dưới 40 mg/l theo đúng 

quy định. 

- Hợp đồng phân tích định 

kỳ theo quý với Phòng 

thí nghiệm trên bờ để 

kiểm soát chất lượng 

nước thải. 

- Không 

Nằm trong chi 

phí vận hành 

khai thác 

HLJOC và 

BAB/Vietsovpetro 

 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT 

QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

3.4.1 Mức độ chi tiết của ĐTM   

Tác động tiềm ẩn được xác định và đánh giá đối với từng giai đoạn của Dự án. Các 

đánh giá với mức độ chi tiết cần thiết theo yêu cầu của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT như sau:  

- Xác định nguồn gây tác động đến môi trường, phát sinh từ các hoạt động trong 

từng giai đoạn của Dự án. 

- Xác định đối tượng bị tác động chính. 

- Định lượng các nguồn tác động môi trường. 
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- Đánh giá mức độ tác động đến môi trường và kinh tế-xã hội. 

- Xác định được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực thi Dự án. 

- Dự đoán sự phân tán của mùn khoan thải và nước khai thác bằng phần mềm 

CHEMMAP. 

3.4.2  Độ tin cậy của ĐTM   

Độ tin cậy của quá trình đánh giá được thể hiện ở: 

- Tính toàn diện và độ tin cậy của phương pháp ĐTM. 

- Số liệu xác định phông môi trường nền được HLJOC kết hợp với VPI-CPSE. 

- Số liệu giám sát môi trường sau khoan tại một số Dự án tương tự đã triển khai ở 

Việt Nam. 

- Số liệu hải dương học và khí tượng hải văn giai đoạn 2017-2021 được thu thập 

từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. 

- Cập nhật số liệu mới về khí tượng thủy văn, điều kiện tự nhiên, môi trường và 

kinh tế-xã hội được HLJOC kết hợp với VPI-CPSE thu thập từ các sở ban 

ngành ở các tỉnh ven biển như tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận và các cơ quan 

nghiên cứu. 

- Kinh nghiệm điều hành và hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu 

khí của HLJOC. 

- Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường của HLJOC được thiết lập 

và thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế dưới sự đóng góp của các bên tham gia 

và đặc biệt là các chuyên gia an toàn sức khỏe và môi trường; 

- VPI-CPSE là đơn vị đầu ngành có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc đánh giá 

tác động môi trường cho các Dự án dầu khí ngoài khơi. 
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, 

PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học chỉ 

yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án có 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do đó, dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ 

Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” là dự án khoan khai thác dầu khí nên không 

thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi 

hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN 

LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Với mục đích bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động trong quá trình phát triển 

mỏ Tê Giác Trắng, Công ty HLJOC đã xây dựng một Chương trình quản lý Môi 

trường. Chương trình này sẽ được áp dụng cho toàn bộ hoạt động của Dự án tại mỏ 

TGT. 

Nội dung cụ thể của chương trình quản lý môi trường được thể hiện trong các bảng 

sau. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Bảng 5.1 Chương trình quản lý môi trường cho dự án Phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động 

môi trường  
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện  

Giai đoạn 

khoan 
• Hoạt động của 

các thiết bị/động 

cơ trên các tàu 

hỗ trợ và giàn 

khoan 

• Hoạt động thử 

vỉa 

• Khí thải làm 

giảm chất 

lượng môi 

trường không 

khí. 

• Góp phần tăng 

lượng khí nhà 

kính gây biến 

đổi khí hậu 

- Giàn khoan và tàu dịch vụ hỗ trợ sẽ có đầy đủ các chứng chỉ về 

ngăn ngừa ô nhiễm không khí theo Quy định 5, Phụ lục VI của 

Công ước MARPOL 73/78 - Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô 

nhiễm biển của tàu. 

- Các thiết bị trên giàn khoan sẽ được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; 

- Các nhân viên đều được đào tạo chuyên môn để đảm bảo hiệu quả 

vận hành; 

- Hệ thống đuốc đốt trong quá trình thử vỉa được thiết kế với các đầu 

đốt có hiệu suất đốt cao giảm thiểu phần khí không cháy hoàn toàn 

ra môi trường. 

Trong suốt 

thời gian 

khoan 

• Hoạt động khoan • Chất thải khoan 

gây ảnh hưởng 

đến chất lượng 

nước biển, chất 

lượng trầm tích 

và động vật đáy 

- Sử dụng DDK nền nước và nền không nước thân thiện với môi 

trường, có độ phân rã sinh học cao và đã được BTNMT cấp phép.  

- Lắp đặt một hệ thống tuần hoàn DDK hiệu suất cao trên giàn khoan, 

công suất > 90%; 

- Lựa chọn các hóa chất phụ gia cho DDK có độ độc thấp và khả năng 

phân hủy sinh học cao. Giảm thiểu lượng hóa chất sử dụng và hạn 

chế thải ra môi trường; 

- Đảm bảo thiết bị kiểm soát hoạt động tốt để xử lý hàm lượng DDK 

nền không nước bám dính trong mùn khoan thải đến mức bằng hoặc 

thấp hơn giới hạn cho phép (9,5% trọng lượng) theo QCVN 

36:2010/BTNMT 

- Tối ưu việc sử dụng & thu hồi DDK và xi măng;  

- Bảo trì và giám sát hệ thống xử lý mùn khoan và DDK để giảm 

thiểu đổ tràn hóa chất và dung dịch xuống biển. 

- DDK nền không nước sau khi sử dụng sẽ được đem vể bờ và lưu trữ 

tại cơ sở của nhà thầu cung cấp dung dịch khoan để dùng lại trong 

Trong suốt 

thời gian 

khoan 
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Trang 5-3 Chủ dự án (ký tên) 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động 

môi trường  
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện  

chiến dịch sau và chuyển giao cho nhà thầu xử lý chất thải nguy hại 

để đốt bỏ sau khi ngừng sử dụng.  

• Hoạt động của 

công nhân thi 

công trên các tàu 

hỗ trợ và giàn 

khoan  

• Hoạt động rửa 

sàn và và các 

khu vực đặt thiết 

bị máy móc 

 

• Xả thải nước thải 

sinh hoạt, nước 

rửa sàn tàu và 

nước mưa chảy 

tràn làm ô nhiễm 

môi trường biển  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh  trên tàu và giàn khoan sẽ được thu 

gom và xử lý tuân theo các quy định của Thông tư 02/2022/BTNMT 

và đáp ứng yêu cầu của Phụ lục IV của Công ước MARPOL về 

ngăn ngừa ô nhiễm nước thải từ tàu thuyền trước khi thải xuống biển 

- Nước sàn nhiễm dầu phát sinh từ các khu vực công nghệ, đặt máy 

móc sẽ được thu gom và xử lý tuân theo quy định của Thông tư 

02/2022/BTNMT và Phụ lục 1, Công ước MARPOL bằng thiết bị 

tách dầu/nước trước khi thải xuống biển. 

- Tất cả nước nhiễm dầu trên boong sàn sẽ được thu gom riêng biệt và 

được xử lý đạt tiêu chuẩn hàm lượng dầu trong nước thải <15 mg/l 

trước khi thải xuống biển; 

- Lắp đặt thiết bị đo hàm lượng dầu tại vị trí trước khi thải xuống biển 

Trong suốt 

thời gian 

khoan 

• Hoạt động khoan 

• Sinh hoạt của 

người lao động 

trên giàn khoan 

và tàu dịch vụ; 

 

Phát sinh chất thải 

rắn bao gồm:  

• Chất thải không 

nguy hại (chất 

thải thực phẩm, 

phế liệu để thu 

hồi, tái chế và 

chất thải thông 

thường còn lại)  

• Chất thải nguy 

hại 

 

- Phân loại chất thải rắn phát sinh tại nguồn theo đúng quy định của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.  

- Trang bị các thùng chứa chất thải có nắp đậy để tránh rơi vãi, đặt 

các lưới chắn để ngăn rơi vãi từ trên tàu và phương tiện xuống biển. 

- Thực phẩm thừa sẽ được nghiền nhỏ đến kích thước 25 mm trước 

khi thải. 

- Phế liệu để thu hồi, tái chế, chất thải thông thường còn lại và chất 

thải nguy hại được phân loại, chứa trong các thiết bị, dụng cụ kín, có 

dán nhãn để nhận biết loại chất thải và định kỳ được vận chuyển về 

bờ bằng tàu có giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp và hợp đồng với đơn vị 

chức năng trên bờ tiếp nhận, xử lý theo quy định. 

• Trong suốt 

thời gian 

khoan 
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Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động 

môi trường  
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện  

- Ghi chép và báo cáo loại chất thải và lượng chất thải phát sinh, vận 

chuyển vào bờ. 

- Kiểm tra và giám sát việc thu gom, dán nhãn và lưu chứa chất thải 

trên giàn khoan.  

• Hoạt động của 

tàu dịch vụ từ 

Vũng Tàu đến 

mỏ TGT 

• Tác động đến 

hoạt động giao 

thông biển. 

- Thông báo cho các nhà chức trách kế hoạch di chuyển, định vị giàn 

khoan, thời gian khoan trước khi bắt đầu các hoạt động khoan 

- Tàu trực mỏ và tàu cảnh giới sẽ trực tại khu vực dự án 24/24 để 

giám sát 

Trong suốt 

thời gian 

khoan   

 

Giai đoạn 

vận hành 

khai thác 

• Hoạt động khai 

thác từ 04 giếng 

khoan mới và 01 

giếng thẩm 

lượng của dự án 

• Nước khai thác 

thải gây ảnh 

hưởng đến chất 

lượng nước biển 

ngoài khơi và hệ 

sinh thái biển 

Duy trì áp dụng các biện pháp hiện hữu, bao gồm: 

- Nước khai thác thải sẽ được xử lý bằng hệ thống xử lý nước khai 

thác trên tàu FPSO Armada TGT1 và giàn H1-WHP, đảm bảo hàm 

lượng dầu đầu ra không quá 40 mg/l của QCVN 35:2010/BTNMT; 

- Định kỳ 03 tháng/lần, nước thải tại đầu ra của thiết bị xử lý nước 

khai thác được lấy mẫu và đưa vào bờ để phân tích.  

Trong suốt 

giai đoạn 

vận hành 

khai thác 
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  CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA 

CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình giám sát môi trường (GSMT) được thiết lập với mục đích quan trắc 

chất lượng môi trường tại khu vực mỏ TGT nhằm đánh giá các tác động tiêu cực 

của dự án đến môi trường và kịp thời phát hiện các biến động bất thường để điều 

chỉnh các giải pháp giảm thiểu.  

Chương trình GSMT của dự án bao gồm các chương trình sau: 

- Chương trình giám sát chất thải tại nguồn; 

- Chương trình giám sát môi trường xung quanh cho giai đoạn vận hành khai 

thác. 

Các chương trình giám sát được trình bày cụ thể như sau: 

5.2.1  Chương trình giám sát chất thải tại nguồn 

5.2.1.1 Giai đoạn khoan 

❖ Giám sát khí thải 

Các tác động phát sinh khí thải trong giai đoạn khoan chủ yếu phát sinh từ hoạt 

động của các động cơ máy móc, thiết bị trên giàn khoan, tàu hỗ trợ và hoạt động 

thử vỉa. Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định đặc thù về giám sát khí thải cho các 

phương tiện hoạt động ngoài khơi nên không thuộc đối tượng phải thực hiện giám 

sát khí thải.. HLJOC sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu như đã 

trình bày trong mục 3.1.2.2, Chương 3. 

❖  Giám sát nước thải 

Nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nước 

sàn tàu nhiễm dầu từ sàn tàu, giàn khoan tham gia khoan. Nước thải sinh hoạt, nước 

thải nhiễm dầu sẽ được thu gom, xử lý theo từng loại bằng các thiết bị được trang 

bị trên giàn khoan/ tàu. 

- Đối với nước thải sinh hoạt: sẽ được thu gom, xử lý bằng các thiết bị xử lý có 

sẵn trên tàu đáp ứng các yêu cầu của Công ước Marpol  và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. Theo khoản 6c Điều 44 của Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT, do dự án cách bờ khoảng 96km (lớn hơn 12 hải lý) nên nước thải sinh 

hoạt được thu gom, xử lý và được phép thải xuống biển. Vì vậy, sẽ không thuộc 

đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải sinh hoạt. 

- Đối với nước thải nhiễm dầu: sẽ được thu gom, xử lý bằng các thiết bị xử lý 

có sẵn trên tàu/giàn khoan đáp ứng các yêu cầu theo phụ lục I của Công ước 

Marpol và Khoản 5b Điều 44 của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT là đạt hàm 

lượng dầu < 15 mg/l trước khi thải xuống biển. Hiện nay, Việt Nam chưa có 

quy định đặc thù về giám sát nước thải định kỳ cho các phương tiện hoạt động 

ngoài khơi nên không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát nước thải định 
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kỳ. HLJOC sẽ thường xuyên kiểm tra nhật ký vận hành của hệ thống xử lý nước 

thải nhiễm dầu trên tàu để đảm bảo hệ thống xử lý luôn hoạt động tốt. 

❖  Giám sát chất thải rắn 

Nhà thầu khoan sẽ áp dụng các biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn như đã trình bày trong mục 3.1.2.4 và 3.1.2.5 Chương 3. HLJOC sẽ giám sát 

việc phân loại,  chuyển giao  chất thải rắn sinh hoạt, chất thải không nguy hại (chất 

thải thực phẩm, phế liệu để thu hồi, tái chế, chất thải thông thường còn lại) và chất 

thải nguy hại tại nguồn theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT 

❖  Giám sát chất thải khoan 

HLJOC dự kiến sử dụng dung dịch khoan nền nước và dung dịch khoan nền không 

nước trong suốt quá trình khoan của Dự án. Chương trình giám sát chất thải khoan 

bao gồm: 

- Đối với dung dịch khoan nền nước và mùn khoan nền nước 

Theo quy định của QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển, mùn 

khoan và DDK nền nước được phép thải bỏ tại vị trí cách bờ, khu nuôi trồng thủy 

sản, khu bảo vệ thủy sinh, khu vui chơi dưới nước hơn 3 hải lý. Khu vực Dự án 

cách bờ khoảng 96km (lớn hơn 3 hải lý) nên mùn khoan và dung dịch khoan nền 

nước của Dự án được phép thải xuống biển nên không thuộc đối tượng phải thực 

hiện giám sát tại nguồn. 

- Đối với DDK nền không nước sau khi sử dụng được thu gom, vận chuyển vào 

bờ để tái sử dụng cho hoạt động khoan tiếp theo hoặc chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý như chất thải nguy hại.   

- Đối với mùn khoan nền không nướcHLJOC sẽ thực hiện giám sát theo quy định 

của QCVN 36:2010/BTNMT như sau: Lấy mẫu mùn khoan đại điện tại đầu ra 

của hệ thống sàng rung và đầu ra của thiết bị ly tâm trước khi thải để phân tích 

hàm lượng dầu trong mùn khoan đảm bảo không vượt quá 9,5% tính theo trọng 

lượng ướt.  

Tần suất và vị trí giám sát mùn khoan nền không nước được trình bày trong bảng 

sau. 
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Bảng 5.2 Tần suất và vị trí giám sát mùn khoan nền không nước thải 

Loại 

chất 

thải 

Tiêu chuẩn 

áp dụng 

Thông số 

giám sát 

Giá 

trị 

giới 

hạn 

Tần 

suất 

Số lượng 

mẫu 
Vị trí lấy 

Mùn 

khoan 

nền 

không 

nước 

QCVN 

36:2010 

/BTNMT 

DDK nền 

không 

nước trong 

mùn 

khoan 

9,5% 

tính 

theo 

trọng 

lượng 

ướt 

02 

lần/ngày 
2 mẫu 

- Đầu ra của 

thiết bị xử lý 

làm khô mùn 

khoan. 

- Đầu ra của 

Thiết bị ly 

tâm trên giàn 

khoan. 

5.2.1.2  Giai đoạn khai thác  

❖ Giám sát khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải trong giai đoạn vận hành nên Dự án không thực 

hiện giám sát nguồn thải cho khí thải trong giai đoạn vận hành khai thác.  

❖ Giám sát nước thải 

Toàn bộ lưu lượng khai thác từ các giàn khai thác hiện hữu của mỏ Tê Giác Trắng 

được đưa về giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1 để xử lý. Do đó, nguồn 

thải định kỳ phát sinh từ mỏ Tê Giác Trắng hiện hữu cũng như các nguồn phát sinh 

từ dự án trong tương lai đều xử lý và thải tập trung tại giàn H1-WHP và tàu FPSO 

Armada TGT1.  

Do đó, Khi Dự án đi vào hoạt động, HLJOC sẽ tiếp tục thực hiện giám sát nước 

khai thác thải tại giàn H1-WHP và tàu FPSO Armada TGT1. Chương trình GSMT 

nguồn thải cho Dự án tương tự chương trình GSMT đã được phê duyệt trong báo 

cáo ĐTM PTTM Tê Giác Trắng 2019 và cập nhật theo các quy định mới của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10 tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau: 

➢ Giám sát nguồn thải tự động liên tục 

Căn cứ Khoản 3a Điều 54 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, các tổ chức tiến hành hoạt 

động dầu khí trên biển không phải thực hiện quan trắc nước thải tự động đối với 

nước khai thác thải.  

➢ Giám sát nguồn thải định kỳ 

Công tác quan trắc định kỳ đối với nước khai thác thải tại giàn H1-WHP và tàu 

FPSO Armada TGT1 được thực hiện như sau. 
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Bảng 5.3 Vị trí và tần suất lấy mẫu của chương trình giám sát nguồn thải                 

Chất 

thải 
Vị trí 

Số 

lượng 

mẫu 

Tần 

suất 

Thông số 

giám sát 
Quy chuẩn so sánh 

Nước 

khai 

thác 

- Đầu ra HTXL nước 

khai thác trên giàn 

H1-WHP 

- Đầu ra HTXL nước 

khai thác trên tàu 

FPSO Armada 

TGT1 

04 mẫu 
Hàng 

quý  

Hàm 

lượng dầu 

QCVN 

35:2010/BTNMT 

❖ Giám sát chất thải rắn 

HLJOC sẽ giám sát nhà thầu VSP (nhà thầu vận hành khai thác mỏ TGT) theo đúng 

các điều khoản của hợp đồng về việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, giám 

sát quá trình vận chuyển bằng tàu có giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy hiểm 

và quá trình xử lý chất thải của đơn vị chức năng xử lý trên bờ đồng thời yêu cầu 

các đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện bằng các chứng từ liên quan tuân thủ các 

quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Thông số giám sát: lượng chất thải rắn mỗi loại phát sinh (phế liệu để thu hồi, 

tái chế, chất thải thông thường còn lại, chất thải nguy hại), thực hiện ghi chép 

và theo dõi lượng chất thải. 

- Tần suất giám sát: định kỳ trước khi giao cho nhà thầu xử lý. 

5.2.2  Chương trình quan trắc môi trường định kỳ ngoài khơi 

Việc triển khai Dự án không làm phát sinh thêm điểm thải mới trong giai đoạn khai 

thác của mỏ TGT. Hiện nay, mỏ TGT đang thực hiện chương trình quan trắc môi 

trường định kỳ tại mỏ theo Quyết định phê duyệt số 851/QĐ-BTNMT ngày 06 

tháng 04 năm 2020 cho Báo cáo ĐTM dự án “Kế hoạch phát triển mỏ Tê Giác 

Trắng điều chỉnh”. Đối chiếu với hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 53 của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10/01/2022. Theo đó, mạng lưới lấy mẫu và 

các thông số lấy mẫu hiện hành đều tương thích. Do đó, sau khi đưa Dự án vào khai 

thác, HLJOC đề xuất tiếp tục thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ 

hiện đang thực hiện và cập nhật cho phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể như 

sau:  

➢ Tần suất quan trắc  

+ Tiếp tục thực hiện định kỳ 3 năm/lần. 

➢ Mạng lưới quan trắc và chỉ tiêu phân tích 

Mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường được thiết lập theo mạng lưới tỏa tròn 

trên hai trục vuông góc với tâm mạng lưới là giàn H1-WHP, H4-WHP, H5-WHP, 
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tàu FPSO Armada TGT1. Tọa độ các trạm lấy mẫu trình bày trong Bảng 5.4. Sơ đồ 

mạng lưới GSMT ngoài khơi được trình bày trong Hình 5.1. 

Bảng 5.4 Tọa độ các trạm lấy mẫu quan trắc môi trường ngoài khơi 

Tên trạm 
Tọa độ lấy mẫu Khoảng cách 

 đến công trình (m) Vĩ độ Bắc  (m) Kinh độ Đông (m) 

H1-WHP 1104650 824200 - 

1 1105368,8 824677,2 250 

2 1105311,2 824316,6 250 

3 1105025,4 824329,9 250 

4 1104955,8 824631,0 250 

5 1105547,7 824846,7 500 

6 1105557,6 824152,6 500 

7 1104833,5 824158,0 500 

8 1104780,6 824788,9 500 

9 1105897,8 825208,9 1.000 

10 1105908,9 823802,9 1.000 

11 1104486,6 823782,3 1.000 

12 1104430,2 825149,6 1.000 

13 1106612,9 825917,6 2.000 

14 1108030,7 827326,8 4.000 

FPSO 

Armada 

TGT1 

1102882,2 825967,8 - 

15 1104227,3 826145,2 500 

16 1104174,7 825418,5 500 

17 1103509,0 825464,3 500 

18 1103516,7 826177,1 500 

H4-WHP 1096993,5 822196,6  

19 1098638,1 823390,0 250 

20 1098624,9 823036,8 250 

21 1098277,5 823020,1 250 

22 1098270,5 823375,9 250 

23 1098815,2 823567,8 500 

24 1098813,6 822860,8 500 

25 1098101,8 822850,2 500 
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Tên trạm 
Tọa độ lấy mẫu Khoảng cách 

 đến công trình (m) Vĩ độ Bắc  (m) Kinh độ Đông (m) 

26 1098088,1 823564,3 500 

27 1099156,2 823909,4 1.000 

28 1099176,6 822494,6 1.000 

29 1098587,5 823205,4 1.000 

30 1099851,0 824614,3 2.000 

31 1101280,8 826018,8 4.000 

32 1093552,3 820456,7 250 

H5-WHP 1093375 820265 - 

33 1093536,1 820072,3 250 

34 1093215,6 820073,3 250 

35 1093216,2 820452,7 250 

36 1093717,7 820627,7 500 

37 1093711,8 819880,9 500 

38 1093049,1 819904,9 500 

39 1093046,4 820636,6 500 

40 1094053,4 820989,2 1.000 

41 1094030,6 819560,4 1.000 

42 1092712,4 819528,2 1.000 

43 1092711,6 821000,2 1.000 

44 1094733,5 821729,9 2.000 

45 1096071,0 823224,7 4.000 

Trạm tham khảo 

R1 1097017,6 812194,7 10.000 

R2 1111692,6 817090,4 10.000 

R3 1097007,4 832183,6 10.000 
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Hình 5.1 Mạng lưới giám sát môi trường ngoài khơi định kỳ  

• Thông số quan trắc 
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Các thông số quan trắc chất lượng nước biển và trầm tích đáy cho khu vực khảo sát 

tuân thủ quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Các thông số quan trắc 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 5.5 Các thông số giám sát môi trường 

Đối tượng quan trắc Thông số quan trắc 

Mẫu nước biển  

Nước biển 

- Các thông số đo đạc tại hiện trường: Nhiệt độ, pH, hàm 

lượng oxy hòa tan (DO), độ mặn. 

- Các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm: Tổng 

hydrocacbon (THC), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), kim loại 

(Zn, Hg, Cd, tổng Cr, Cu, As, Pb, Ba) 

Mẫu trầm tích  

Phân tích hóa học 

- Đặc điểm trầm tích đáy 

- Tổng hàm lượng vật chất hữu cơ (TOM) 

- Phân bố độ hạt, nhiệt độ, độ ẩm, pH 

- Tổng hàm lượng hydrocacbon (THC) 

- Hàm lượng của 16 hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) và 

NPD và các đồng đẳng alkyl C1-C3 của NPD (NPD là tổng 

của naphthalene, phenanthrene / anthracene, 

dibenzothiophene) tại tất cả điểm thuộc vòng 250 m, một 

điểm thuộc vòng 1.000 m theo hướng dòng chảy ưu thế, các 

điểm đối chiếu và các điểm khi có hàm lượng Tổng 

hydrocarbon (THC) lớn hơn 50 mg/kg khô  

- Kim loại nặng (Cd, Pb, Ba, Cr, Cu, Zn, As, Hg) 

Phân tích sinh học 
- Quần xã động vật đáy (số loài, mật độ, danh sách loài, các 

loài chiếm ưu thế, chỉ số Hs, Pielou (J), ES100). 
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Trang 6-1 Chủ dự án (ký tên) 

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN 

Dự án “Kế hoạch phát triển toản mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022”, được triển 

khai tại vùng biển ngoài khơi Đông Nam Việt Nam và là khu vực đã và đang diễn ra 

các hoạt động khai thác dầu khí. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là nơi tiếp nhận chất thải vào 

bờ của Dự án. Do đó, theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 26 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Chủ dự án đã tiến hành tham vấn ý kiến của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến của 03 chuyên gia và đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Bộ TNMT (cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án) để hoàn thiện nội 

dung báo cáo theo đúng quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1.1 Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1.1 Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Để thực hiện tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử, HLJOC đã gửi 

văn bản số xxx/ATMT ngày xxx/xxx/2022 kèm theo báo cáo ĐTM và báo cáo tóm tắt 

ĐTM của Dự án gửi Bộ Tài nguyên Môi trường: 

- Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT 

- Đường dẫn trên internet tới nội dung được tham vấn: xxx  

- Thời điểm đăng tải: từ ngày xxx - xxx/2022 

- Thời gian đăng tải: 15 ngày 

Kết quả tham vấn báo cáo ĐTM của Dự án đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

TNMT theo văn số xxx/VP-CTTĐT ngày xxx/2022 của Văn phòng Bộ TNMT được 

đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo. 

6.1.1.2 Tham vấn bằng văn bản 

HLJOC đã gửi văn bản xin tham vấn số xxx/ATMT ngày xxx/2022 kèm theo báo cáo 

ĐTM của Dự án đến UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tham vấn.  

Sau khi tham vấn Sở TNMT và các đơn vị có liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu có văn bản số …../UBND-… ngày ../xxx/2022 trả lời ý kiến tham vấn báo cáo 

ĐTM của Dự án (đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo). 

6.1.2 Kết quả tham vấn cộng đồng 

Ý kiến, kiến nghị của các đối tượng được tham vấn cộng đồng và ý kiến giải trình tiếp 

thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của HLJOC 

được trình bày trong bảng sau 

 

https://thamvandtm.monre.gov.vn/du-an-ke-hoach-phat-trien-mo-kinh-ngu-trang-knt-va-kinh-ngu-trang-nam-ktn-lo-09-2-09-d144.aspx
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Trang 6-2 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 6.1 Kết quả tham vấn ý kiến cộng đồng 

Nội dung 
Ý kiến 

góp ý 

Nội dung tiếp 

thu, hoàn thiện 

hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ chức/cộng 

đồng dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I. Tham vấn thông qua đăng tải trên Hệ thống tham vấn đánh giá tác động môi 

trường và Công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

-  -  

II. Tham vấn bằng văn bản đối với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Vị trí thực hiện dự án đầu tư    

Tác động môi trường của dự án    

Biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường 

-    

Chương trình quản lý và giám sát 

môi trường; phương án phòng 

ngừa, ứng phó SCMT 

-    

Các ý kiến khác    

   

   

 THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC 

CHUYÊN MÔN 

Dự án có lưu lượng xả tối đa của nước khai thác thải là 1.986 m3/ngày.  

Theo quy định tại Khoản 4c Điều 26 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự 

án được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này có lưu lượng xả trực 

tiếp ra môi trường nước thải <10.000 m3/ngày, trong quá trình lập báo cáo ĐTM phải 

thực hiện tham vấn ít nhất 03 chuyên gia, nhà khoa học. 

HLJOC đã thực hiện tham vấn 03 chuyên gia (xxx) theo văn bản xxx/ATMT ngày 

xxx/xxx/2022 kèm theo báo cáo ĐTM của Dự án và nhận được ý kiến góp ý của các 

chuyên gia (đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo). Chi tiết các ý kiến góp ý của các 

chuyên gia và việc giải trình tiếp thu kết quả tham vấn, hoàn thiện báo cáo ĐTM được 

trình bày trong bảng sau: 
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Trang 6-3 Chủ dự án (ký tên) 

Bảng 6.2 Kết quả tham vấn các chuyên gia 

Nội dung 
Ý kiến 

góp ý 

Nội dung tiếp thu, 

hoàn thiện hoặc 

giải trình 

Tổ chức, chuyên 

gia, nhà khoa 

học 

I. Tham vấn thông qua đăng tin trên trang thông tin điện tử 

Vị trí thực hiện dự án đầu tư  -  

Tác động môi trường của dự án  -  

Biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường 

 -  

Chương trình quản lý và giám sát môi 

trường; phương án phòng ngừa, ứng 

phó SCMT 

   

II. Tham vấn bằng văn bản 

Vị trí thực hiện dự án đầu tư    

Tác động môi trường của dự án    

Biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường 

   

Chương trình quản lý và giám sát môi 

trường; phương án phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường 

   

Các nội dung khác có liên quan đến dự 

án đầu tư 

   

III.  

Vị trí thực hiện dự án đầu tư -    

Tác động môi trường của dự án đầu tư  -  -  

Biện pháp giảm thiểu tác động xấu 

đến môi trường 

 -  -  

Chương trình quản lý và giám sát môi 

trường; phương án phòng ngừa, ứng 

phần sự cố môi trường 

 -  -  

Về các nội dung khác có liên quan 

đến dự án đầu tư 

 -  -  
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Kế hoạch phát triển toàn mỏ TGT điều chỉnh năm 2022 được thực hiện nhằm tăng 

sản lượng khai thác cũng như tăng khả năng thu hồi dầu khí tại mỏ TGT, HLJOC sẽ 

tiến hành thực hiện Dự án với phạm vi như sau: 

- Khoan 05 giếng, trong đó: 04 giếng đưa vào khai thác (01 giếng tại giàn H1-

WHP, 01 giếng tại giàn H4-WHP, 02 giếng tại giàn H5-WHP) và  01 giếng 

thẩm lượng tại tọa độ (X: 816375,2 ; Y: 1093220,6) (gần giàn H5-WHP).  

- Khai thác mỏ TGT: Đưa 1 giếng mới vào khai thác tại giàn H1-WHP, 1 giếng 

mới vào khai thác tại giàn H4-WHP, 2 giếng mới vào khai thác tại giàn H5-

WHP. 

Việc phát triển dự án sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước một nguồn thu lớn từ 

lợi nhuận mà bên Việt Nam được hưởng theo hợp đồng chia sản phẩm, các loại 

thuế cũng như mang lại nhiều lợi ích xã hội khác từ quá trình cung cấp dịch vụ cho 

dự án, qua đó góp phần kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy 

nhiên, bên cạnh những lợi ích mà dự án mang lại thì trong quá trình thực thi các 

hoạt động của dự án cũng sẽ gây ra một số tác động đến môi trường. Tất cả các tác 

động này đều đã được nhận diện và đánh giá một cách đầy đủ trong Chương 3. Đối 

với các tác động tiêu cực, HLJOC sẽ đề xuất và áp dụng các biện pháp quản lý và 

các biện pháp giảm thiểu khả thi nhất vào các hoạt động của Dự án.  

Các tác động môi trường của dự án được tóm tắt như sau:  

• Tác động của khí thải: 

Trong giai đoạn khoan, khí thải từ các hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh từ 

quá trình tiêu thụ nhiên liệu để vận hành các thiết bị/động cơ trên giàn khoan và các 

tàu hỗ trợ và hoạt động thử vỉa giếng thẩm lượng. Tổng lượng các khí thải phát sinh 

trong giai đoạn khoan khoảng 152 tấn/ngày. Trong giai đoạn vận hành khai thác sẽ 

không phát sinh thêm khí thải do các giếng của Dự án được khai thác trên các giàn 

hiện hữu tại mỏ TGT. 

Do môi trường tiếp nhận khí thải là vùng biển mở ngoài khơi không gần khu 

vực dân cư sinh sống, có chế độ sóng gió mạnh nên khả năng tiếp nhận và pha 

loãng khí thải tốt nên mức độ tác động của khí thải đến môi trường không khí ngoài 

khơi được đánh giá ở mức không đáng kể đến nhỏ. 

Các biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động của khí thải chủ yếu là các biện pháp 

kiểm soát phương tiện và nhiên liệu trước khi đưa vào sử dụng. Đây là các biện 

pháp đơn giản, dễ kiểm tra và giám sát. 
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 Kết luận - 2 Chủ dự án (ký tên) 

• Tác động của mùn khoan và dung dịch khoan nền nước: 

Tổng lượng DDK nền nước và DDK khoan nền không nước sử dụng cho hoạt động 

khoan các giếng của Dự án lần lượt khoảng 9.250 m3 và 3.050 m3. Trong quá trình 

khoan, tổng lượng mùn khoan thải phát sinh ước tính khoảng 14.935 m3. Theo kết 

quả mô hình phân tán DDK và mùn khoan cho thấy: 

- Sau 1h thải nồng độ của DDK nền nước nhanh chóng được pha loãng ở khoảng 

cách 2.500 m với nồng độ cao nhất của DDK trong nước biển khoảng 9.540 - 

11.750 ppm (đạt mức pha loãng 85 lần) và nhanh chóng giảm xuống dưới 1.000 

ppm (đạt mức pha loãng trên 1.000 lần). Ngoài ra, do thành phần của DDK nền 

nước thân thiện với môi trường nên quá trình thải bỏ này chỉ gây tác động nhỏ 

đến môi trường biển tiếp nhận. 

- Mùn khoan thải sẽ sa lắng xuống đáy biển, tập trung chủ yếu trong phạm vi 

0,5km, với diện tích phân bố khoảng 0,06km2, mức độ tập trung trung bình trong 

khoảng 443-520 kg/m2. Việc lắng đọng mùn khoan trên đáy biển sẽ làm thay đổi 

tính chất vật lý của trầm tích và chôn vùi cộng đồng sinh vật đáy xung quanh 

điểm thải. Tuy nhiên với việc chỉ sử dụng DDK nền nước nên tác động của mùn 

khoan thải đến môi trường sinh vật đáy được đánh giá ở mức nhỏ. 

• Tác động của chất thải lỏng: 

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ nhân lực tham gia vào các hoạt động của dự án 

trong các giai đoạn khác nhau với tổng lượng phát sinh ước tính là: 

- Giai đoạn khoan: 5.957 m3 (trung bình 29 m3/ngày); 

- Giai đoạn khai thác: không phát sinh. 

Nước thải nhiễm dầu: phát sinh từ các tàu, giàn tham gia vào các giai đoạn khác 

nhau của dự án với tổng lượng phát sinh ước tính là: 

- Giai đoạn khoan: 418 m3 (trung bình 2 m3/ngày); 

- Giai đoạn khai thác: không đáng kể, chủ yếu là nước khai thác thải. 

Nước thải sinh hoạt và nước thải nhiễm dầu sẽ được thu gom và xử lý đúng theo 

quy định của Công ước Marpol và QCVN 26:2018/BGTVT trước khi thải ra môi 

trường nên tác động môi trường được đánh giá ở mức nhỏ. 

Nước khai thác thải: Dự án có lưu lượng xả tối đa của nước khai thác thải là 1.986 

m3/ngày (Lượng nước khai thác phát sinh tối đa là khoảng 20.193 m3/ngày tại 

HTXL tại mỏ TGT (năm 2025)). Nước khai thác được đưa về hệ thống xử lý nước 

khai thác hiện hữu trên FPSO Armada TGT1 và H1-WHP tại mỏ TGT (đủ công 

suất tiếp nhận và xử lý) để đạt hàm lượng dầu trong nước không vượt quá 40 mg/l 

trước khi thải theo quy định của QCVN 35:2010/BTNMT. Sau khi thải ra, nước 

khai thác sẽ nhanh chóng được phân tán, pha loãng trong môi trường nước nên tác 

động của nó đến môi trường và sinh vật biển ở mức nhỏ. 

Các thiết bị xử lý nước thải phát sinh từ Dự án là các thiết bị lắp đặt sẵn trên tàu 

/giàn khoan và giàn đầu giếng đều được yêu cầu kiểm soát trước khi đưa vào sử 
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 Kết luận - 3 Chủ dự án (ký tên) 

dụng, đảm bảo khả năng xử lý nước thải phát sinh từ Dự án. Do đó các biện pháp 

giảm thiểu này là khả thi và mang lại hiệu quả tốt sau khi áp dụng. 

• Tác động của chất thải không nguy hại (chất thải sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường) và chất thải nguy hại: 

Chất thải thực phẩm sẽ được nghiền nhỏ (dưới 25 mm) trước khi thải xuống biển. 

Phế liệu để thu hồi, tái chế, chất thải thông thường còn lại và CTNH sẽ được quản 

lý chặt chẽ và vận chuyển vào bờ để xử lý và thải theo quy định của Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT. Do vậy sẽ không gây tác động đáng kể nào đối với môi 

trường ngoài khơi. 

Các biện pháp áp dụng trong việc giảm thiểu tác động của chất thải rắn bao gồm 

các hoạt động phân loại và chuyển giao cho các nhà thầu có chức năng để xử lý 

theo Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các giàn ký với liên danh 

BAB/VSP, VSP chịu trách nhiệm thu gom, xử lý toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ 

hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ TGT. Đây là các biện pháp thông dụng và đã 

được HLJOC áp dụng hiệu quả trong suốt thời gian qua. Các biện pháp giảm thiểu 

đề xuất được đánh giá đơn giản, hiệu quả và mang lại kết quả tốt trong tất cả các 

giai đoạn triển khai của Dự án. 

2. KIẾN NGHỊ 

Toàn bộ các tác động môi trường từ Dự án đều được nhận diện và đánh giá cũng như 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu. Việc triển khai dự án giúp tăng cường hiệu quả khai 

thác tài nguyên quốc gia, góp phần phát triển kinh tế nói chung và đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia nói riêng. Việc chậm triển khai dự án sẽ gây ảnh hưởng chung 

đến các hoạt động khai thác ngoài khơi. Kính đề nghị Bộ TNMT sớm phê duyệt báo 

cáo ĐTM của Dự án để HLJOC triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra. 

3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Trong quá trình triển khai Dự án, HLJOC cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp 

bảo vệ môi trường đã đề cập trong báo cáo ĐTM của Dự án bao gồm: 

− Đảm bảo chỉ triển khai các hoạt động của dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê 

duyệt; 

− Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về BVMT đối với Dự án; 

− Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường 

nhằm kiểm soát lượng chất thải phát sinh, quá trình thu gom và xử lý trong các 

giai đoạn triển khai của Dự án; 

− Cập nhật các Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

hiện hữu cho Lô 16-1 khi cần thiết; 

− Chủ động phòng ngừa và ứng phó các sự cố xảy ra trong vùng biển mà HLJOC 

quản lý; 
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− Thường xuyên theo dõi, giám sát và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó sự cố có thể xảy ra trong tất cả các giai đoạn triển khai của Dự án; 

− Chấp hành nghiêm chỉnh các thủ tục nội bộ của HLJOC; 

− Trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường do các hoạt động từ Dự án, HLJOC 

sẽ chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ứng phó và giảm 

thiểu các thiệt hại về con người, môi trường và tài sản. 
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PHỤ LỤC 1A: CÁC VĂN BẢN  
PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN 

1.  Giấy phép đầu tư tại Lô 16-1 của HLJOC 
2.  Quyết định phê duyệt Kế hoạch đại cương phát triển mỏ Tê Giác Trắng, 

Lô 16-1 
3.  Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 851/QĐ-BTNMT ngày 

06/04/2020 của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều 
chỉnh” 

4.  Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 156/QĐ-BTNMT ngày 
09/02/2017 của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng, Lô 
16-1, ngoài khơi Đông Nam Việt Nam” 

5.  
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 2586/QĐ-BTNMT ngày 
17/11/2014 của Dự án “Phát triển mỏ Tê Giác Trắng H5, Lô 16-1, ngoài 
khơi Đông Nam Việt Nam” 

6.  
Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 1192/QĐ-BTNMT ngày 
01/07/2009 của Dự án “Phát triển mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài 
khơi Đông Nam Việt Nam” 

7.  

Giấy xác nhận số 1856/TCMT-TĐ ngày 03/11/2011 xác nhận việc đã 
thực hiện công trình bảo vệ môi trường đối với giàn H1-WHP thuộc Dự 
án “Kế hoạch Phát triển mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi Đông 
Nam Việt Nam” 

8.  

Giấy xác nhận số 129/TCMT-TĐ ngày 12/11/2018 xác nhận việc đã 
thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành của Dự án “Phát triển mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16-1, ngoài khơi 
Đông Nam Việt Nam” 

9.  

Công văn số 1253/TCMT-TĐ ngày 02/07/2014 về việc xác nhận việc 
thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 
vận hành của Dự án “Phát triển và khai thác mỏ Hải Sư Trắng và Phát 
triển và khai thác sớm mỏ Hải Sư Đen, Lô 15-2/01, ngoài khơi Đông 
Nam Việt Nam 

10.  Quyết định phê duyệt KHUPSCTD cho Dự án “Phát triển toàn mỏ Tê 
Giác Trắng” số 13/QĐ-UB ngày 04/01/2018. 

11.  Chấp thuận Báo cáo đánh giá rủi ro, Chương trình quản lý an toàn và 
Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

12.  Quyết định ban hành biện pháp phòng ngừa và Ứng phó sự cố hóa chất 
cập nhật cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí 

13.  Quyết định số 534/QĐ-BCT ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về việc phê duyệt Kê hoạch thu dọn mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16- 
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14.  Các chứng chỉ đăng kiểm và ngăn ngừa ô nhiễm của giàn khoan 

15.  Các chứng chỉ đăng kiểm và ngăn ngừa ô nhiễm của FPSO Armanda 
TGT1 

16.  
Hợp đồng vận hành mỏ TGT và sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH của 
Vietsovpetro, hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải và giấy 
phép hành nghề quản lý CTNH của các đơn vị liên quan 
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Certificate No.:

by American Bureau of Shipping

(name of state)

Particulars of Ship

Completion date of the survey on which this certificate is based: 

(Place of Issue of Certificate) (Date of Issue)
onIssued at   

 Surveyor, American Bureau of Shipping

Issued under the provisions of  
the Protocol of 1997, as amended by resolution MEPC.176(58) in 2008, 

 to amend the International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 related thereto 

(hereinafter referred to as “the Convention”) 
under the authority of the Government of: 

INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

Name of Ship Distinctive Number or Letters

IMO Number1 Port of Registry Gross Tonnage

That the survey shows that the equipment, systems fittings, arrangements and materials fully comply with the applicable 
requirements of Annex VI of the Convention.

THIS IS TO CERTIFY:
1.
2.

That the ship has been surveyed in accordance with regulation 5 of Annex VI of the Convention; and

This certificate is valid until                                                    2 subject to surveys in accordance with regulation 5 of Annex VI of the  
Convention.

This Certificate is valid only when Supplement IAPPC-VI 2008 issued at  
on                                                   is attached.

1   In accordance with IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by resolution A.600(15).  
2   Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 9.1 of Annex VI of the Convention. The day and month of this date correspond to the anniversary date as  
     defined in regulation 2.3 of Annex VI of the Convention, unless amended in accordance with regulation 9.8 of Annex VI of the Convention.
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Certificate No.:

3   Delete as appropriate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by Regulation 5 of Annex I of the Convention, the ship was found to comply 
with the relevant requirements of the Convention.

Annual Survey:

Annual / Intermediate3 Survey:

Annual / Intermediate3 Survey:

Annual Survey:

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:
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Certificate No.:

ANNUAL / INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION 9.8.3

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual / intermediate3 survey in accordance with Regulation 9.8.3 of Annex I of  the 
Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS  
WHERE REGULATION 9.3 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with 
Regulation 9.3 of Annex I of the Convention, be accepted as valid until   

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED  
AND REGULATION 9.4 APPLIES 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF 
SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 9.5 OR 9.6 3 APPLIES

This Certificate shall, in accordance with regulation 10.5 /10.6 1 of Annex I of the Convention, be accepted as valid 
until

3   Delete as appropriate

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with 
Regulation 9.4 of Annex I of the Convention, be accepted as valid until   
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Certificate No.:

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE  
WHERE REGULATION 9.8 APPLIES

In accordance with Regulation 9.8 of Annex I of the Convention, the new anniversary date is 

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

Signed:

Place:

Date:

In accordance with Regulation 9.8 of Annex I of the Convention, the new anniversary date is 
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Certificate No.: 9627402-3208953-005

O2K Rev 4.3

by American Bureau of Shipping

(name of state)

INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 

Issued under the Provisions of the  
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, 

as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and as amended, 
(hereinafter referred to as "the Convention")  

under the authority of the Government of

(This Certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment)

THIS IS TO CERTIFY:
1. That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 6 of Annex I of the Convention;
2. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition 

thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention.

Particulars of Ship

issued at  
 is attached.

This Certificate is valid only when Supplement  

Type of Ship1 :

Completion date of the survey on which this certificate is based: 06 October 2016

5 subject to surveys in accordance with Regulation 6 of Annex I of the Convention.This certificate is valid until 

(Place of Issue of Certificate) (Date of Issue)
onIssued at   

 Surveyor, American Bureau of Shipping

1   Delete as appropriate  
2   The above gross tonnage has been determined in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.  
3   The above gross tonnage has been determined by the authorities of the Administration in accordance with the national tonnage rules which were in force prior to the coming into force for existing ships  
     of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.  
4   For oil tankers.  
5   Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 10.1 of Annex I of the Convention.  The day and the month of date corresponds to the anniversary date as  
     defined in regulation 1.27 of Annex I of the Convention, unless amended in accordance with regulation  10.8 of Annex I of the Convention.

Gross Tonnage 1

on   
Offshore Vung Tau, VietnamF

06 October 2016

Oil Tanker
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under Regulation 2(2) of Annex I of the Convention
Ship other than any of the above

Name of Ship Distinctive Number or Letters Port of Registry

ARMADA TGT 1 3899 Majuro

Maximum Deadweight of Ship (metric tons) 4 IMO Number

ARMADA TGT 1 N/A 9107722

30 September 2021

06 October 2016

Vu, Huu Quyet, Ho Chi Minh Port

Offshore Vung Tau, Vietnam.

2a) According to footnote 3b) According to footnote

Republic of the Marshall Islands
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Certificate No.: 9627402-3208953-005

O2K Rev 4.3

1   Delete as appropriate

THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by Regulation 6 of Annex I of the Convention, the ship was found to comply 
with the relevant requirements of the Convention.

Annual Survey:

Annual / Intermediate1 Survey:

Annual / Intermediate1 Survey:

Annual Survey:

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)
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Certificate No.: 9627402-3208953-005

O2K Rev 4.3

ANNUAL / INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION 10.8.3

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual / intermediate1 survey in accordance with Regulation 10.8.3 of Annex I of  the 
Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS  
WHERE REGULATION 10.3 APPLIES

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with 
Regulation 10.3 of Annex I of the Convention, be accepted as valid until   

ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED  
AND REGULATION 10.4 APPLIES 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF 
SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION 10.5 OR 10.6 1 APPLIES

This Certificate shall, in accordance with regulation 10.5 /10.6 1 of Annex I of the Convention, be accepted as valid 
until

1   Delete as appropriate

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with 
Regulation 10.4 of Annex I of the Convention, be accepted as valid until   

Signed:

Place:

Date:

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)
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Certificate No.: 9627402-3208953-005

O2K Rev 4.3

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE  
WHERE REGULATION 10.8 APPLIES

In accordance with Regulation 10.8 of Annex I of the Convention, the new anniversary date is 

Signed:

Place:

Date:

Signed:

Place:

Date:

In accordance with Regulation 10.8 of Annex I of the Convention, the new anniversary date is 

(Surveyor, American Bureau of Shipping)

(Surveyor, American Bureau of Shipping)
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Certificate No.:

               /                    *

        /                                     *
Type of ship for the application of regulation 11.3:*

by American Bureau of Shipping

Name of ship Distinctive number or letters Port of Registry

Gross tonnage Number of persons which the ship  
is certified to carry IMO Number1

*    Delete as appropriate 
1   In accordance with resolution A.600(15) - IMO Ship Identification Number Scheme, this information may be included voluntarily

Particulars of Ship:

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or where applicable, date on which work for 
a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced  

THIS IS TO CERTIFY:

Name of manufacturer  

Type of sewage treatment plant  

Standard of sewage after disinfection  

Name of manufacturer  

Type of comminuter  

m3

Location  

Total capacity of the holding tank  

(1) That the ship is equipped with a                                      /                    /                     * and a discharge pipeline in 
compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows:

A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection.(1.4)

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for 
in 

Issued under the provisions of  
the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973   

as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, 
 and as amended by resolution MEPC.115(51), (hereinafter referred to as "the Convention")  

under the authority of the Government of:

INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION  
PREVENTION CERTIFICATE

(name of state)

9627402-3208953-007

  

  
 

New Ship Existing Ship

New Existing passenger ship
Ship other than a passenger ship

3899 Majuro

82967 100 9107722

09 March 1996

 Hamworthy

 Biological / Activated Sludge

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

   Sewage Treatment Plant Comminuter Holding Tank

*(1.1) Description of the sewage treatment plant :

*(1.2) Description of comminuter :

*(1.3) Description of holding tank :

resolution MEPC.159 (55).

Republic of the Marshall Islands

 

vquyet
Cross-Out
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Certificate No.:

on  Issued at 

 Surveyor, American Bureau of Shipping

Completion date of the survey on which this certificate is based: 

This certificate is valid until                                                          2 subject to surveys in accordance with regulation 4 of  
Annex IV of the Convention.

2   Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as 
    defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

The ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.(2)

That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material of the ship and 
the condition thereof are in all respects satisfactory and the ship complies with the applicable requirements of 
Annex IV of the Convention.

(3)

9627402-3208953-007

06 October 2016Offshore Vung Tau, Vietnam. 

06 October 2016

N/A

30 September 2021
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Certificate No.:

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 
8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until           .

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with 
regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until         .

This Certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid 
until                                                     .  

(Seal or Stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies.

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

(Seal or Stamp of the authority, as appropriate)

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

(Seal or Stamp of the authority, as appropriate)

Signed:
(Signature of authorized official)

Place:

Date:

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies.

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.5 or 8.6 applies.

9627402-3208953-007

 

(DD/MM/YYYY)
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PHỤ LỤC 1B:  
PHIẾU PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 2: 
KẾT QUẢ MÔ HÌNH  

PHÂN TÁN DUNG DỊCH KHOAN & MÙN 
KHOAN 

 

 

 

 

 

 

 





 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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PHẦN I. GIỚI THIỆU 

1.1. Giới thiệu phần mềm 

1.1.1. Giới thiệu chung mô hình 

- Phần mềm:  CHEMMAP version 6.7.2 

- Nhà sản suất:  Applied Science Associates, Inc. (ASA) 

- Dữ liệu cho mô hình:  Environmental Data Servers (EDS). 

Chemmap là phần mềm phân tích và mô phỏng sự di chuyển, lan truyền và lắng đọng 
vật chất trong cột nước và trên bề mặt đáy biển. Nguyên lý của mô hình được dựa trên 
mô hình tính toán các quá trình thay đổi trong quá trình phát tán các vật liệu xuống 
biển thông qua 03 giai đoạn được nghiên cứu thí nghiệm và kiểm tra thực địa của Koh 
và Chang (1973): 

- Giai đoạn 1: Giai đoạn phân tán - Sự phân tán khi rơi tự do của khối vật liệu. 

- Giai đoạn 2:  Giai đoạn phá vỡ liên kết vật liệu - Sự phá vỡ liên kết của khối 
vật liệu do động lượng ban đầu của khối vật liệu khi va chạm vào nền đáy 
biển. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn phát tán – Mô hình mô dự đoán sự di chuyển và phát 
tán của vật liệu bởi tác động của dòng chảy. 

Các thuật toán tính toán cho các quá trình chính ảnh hưởng đến sự phát tán của vật 
liệu: 

- Khởi tạo sự phân tán ban đầu của vật chất khi nó được thải vào môi trường. 

- Tính toán độ phân tán trong cột nước, lắng đọng xuống đáy biển dưới tác 
động của điều kiện khí tượng hải văn tại khu vực. 

Khả năng ứng dụng của CHEMMAP 

- CHEMMAP có thể sử dụng để chạy cho tất cả các nơi trên thế giới với đầy đủ 
dữ liệu về thông tin địa hình và khí tượng thủy văn. CHEMMAP có thể sử 
dụng hệ thống bản đồ ở tất cả các kích cỡ và tỉ lệ khác nhau nhờ sự hỗ trợ của 
khả năng tích hợp với các hệ thống GIS. 



 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  

của Dự án “Kế hoạch phát triển toàn mỏ Tê Giác Trắng điều chỉnh năm 2022” 
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Hình 1. Giao diện mô hình 

1.1.2. Hệ thống dữ liệu được sử dụng 

Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến EDS được phát triển bởi ASA nhằm phục vụ cho công 
tác tìm kiếm và ứng phó sự cố lan truyền dầu và hóa chất và áp dụng được trên phạm vi 
toàn thế giới. ASA đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và khai thác các 
hệ thống dữ liệu môi trường và hệ thống thông tin dữ liệu địa lý. EDS là hệ thống cơ sở 
dữ liệu trực tuyến cung cấp dữ liệu vệ khí tượng thủy văn cho các khu vực biển trên 
phạm vi toàn cầu. Dữ liệu của EDS được cung cấp từ các nguồn đáng tin cậy như: Hải 
quân Hoa Kỳ, Hải Quân Hoàng Gia Úc, NOAA, Các dữ liệu này được đo thông qua hệ 
thống số lượng lớn các vệ tinh quét liên tục trên phạm vi toàn cầu trong đó có cả khu 
vực biển Việt Nam. 

 
Hình 2. Lưới quét của các vệ tinh khí tượng trong vòng 10 ngày 
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Đối với khu vực biển Việt Nam, ASA đã tiến hành thử nghiệm để đánh giá tính chính 
xác của dữ liệu cung cấp từ EDS bằng cách so sánh kết quả với những trạm đo được đặt 
ở ven bờ biển Việt Nam. Kết quả thử nghiệm so sánh cho thấy dữ liệu của hệ thống 
EDS có tính chính xác cao cho vùng biển Việt Nam. Ngoài ra hệ thống dữ liệu EDS đã 
được sử dụng và cho kết quả chính xác cho nhiều dự án khác nhau trên biển Việt Nam. 
Gần đây Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
(VINASARCOM) cũng sử dụng hệ thống dữ liệu này cho những hoạt động của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Dữ liệu dòng chảy của EDS tại Việt Nam 

1.1.3. Thông số chạy mô hình 

Nhiệt độ nước biển 

Dữ liệu về nhiệt độ trung bình nước biển được lấy từ dữ liệu của Trung Tâm Hải 
Dương Học Quốc Gia Úc – Atlas Đại Dương Toàn Cầu (www.metoc.gov.au) và được 
thu thập theo nhiều mùa với nhiệt độ thấp nhất là 23oC và cao nhất là 30oC.  Trong báo 
cáo này sẽ chọn trường hợp xấu nhất là nhiệt độ nước biển khoảng 23oC, bởi vì nhiệt độ 
càng thấp thì khả năng bay hơi của các chất càng thấp.   

Dữ liệu dòng chảy 

Dữ liệu dòng chảy của báo cáo này được lấy từ cơ sở dữ liệu của Hải Quân Hoa Kỳ 
(NCOM). NCOM được phát triển tại phòng thí nghiệm cùa hải quân Hoa Kỳ (NRL) và 
được điều hành bởi văn phòng hải dương học của hải quân Hoa Kỳ.  

http://www.metoc.gov.au
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Dữ liệu gió 

Dữ liệu về gió được lấy từ cơ sở dữ liệu của Trung Tâm Quốc Gia về Dự Đoán Môi 
Trường của Hoa Kỳ (NCEP) và được cung cấp bởi NOAA’s (Cơ quan quản lý đại 
dương và khí quyển quốc gia của Hoa Kỳ). 

1.2. Thông số khí tượng 

Dữ liệu dòng chảy và hướng gió cho việc mô phỏng kịch bản được mô hình kết nối trực 
tuyến với hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến EDS. Dữ liệu dòng chảy và hướng gió từ 
máy chủ của EDS sẽ được trả về phần mềm mô hình để có thể mô phỏng cho từng kịch 
bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Kết nối dữ liệu dòng chảy với hệ thống EDS 
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Hình 5. Dòng chảy khu vực dự án thời kỳ gió mùa Đông Bắc 
 (tháng 11 – tháng 3) 

 

 

Hình 6. Dòng chảy khu vực dự án thời kỳ gió mùa Tây Nam  
(tháng 5 – tháng 9) 
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Hình 7. Dòng chảy khu vực dự án thời kỳ chuyển mùa (tháng 4) 
 

 

Hình 8. Dòng chảy khu vực dự án thời kỳ chuyển mùa (tháng 10) 
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Hình 9. Kết nối dữ liệu hướng gió với hệ thống EDS 
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1.3. Tạo lưới mô phỏng 

Khu vực mô phỏng được xác định xung quanh vị trí khu vực dự án, tại biển Đông Việt 
Nam (xem hình 10). Sử dụng bản đồ nền HYDROMAP khu vực Đông Nam Á của 
ASA tích hợp vào bản đồ nền để xác định lưới mô phỏng cho các kịch bản chạy mô 
hình, ngoài ra có tích hợp bổ sung thêm ranh giới đường bờ biển các tỉnh của Việt Nam 
nhằm xác định chính xác ranh giới giữa biển và đất liền để mô hình mô phỏng chính 
xác hơn khi chất thải phát tán đến gần đường bờ.  

Kích thước mắt lưới mô phỏng được xác định là 20m, trong phạm vi mô phỏng bán 
kính 3 km tính từ vị trí thải. 

  
Hình 10. Lưới mô phỏng mô hình phân tán  
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  PHẦN II. KỊCH BẢN CHẠY MÔ HÌNH 
 

2.1 Mô hình phân tán dung dịch khoan 

2.1.1 Thông số chạy mô hình 
Thông số mô hình hóa được trình bày tóm tắt trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thông số dữ liệu đầu vào mô phỏng phân tán dung dịch khoan 

Thông số 
Kịch bản 

Thải tại giàn H5-WHP 

Vị trí thải  
Tọa độ địa lý 

107°55'6.719"E 
  9°52'43.583"N 

Tọa độ VN2000 

(BRVT KT107o45’) 
518445,1 - 1092419,6 

Độ sâu mực nước (m) 40 

Tầng thải Tầng mặt 

Lượng thải  1.850 m3  

Số ngày thải  Tức thời  

Thời gian mô phỏng 

- Gió mùa Đông Bắc ( Tháng 11 – Tháng 3) 
- Gió mùa Tây Nam (Tháng 5 – Tháng 9) 
- Chuyển mùa vào tháng 4 
- Chuyển mùa vào tháng 10 
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2.1.2 Kết quả mô hình phân tán dung dịch khoan 
 Thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Đông 
Bắc cho thấy dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng Tây Nam, 
khu vực có nồng độ cao nhất của dung dịch khoan là 9.540 ppm nằm trong vòng bán 
kính cách điểm thải khoảng 520 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm.  

 

Hình 11. Kết quả mô hình phân tán dung dịch khoan thời kỳ gió mùa Đông Bắc 
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 Thời kỳ gió mùa Tây Nam 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Tây 
Nam cho thấy dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng Đông Bắc, 
khu vực có nồng độ cao nhất của dung dịch khoan là 10.630 ppm nằm trong vòng bán 
kính cách điểm thải khoảng 330 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 

 

Hình 12. Kết quả mô hình phân tán dung dịch khoan thời kỳ gió mùa Tây Nam 
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 Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 4 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào tháng 4 cho thấy 
dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là hướng Tây Bắc, khu vực có 
nồng độ cao nhất của dung dịch khoan là 11.750 ppm nằm trong vòng bán kính cách 
điểm thải khoảng 180 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 1.000 ppm. 

 

Hình 13. Kết quả mô hình phân tán dung dịch khoan thời kỳ chuyển mùa – 
Tháng 4 
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 Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 10 

Kết quả mô hình phát tán dung dịch khoan tại giàn H5-WHP vào tháng 10 cho thấy 
dung dịch khoan thải sẽ phát tán theo hướng chính là Tây Nam, khu vực có nồng độ 
cao nhất của dung dịch khoan là 10.520 ppm nằm trong vòng bán kính cách điểm thải 
khoảng 500 m và nhanh chóng giảm dần xuống dưới 100 ppm. 

 

Hình 14. Kết quả mô hình phân tán dung dịch khoan thời kỳ chuyển mùa – 
Tháng 10 
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2.2 Mô hình phân tán mùn khoan thải 

2.2.1 Thông số chạy mô hình 
Thông số mô hình hóa được trình bày tóm tắt trong Bảng 2. 

Bảng 2. Thông số dữ liệu đầu vào mô phỏng phân tán mùn khoan 

Thông số 
Kịch bản 

Thải tại giàn H5-WHP 

Vị trí thải  
Tọa độ địa lý 

107°55'6.719"E 

  9°52'43.583"N 

Tọa độ VN2000 
(BRVT KT107o45’) 

518445,1 - 1092419,6 

Độ sâu mực nước (m) 40 

Tầng thải Tầng mặt 

Lượng thải  17.364 tấn  

Số ngày thải  74 ngày  

Thời gian mô phỏng 

- Gió mùa Đông Bắc ( Tháng 11 – Tháng 3) 
- Gió mùa Tây Nam (Tháng 5 – Tháng 9) 
- Chuyển mùa vào tháng 4 
- Chuyển mùa vào tháng 10 

 

2.2.2 Kết quả mô hình phân tán mùn khoan thải 
 Thời kỳ gió mùa Đông Bắc 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Đông Bắc phát tán chủ yếu theo  
hướng Tây Nam của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,5 km, với diện tích 
phân bố khoảng 0,05 km2 về phía Tây Nam, mức độ tập trung trung bình là 514 
kg/m2. 
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Hình 15. Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải thời kỳ gió mùa Đông bắc 
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 Thời kỳ gió mùa Tây Nam 
Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ gió mùa Tây Nam phát tán chủ yếu theo  
hướng Đông Bắc của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 0,4 km, với diện tích 
phân bố khoảng 0,05 km2 về phía Đông Bắc, mức độ tập trung trung bình là 520 
kg/m2. 
 

 

Hình 16. Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải thời kỳ gió mùa Tây Nam 
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 Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 4 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ chuyển mùa tháng 4 phát tán chủ yếu 
theo  hướng Đông Bắc và Tây Bắc của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 
0,4 km, với diện tích phân bố khoảng 0,06 km2, mức độ tập trung trung bình là 443 
kg/m2. 
 

 

Hình 17. Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải thời kỳ chuyển mùa – 
Tháng 4 
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 Thời kỳ chuyển mùa – Tháng 10 

Mùn khoan thải từ giàn H5-WHP thời kỳ chuyển mùa tháng 10 phát tán chủ yếu 
theo  hướng Tây Nam của vị trí thải, tập trung chủ yếu trong phạm vi 045 km, với 
diện tích phân bố khoảng 0,05 km2, mức độ tập trung trung bình là 500 kg/m2. 
 

 

Hình 18. Kết quả mô hình phát tán mùn khoan thải thời kỳ chuyển mùa – 
Tháng 10 
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