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Chính sách pháp luật về bảo vệ
môi trường trong hoạt động
khai thác khoáng sản ở Việt Nam
PGS.TS Bùi Cách Tuyến
Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng về khoáng sản, với khoảng 5.000 mỏ quặng và 60
loại khoáng sản khác nhau. Trong đó, có một số loại khoáng sản lớn về trữ lượng như
bauxit, titan, đất hiếm, than và quý về giá trị như dầu mỏ, uranium... Những năm
qua, hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đã đóng góp không nhỏ vào sự phát
triển kinh tế của nhiều địa phương, tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng gây nhiều tác động
tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.
gành công nghiệp khai
thác tài nguyên khoáng
sản tuy mang lại lợi ích
kinh tế lớn cho doanh
nghiệp, cho quốc gia nhưng đã phải
đánh đổi với sự hủy hoại môi trường,
các hệ sinh thái, đánh đổi với tiềm
năng các nguồn tài nguyên khác như
du lịch, nuôi trồng thủy sản, sản xuất
nông, lâm nghiệp... và đối mặt với
nhiều thách thức về kinh tế - xã hội
của cộng đồng dân cư vùng khai
khoáng. Bên cạnh đó, tài nguyên đất,
nước bị sử dụng lãng phí, cộng đồng
dân cư địa phương phải gánh chịu hậu
quả và chính quyền địa phương luôn
phải tìm cách khắc phục.

N

BVMT trong hoạt động khai thác
khoáng sản đã được quy định cụ thể
trong Luật BVMT năm 2005, Luật
Khoáng sản 2010 và các văn bản
hướng dẫn thi hành cùng nhiều văn
bản quy phạm pháp luật khác. Các văn
bản này đã quy định cụ thể về quyền
và nghĩa vụ của các chủ thể; các hành
vi bị cấm; các biện pháp chế tài xử lý vi
phạm; các công cụ quản lý; hệ thống
các cơ quan quản lý nhà nước trong
lĩnh vực BVMT...

2

Một số kết quả đạt được
Thứ nhất: Hệ thống pháp luật về
tài nguyên khoáng sản đã xác lập các
yêu cầu về BVMT trong hoạt động
khai thác khoáng sản. Bên cạnh những
cơ chế quản lý nhằm đảm bảo sự kiểm
soát của Nhà nước đối với nguồn tài
nguyên khoáng sản và giám sát đối với
quá trình khai thác, chế biến khoáng
sản, pháp luật về khoáng sản nói riêng
và pháp luật về môi trường nói chung
đều có riêng những quy định về vấn đề
BVMT trong hoạt động khai thác
khoáng sản. Các biện pháp BVMT
trong hoạt động khai thác khoáng sản
được quy định như sau:
- Quy định về đánh giá tác động môi
trường (ĐTM) trong hoạt động khai
thác khoáng sản: Điều 18 Luật BVMT
và Điều 12 Nghị định số
29/2011/NĐ-CP quy định chủ dự án
khai thác khoáng sản phải có trách
nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ
điều kiện lập báo cáo ĐTM. Chủ dự
án phải trình thẩm định báo cáo
ĐTM trước khi đề nghị cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép khai thác
khoáng sản. Quyết định phê duyệt
báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có
thẩm quyền cấp giấy phép khai thác
khoáng sản;
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- Quy định về sử dụng công nghệ
phù hợp, thiết bị thân thiện với môi
trường trong khai thác khoáng sản:
Theo Điều 30 Luật Khoáng sản 2010,
tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng
sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị,
vật liệu thân thiện với môi trường;
thực hiện các giải pháp ngăn ngừa,
giảm thiểu tác động xấu đến môi
trường và cải tạo, phục hồi môi
trường. Cũng theo Điều 44 Luật
BVMT 2005, việc sử dụng máy móc,
thiết bị, hóa chất độc hại trong thăm
dò, khảo sát, khai thác, chế biến
khoáng sản phải có chứng chỉ kỹ thuật
và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ
quan quản lý nhà nước về BVMT.
- Quy định về áp dụng các biện
pháp BVMT khi tiến hành thăm dò,
khai thác và chế biến khoáng sản:
Theo Điều 44 Luật BVMT 2005,
các biện pháp mà các tổ chức và cá
nhân khi tiến hành thăm dò, khai
thác và chế biến khoáng sản phải áp
dụng bao gồm: Thu gom, xử lý nước
thải đạt tiêu chuẩn môi trường; Thu
gom, xử lý chất thải rắn theo quy
định về quản lý chất thải rắn thông
thường; trường hợp chất thải có yếu
tố nguy hại thì quản lý theo quy định
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 Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc về thực hiện chính sách, pháp luật quản lý khai thác khoáng sản gắn với BVMT tại
Khánh Hòa ngày 8/3/2012

về quản lý chất thải nguy hại; Có
biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc
phát tán bụi, khí thải độc hại ra môi
trường xung quanh; Lưu giữ, vận
chuyển khoáng sản bằng các thiết bị
chuyên dụng, được che chắn tránh
phát tán ra môi trường.
- Quy định về cải tạo, phục hồi môi
trường đối với hoạt động khai thác
khoáng sản: Theo Điều 32 Luật
BVMT 2005 và Điều 30 Luật Khoáng
sản 2010, tổ chức, cá nhân hoạt động
khoáng sản phải thực hiện các giải
pháp và chịu các chi phí về bảo vệ, cải
tạo, phục hồi môi trường. Để triển
khai thực hiện nội dung này, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 71/2008/QĐ-TTg ngày
29/5/2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi
môi trường đối với hoạt động khai
thác khoáng sản (sau đây viết tắt là
Quyết định số 71). Từ năm 2008 đến
đầu năm 2012, Bộ TN&MT đã phê
duyệt 83 dự án với tổng số tiền ký quỹ
trên 1.324 tỷ đồng, trong đó, có 73 dự
án khai thác lộ thiên, với tổng số tiền
ký quỹ trên 1.248 tỷ đồng; 5 dự án
khai thác than hầm lò, tổng số tiền ký
quỹ trên 63 tỷ đồng; 5 dự án khai thác
cát, sỏi, lòng sông, cát ven biển, tổng

số tiền ký quỹ gần 13 tỷ đồng. Theo
loại hình khai thác khoáng sản, có 24
dự án khai thác than, với tổng số tiền
trên 765 tỷ đồng; 19 dự án khai thác
kim loại (sắt, niken, titan…), tổng số
tiền gần 322 tỷ đồng; 34 dự án khai
thác phi kim loại (chủ yếu là đá), tổng
số tiền gần 220 tỷ đồng; 6 dự án khai
thác cát, đất hiếm, với tổng số tiền gần
18 tỷ đồng.
Theo báo cáo của 48/63 UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về tình hình thực hiện công tác
ký quỹ và cải tạo, phục hồi môi
trường, tính đến tháng 7/2012, có
2.036 dự án cải tạo, phục hồi môi
trường được phê duyệt, với tổng số
tiền ký quỹ trên 1.165 tỷ đồng. Trong
đó, một số tỉnh có số lượng dự án và
số tiền ký quỹ lớn như: Quảng Ninh
(51 dự án, tổng số tiền trên 195,8 tỷ
đồng); Yên Bái (105 dự án, tổng số
tiền trên 184,9 tỷ đồng); Thái
Nguyên (50 dự án, tổng số tiền ký quỹ
trên 114,6 tỷ đồng); Đồng Nai (33 dự
án, tổng số tiền trên 79,3 tỷ đồng);
Nghệ An (140 dự án, tổng số tiền gần
52 tỷ đồng)...
Vừa qua, Bộ TN&MT đã phối
hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tiến hành sơ kết,
đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định
71. Hiện Bộ TN&MT đã xây dựng,
hoàn thiện và đang trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định về
cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ
cải tạo, phục hồi môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản để
thay thế Quyết định số 71 cho phù
hợp với yêu cầu của tình hình thực tế.
Thứ hai: Pháp luật về BVMT
trong hoạt động khai thác khoáng sản
đã phân định chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn rõ ràng, cụ thể cho các cơ
quan quản lý nhà nước từ Trung ương
đến địa phương.
- Điều 121 Luật BVMT 2005 quy
định, Bộ TN&MT chịu trách nhiệm
trước Chính phủ trong việc thực hiện
quản lý nhà nước về BVMT; Điều 80
Luật Khoáng sản 2010 cũng quy định,
Bộ TN&MT là cơ quan chịu trách
nhiệm trước Chính phủ thực hiện
quản lý nhà nước về khoáng sản trong
phạm vi cả nước.
- Theo Điều 122 Luật BVMT
2005, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm
thực hiện quản lý nhà nước về BVMT
tại địa phương; Điều 81 Luật Khoáng
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sản 2010 quy định, UBND cấp tỉnh
quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa
phương thuộc thẩm quyền.
Như vậy, Bộ TN&MT là cơ quan
thống nhất quản lý nhà nước về
BVMT trong hoạt động khai thác
khoáng sản ở cấp Trung ương, còn
UBND cấp tỉnh/thành phố là cơ
quan chịu trách nhiệm ở cấp
tỉnh/thành.
Thứ ba: Hệ thống các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường ngày càng được hoàn thiện.
Hoạt động khai thác khoáng sản có
tác động trực tiếp đến các thành phần
của môi trường như nước, đất, không
khí. Trong số 41 Quy chuẩn kỹ thuật
hiện hành về BVMT do Bộ TN&MT
ban hành, có 18 Quy chuẩn kỹ thuật
liên quan đến hoạt động khai thác
khoáng sản.
Thứ tư: Các chính sách pháp luật
nhằm thúc đẩy kinh tế hóa trong lĩnh
vực khai thác khoáng ngày càng được
áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả
cao, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm
soát ô nhiễm môi trường và tăng
nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó là các công cụ kinh tế đã
được áp dụng như: Thuế tài nguyên;
Phí BVMT đối với khai thác khoáng
sản; Phí BVMT đối với chất thải rắn;
Phí BVMT đối với nước thải.
Thứ năm: Pháp luật về tài nguyên
khoáng sản quy định chính sách
khuyến khích BVMT và khai thác, sử
dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.
Nhà nước đã có chính sách ưu đãi,
khuyến khích đầu tư đối với các dự án
khai thác gắn liền với chế biến tại chỗ,
khoáng sản ở vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Dự
án có áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên
tiến, bảo đảm môi trường, thu hồi tối
đa các thành phần có ích, làm ra các
sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các
sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế
- xã hội cao; Dự án chế biến khoáng
sản nhập khẩu đáp ứng nhu cầu sử
dụng trong nước và xuất khẩu.
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Thứ sáu: Chính sách pháp luật
nhằm tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về
BVMT trong hoạt động khai thác
khoáng sản.
Thời gian gần đây, hoạt động thăm
dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất
khẩu khoáng sản có một số diễn biến
phức tạp. Cụ thể là, tình trạng khai
thác một số loại khoáng sản như vàng
sa khoáng, quặng sắt, titan, đá hoa
trắng, cát xây dựng chưa phù hợp với
nhu cầu thực tế. Số lượng giấy phép
khai thác, chế biến khoáng sản được
cấp phép khai thác gia tăng, trong khi
việc đầu tư các dự án chế biến sâu ít
được quan tâm. Nhằm chấn chỉnh
công tác quản lý nhà nước đối với các
hoạt động thăm dò, khai thác, chế
biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản,
thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW
ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về
định hướng Chiến lược khoáng sản và
công nghiệp khai khoáng đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển
khai Luật Khoáng sản 2010, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 về việc
tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với các hoạt động thăm dò, khai
thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu
khoáng sản. Chỉ thị giao Bộ
TN&MT, UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương phối hợp
với các Bộ, ngành liên quan tiến hành
kiểm tra, thanh tra đối với các dự án
khai thác khoáng sản đang hoạt động,
đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép
khai thác khoáng sản đối với các
trường hợp gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, trực tiếp gây hư hỏng
hạ tầng kỹ thuật, mất an ninh trật tự,
gây bức xúc cho nhân dân nơi có hoạt
động khai thác khoáng sản.
Một số tồn tại và hạn chế
của hệ thống chính sách
pháp luật hiện hành về
BVMT trong hoạt động khai
thác khoáng sản
Nhìn chung, chính sách pháp luật
về tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam
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đã chú trọng đến các yêu cầu về
BVMT trong quá trình hoạt động
khai thác khoáng sản. Yêu cầu về khai
thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm cũng
được xác lập ở mức độ nhất định. Đi
kèm với các yêu cầu này, các văn bản
hiện hành đã đưa ra những công cụ
quản lý, nhằm hướng tới việc kiểm
soát, đảm bảo sự tuân thủ của các quy
định pháp luật đã được đưa ra. Các
biện pháp này có ý nghĩa tích cực
trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng
sản, BVMT, góp phần làm cho hoạt
động khai thác khoáng sản có những
đóng góp tích cực vào sự phát triển
kinh tế chung của đất nước.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy các
quy định hiện hành chưa đủ để đảm
bảo các yêu cầu về BVMT trong khai
thác khoáng sản. Hoạt động khai thác
khoáng sản là hoạt động có xung đột
với nhiều lĩnh vực kinh tế khác và môi
trường cho các hoạt động kinh tế này
cũng đòi hỏi những yêu cầu đặc thù
khác nhau, trong khi chưa có những
quy định đặc thù để giải quyết xung
đột về môi trường giữa hoạt động
khoáng sản với các hoạt động khác.
Các văn bản hiện nay chưa làm rõ căn
cứ để lựa chọn khi có xung đột về môi
trường giữa khai thác khoáng sản với
các ngành kinh tế khác, đặc biệt là
nông nghiệp, du lịch. Những tranh
cãi gần đây liên quan đến vấn đề khai
thác bauxit ở Tây Nguyên hay mở bể
than ở Đồng bằng sông Hồng cho
thấy khoảng trống pháp luật trong
vấn đề này. Việc thiếu những tiêu chí
cần thiết làm cơ sở pháp lý cho sự lựa
chọn khiến cho các quyết định đưa ra
có thể dựa trên những ý chí chủ quan
nhất định và gây ra những tranh cãi
về BVMT, bảo vệ nguồn tài nguyên
dự trữ.
Ngoài ra, các quy định hiện hành
cho thấy có sự mất cân đối giữa yêu
cầu về BVMT trong hoạt động khai
thác khoáng sản và yêu cầu cũng như
cơ chế đảm bảo cho việc khai thác và
sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.
Trong khi, vấn đề BVMT trong hoạt
động khai thác khoáng sản có những

LUT PHÁP -

CHÍNH SÁCH

yêu cầu rất cụ thể về công nghệ sử
dụng; trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân liên quan; thực hiện ĐTM; nộp
phí môi trường; ký quỹ phục hồi môi
trường… thì yêu cầu đối với việc khai
thác và sử dụng hợp lý tài nguyên
khoáng sản không có nhiều cơ chế
pháp lý để ràng buộc. Ngay chính
trong cơ chế quan trọng nhất là cấp
phép khai thác cũng như thu thuế tài
nguyên cũng chưa được xây dựng dựa
trên một quan điểm tài nguyên
khoáng sản là tài sản của quốc gia, khả
năng khai thác là có hạn và là tài
nguyên không thể tái tạo.
Theo quy định của Luật Thanh tra
và các văn bản hướng dẫn, thủ tục tiến
hành thanh tra quá phức tạp (với 33
văn bản), các Đoàn thanh tra, kiểm tra
định kỳ khi tiến hành thanh kiểm tra
phải thông báo cho đối tượng thanh,
kiểm tra biết, ít nhất là trước 3 ngày.
Việc này gây khó khăn cho việc phát
hiện hành vi vi phạm do các đối tượng
thanh, kiểm tra có thời gian, điều kiện
đối phó (tạm ngừng hoạt động khai
thác; vận hành công trình xử lý chất
thải tại thời điểm kiểm tra; hay vận
chuyển hết toàn bộ chất thải đang lưu
giữ, xả chất thải vào ban đêm, ngoài
giờ hành chính). Một số hành vi vi
phạm về môi trường thường diễn ra có
tính thời điểm, không để lại dấu vết
nên khó khăn trong việc phát hiện và
xử lý vi phạm.
Trong thời gian qua, mặc dù việc
ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
trong hoạt động khai thác khoáng sản
đã thu được những kết quả đáng kể,
tuy nhiên, trên thực tế địa phương nào
có tiềm năng về khoáng sản càng
nhiều thì môi trường ở đó xuống cấp
nhanh. Hiện nay, tại các tỉnh/thành
phố, việc quản lý hoạt động ký quỹ, cải
tạo và phục hồi môi trường đối với
khoáng sản chưa có đầu mối rõ ràng và
thống nhất, trong khi số tiền ký quỹ
thì Quỹ BVMT địa phương quản lý.
Đối với việc theo dõi, đôn đốc các
hoạt động triển khai cải tạo, phục hồi
môi trường, một số tỉnh giao cho Chi
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cục BVMT, có tỉnh giao cho Phòng
Khoáng sản của Sở TN&MT quản lý,
dẫn đến chồng chéo trong hoạt động
thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác
nhận các nội dung của Dự án cải tạo,
phục hồi môi trường/ Dự án cải tạo,
phục hồi môi trường bổ sung.
Về chế tài xử lý, mặc dù Nghị định
số
150/2004/NĐ-CP
ngày
29/7/2004 của Chính phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực khoáng sản (gần đây đã được
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định
77/2007/NĐ-CP và Nghị định số
117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm
pháp luật trong lĩnh vực BVMT), tuy
nhiên trong thực tiễn áp dụng đã có
một số bất cập như: Quy định về hành
vi vi phạm còn chung chung; Mức
phạt chưa hợp lý; Mức phạt thấp đối
với những hành vi có tính nguy hại
cao cho môi trường (tại Nghị định
77/2007/NĐ-CP quy định mức tối
đa là 100 triệu và Nghị định
117/2009/NĐ-CP quy định mức tối
đa là 500 triệu). Bên cạnh đó, hoạt
động khai thác khoáng sản mang lại lợi
nhuận lớn nên nhiều doanh nghiệp
sẵn sàng chấp nhận nộp phạt thay vì
thực hiện các giải pháp hoặc đầu tư và
vận hành các hệ thống xử lý môi
trường với chi phí rất lớn.

Chính sách thuế, phí hiện hành
quy định về hoạt động khai thác
khoáng sản đã phù hợp với chủ
trương, chính sách của Đảng, tạo sự
đồng bộ, thống nhất trong hệ thống
pháp luật của Nhà nước về BVMT;
góp phần nâng cao ý thức, trách
nhiệm BVMT trong khai thác khoáng
sản; khai thác khoáng sản phải gắn
liền với BVMT; tạo nguồn thu ngân
sách, tăng nguồn đầu tư cho công tác
BVMT. Tuy nhiên, vẫn còn những
hạn chế về việc áp dụng các công cụ
kinh tế này đối với hoạt động khai
thác khoáng sản. Cụ thể như, hiện nay
việc tính thuế tài nguyên, phí BVMT
đối với khai thác khoáng sản, phí
BVMT đối với chất thải rắn và nước
thải chủ yếu dựa vào kê khai của
doanh nghiệp. Cơ quan thuế và phí
rất khó kiểm tra, xác định chính xác
sản lượng mà đơn vị thực tế khai thác,
gây khó khăn cho việc tính thuế và tạo
kẽ hở cho doanh nghiệp kê khai thấp
hơn so với thực tế, dẫn đến thất thoát
nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, mức thuế tài nguyên, phí
BVMT đối với khai thác khoáng sản
thấp hơn so với giá trị thực tế của tài
nguyên khai thác; phí BVMT đối với
nước thải và chất thải rắn thấp hơn chi
phí đầu tư xử lý.
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Nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước đối với hoạt động
khoáng sản
Nguyễn Tùng
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
Bộ TN&MT
Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản khá đa dạng và phong phú
với hơn 60 loại khoáng sản tại hơn 5.000 mỏ, điểm quặng. Một số loại khoáng sản
có quy mô trữ lượng lớn ở tầm thế giới, như bauxit, titan, đất hiếm và đá vôi…
Trong những năm qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra phổ biến
ở nhiều địa phương, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, lãng phí tài
nguyên thiên nhiên, để lại nhiều hệ lụy, khó khắc phục về môi trường.
Chính sách quản lý nhà
nước đối với hoạt động khai
thác khoáng sản
Ngày 1/3/1996, Bộ Chính trị
(khóa VII) đã ban hành Nghị quyết số
13 - NQ/TW về “Định hướng Chiến
lược tài nguyên khoáng sản và phát
triển công nghiệp khai khoáng đến
năm 2010”. Sau 15 năm triển khai
thực hiện Nghị quyết, nhận thức của
các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến
địa phương về vai trò, tầm quan trọng
của khoáng sản được nâng cao. Tuy
nhiên, việc triển khai Nghị quyết còn
bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Một
số cấp, ngành chưa thực sự quan tâm
đúng mức tới việc tổ chức triển khai
Nghị quyết; công tác tuyên truyền phổ
biến chưa được chú trọng; ý thức chấp
hành pháp luật của nhiều địa phương,
tổ chức và cá nhân chưa nghiêm túc,
còn chạy theo lợi ích cục bộ, gây lãng
phí lớn tài nguyên.
Ngày 25/4/2011, Bộ Chính trị đã
ban hành Nghị quyết số 02 -NQ/TW
về “Định hướng Chiến lược khoáng
sản và công nghiệp khai khoáng đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.
Quan điểm cơ bản của Đảng xác định
rõ khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu
toàn dân, do Nhà nước thống nhất
quản lý, là nguồn lực quan trọng để
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 Đoàn Tổng cục Địa chất Khoáng sản kiểm tra thực địa điểm khai thác quặng vàng
của Công ty TNHH Đức Lộc (Tiên An, Tiên Phước, Quảng Nam)

phát triển kinh tế - xã hội đất nước,
phải được điều tra, thăm dò, đánh giá
đúng trữ lượng và có chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch sử dụng hiệu quả, góp
phần vào tăng trưởng chung và bền
vững của nền kinh tế; phát triển công
nghiệp khai khoáng phải đi đôi với
bảo đảm an ninh, quốc phòng,
BVMT, bảo vệ cảnh quan, di tích lịch
sử, văn hóa; bảo đảm hài hòa lợi ích
thu được từ khai thác và chế biến
khoáng sản giữa Nhà nước, doanh
nghiệp và người dân nơi có khoáng
sản được khai thác, chế biến.
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Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý
nhà nước đối với các hoạt động thăm
dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất
khẩu khoáng sản, thực hiện Nghị
quyết số 02 - NQ/TW ngày
25/4/2011 của Bộ Chính trị về định
hướng Chiến lược khoáng sản và công
nghiệp khai khoáng đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030 và triển khai
Luật Khoáng sản 2010, Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị
02/CT - TTg, trong đó nêu rõ chủ
trương, không cấp phép thăm dò, khai
thác mới đối với quặng bauxit ở các
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tỉnh phía Bắc, khai thác vàng sa
khoáng và quặng titan sa khoáng;
dừng hoàn toàn việc xuất khẩu quặng
sắt, đối với các mỏ đang khai thác;
không xuất khẩu quặng titan chưa qua
chế biến sâu và việc xuất khẩu phải
được chấp thuận của Thủ tướng
Chính phủ; không xuất khẩu quặng
đồng, đá hoa trắng, đá granit, đá khối.
Đối với các mỏ đang khai thác, nếu
không bảo đảm hiệu quả và yêu cầu về
môi trường thì phải có phương án
kiên quyết đóng cửa mỏ và hoàn thổ
theo quy định.
Thực trạng quản lý nhà
nước về khai thác khoáng
sản
Thời gian gần đây, hoạt động thăm
dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất
khẩu khoáng sản đã có một số diễn
biến phức tạp. Tình trạng khai thác
một số loại khoáng sản như vàng sa
khoáng, quặng sắt, titan, đá hoa trắng,
cát xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu
thực tế. Số lượng giấy phép khai thác,
chế biến khoáng sản được cấp tăng
nhanh, trong khi việc đầu tư các dự án
chế biến sâu ít được quan tâm. Một số
loại khoáng sản như dầu khí, than đá,
đồng, đá vôi xi măng có công nghệ

khai thác hiện đại, còn lại các khoáng
sản khác được khai thác và chế biến
bằng công nghệ cũ, lạc hậu.
Tình trạng vi phạm quy định về
an toàn lao động và BVMT còn khá
phổ biến. Hoạt động khai thác
khoáng sản trái phép vẫn còn tồn tại
ở nhiều địa phương, tập trung chủ
yếu vào một số loại khoáng sản như
than đá, vàng, titan, thiếc, chì, kẽm,
sắt, mangan, cát xây dựng. Việc xuất
khẩu lậu khoáng sản và gian lận
thương mại gia tăng, chưa kiểm soát
được, gây mất trật tự an ninh xã hội
và gây bức xúc trong nhân dân. Hiệu
quả công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về khoáng sản còn
hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra
hoạt động khai thác, chế biến khoáng
sản chưa được quan tâm đúng mức.
Nguyên nhân chủ yếu là do yếu kém
trong quản lý nhà nước về khoáng
sản, sự phối hợp giữa các cơ quan
chức năng ở Trung ương và địa
phương còn thiếu chặt chẽ. Việc xử lý
vi phạm trong thăm dò, khai thác, chế
biến khoáng sản chưa nghiêm.
Bên cạnh đó, hệ thống chính sách,
pháp luật còn hạn chế, một số quy
định về đền bù giải phóng mặt bằng
chưa tạo thuận lợi cho việc triển khai

Trong 3 năm (2009 - 2011), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã tiến hành
thanh tra, kiểm tra 670 đơn vị khai thác khoáng sản; kiểm tra thực trạng khai thác
tài nguyên thiên nhiên rừng tại 16 tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kết
quả cho thấy, hầu hết các tỉnh, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản được
thanh tra, kiểm tra đều có vi phạm các hành vi như: Cấp giấy phép không đúng
thẩm quyền, chưa hoàn thiện khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm, chưa lập bản
đồ hiện trạng, bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ chưa đúng theo quy định của
pháp luật… Tổng cục đề nghị UBND tỉnh có liên quan rà soát để thu hồi hoặc điều
chỉnh theo quy định đối với các giấy phép khai thác đã cấp chưa phù hợp với quy
hoạch Trung ương (3 giấy phép), chưa phù hợp với quy định (3 giấy phép); thu hồi
các giấy phép cấp chưa đúng thẩm quyền do tỉnh ủy quyền nhưng thực chất là
phân cấp (41 giấy phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng) để hoàn chỉnh thủ tục
theo quy định; thu hồi giấy phép đã cấp, quá thời hạn quy định nhưng chưa tiến
hành khai thác mà không có lý do chính đáng (18 giấy phép); đề nghị UBND cấp
tỉnh có liên quan (8/16 tỉnh, thành phố) có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình
trạng khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với cát sỏi lòng sông; đồng thời
xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với
lãnh đạo các địa phương, nhất là cấp xã chưa kiên quyết xử lý hoặc để tái diễn
nhiều lần hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

CHÍNH SÁCH

dự án thăm dò và khai thác khoáng
sản; một số văn bản hướng dẫn thi
hành Luật chậm ban hành; chất lượng
văn bản quy phạm pháp luật chưa cao,
chậm đổi mới so với thực tiễn... Từ
năm 2007 đến tháng 7/2012, lực
lượng cảnh sát môi trường đã phát
hiện xử lý 4.142 vụ vi phạm. Riêng
năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012,
đã phát hiện và xử lý 2.117 vụ, phạt vi
phạm hành chính 21,7 tỷ đồng.
Về cấp giấy phép hoạt động khoáng
sản (theo quy định của Luật Khoáng
sản năm 2010)
Đối với các giấy phép thuộc thẩm
quyền cấp phép của Bộ TN&MT:
thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động
khoáng sản của Bộ TN&MT gồm:
giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò,
giấy phép khai thác, giấy phép chế
biến khoáng sản. Thực tế, trong quá
trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp
phép hoạt động khoáng sản chỉ có 2
loại hồ sơ cấp phép thăm dò và khai
thác. Trong 3 năm (từ 2009 - 2011),
Bộ TN&MT cấp mới 188 giấy phép
thăm dò khoáng sản và 126 giấy phép
khai thác khoáng sản.
Đối với các giấy phép thuộc thẩm
quyền cấp phép của UNND tỉnh:
UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép
thăm dò, khai thác, chế biến khoáng
sản làm vật liệu xây dựng và than bùn;
giấy phép khai thác tại khu vực có tài
liệu điều tra địa chất, thăm dò nằm
ngoài quy hoạch được cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,
không thuộc khu vực dự trữ quốc gia;
giấy phép khai thác tận thu khoáng
sản tại khu vực đã đóng cửa mỏ, bãi
thải mỏ. Trong 3 năm (2009 - 2011),
UBND các tỉnh cấp mới 917 giấy
phép thăm dò khoáng sản; cấp mới
2.943 giấy phép khai thác khoáng sản.
Giải pháp tăng cường công tác quản
lý nhà nước về hoạt động khoáng sản
Trong năm 2012, Tổng cục Địa
chất và khoáng sản triển khai các giải
pháp về tăng cường quản lý nhà nước
về hoạt động khai thác khoáng sản, cụ
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thể: Hoàn thành Dự thảo Nghị định
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực khoáng sản; Phối hợp với
Tổng cục Môi trường xây dựng quyết
định của Thủ tướng Chính phủ về cải
tạo phục hồi môi trường trong khai
thác khoáng sản thay thế Quyết định
số
71/2008/QĐ-TTg
ngày
29/5/2008 về ký quỹ cải tạo, phục hồi
môi trường đối với hoạt động khai
thác khoáng sản; Các Nghị định
hướng dẫn về đề án thăm dò khoáng
sản, đóng cửa mỏ khoáng sản, cấp
phép hoạt động khoáng sản, đấu giá
quyền khai thác khoáng sản… Bên
cạnh đó, Tổng cục đã chủ trì, phối hợp
với UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương hoàn thành công
tác phổ biến, tuyên truyền Luật
Khoáng sản…
Đối với các Bộ, ngành liên quan
như Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương,
đã ban hành thông tư hướng dẫn tiêu
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Yêu cầu 25 doanh nghiệp
thực hiện nghĩa vụ ký quỹ
phục hồi môi trường trong
khai thác khoáng sản; yêu
cầu 43 doanh nghiệp xây
dựng các công trình và thực
hiện các biện pháp xử lý môi
trường; đề nghị thu hồi 64
giấy phép, xử lý hành chính 5
đơn vị, tổ chức, đề nghị dừng
2 mỏ đang hoạt động. Tổng
số tiền xử phạt vi phạm hành
chính là 894,8 triệu đồng.

chuẩn, điều kiện xuất khẩu khoáng sản
giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn
đến năm 2030 thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ; Hoàn thành việc đánh
giá tình hình thực hiện và rà soát 14
quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt
theo quy hoạch của Luật Khoáng sản.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm

Hoạt động xuất khẩu than tại cảng Cẩm Phả - Quảng Ninh
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tra, phối hợp với các ngành, các địa
phương để nâng cao năng lực thanh
kiểm tra; lồng ghép kiểm tra hoạt
động khoáng sản với công tác an toàn
lao động và BVMT.
Đối với cơ quan Kiểm toán và
Thanh tra khoáng sản (thuộc thanh
tra các cấp), mỗi cơ quan có chức năng
nhiệm vụ khác nhau nhưng có cùng
một điểm chung là kiểm tra việc tuân
thủ các quy định của pháp luật của tổ
chức, cá nhân trong hoạt động thăm
dò, khai thác khoáng sản. Để công tác
thanh tra, kiểm tra không trùng lặp về
nội dung (cùng một nội dung nhiều
cơ quan kiểm tra) và giảm bớt sức ép
cho tổ chức cá nhân được kiểm tra,
tiết kiệm ngân sách Nhà nước, nên
quy định để cơ quan kiểm toán sử
dụng kết quả của Thanh tra khoáng
sản cũng như kết quả thanh tra, kiểm
tra thuế

LUT PHÁP -

CHÍNH SÁCH

Tình hình ban hành chính sách, pháp
luật về quản lý, khai thác khoáng sản
gắn với bảo vệ môi trường
ThS. Nguyễn Quang Hùng
Vụ KHCN&MT – Văn phòng Quốc hội
ông tác quản lý, khai thác
khoáng sản gắn với
BVMT có ý nghĩa quan
trọng đối với phát triển
kinh tế - xã hội, đã được Đảng và Nhà
nước quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo từ
rất sớm. Tại Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ IV năm 1976, Đảng đã chỉ rõ
cần tập trung vào việc tăng cường công
tác điều tra, ưu tiên phát triển công
nghiệp khai khoáng gắn với sử dụng
hợp lý tài nguyên thiên nhiên và tăng
cường công tác BVMT trong thời kỳ
CNH, HĐH đất nước. Ngày
25/4/2011, Bộ Chính trị đã ban hành
Nghị quyết số 02-NQ/TW về định
hướng Chiến lược khoáng sản và công
nghiệp khai khoáng đến năm 2020,
tầm nhìn đến 2030.

C

Trong thời gian qua, công tác quản
lý, khai thác khoáng sản đã được các cử
tri và đại biểu Quốc hội quan tâm và
nêu ra trao đổi trong các kỳ họp Quốc
hội. Vì vậy, ngày 23/12/2011, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã
ban hành Nghị quyết số 426/NQUBTVQH13 thành lập Đoàn giám
sát của UBTVQH về việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quản lý, khai
thác khoáng sản gắn với BVMT. Đoàn
giám sát có nhiệm vụ đánh giá những
kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế đối
với việc thực hiện chính sách, pháp
luật về quản lý, khai thác khoáng sản
và BVMT trong hoạt động khai thác
khoáng sản. Từ đó đưa ra các đề xuất
và kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực
hiện chính sách, pháp luật về quản lý,
khai thác khoáng sản và BVMT trong
hoạt động khai thác khoáng sản.

1. Một số kết quả đạt được
+ Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của
Quốc hội, UBTVQH:
Quốc hội, UBTVQH đã ban hành
nhiều luật, pháp lệnh và nghị quyết
nhằm đáp ứng và đẩy mạnh công tác
quản lý, khai thác khoáng sản gắn với
BVMT.
Năm 2010, Luật Khoáng sản được
Quốc hội Khóa XII sửa đổi một cách
toàn diện, đáp ứng yêu cầu chấn chỉnh
hoạt động khoáng sản theo hướng
khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên và BVMT; sử
dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm và
bền vững.
Để đáp ứng yêu cầu của việc
BVMT gắn với phát triển bền vững,
Luật BVMT (sửa đổi - năm 2005) đã
quy định rõ trách nhiệm quản lý môi
trường của các Bộ, ngành, UBND các
cấp; hàng năm phải thống kê nguồn
thải, đánh giá mức độ gây ô nhiễm
môi trường của các cơ sở khai thác, chế
biến khoáng sản; tổ chức kiểm tra việc
thực hiện chính sách pháp luật về
BVMT của các cơ sở này; quy định
trách nhiệm BVMT của các tổ chức,
cá nhân trong việc thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản phải có biện pháp
phòng ngừa, ứng phó sự cố môi
trường và thực hiện các yêu cầu về bảo
vệ, phục hồi môi trường.
Việc ban hành hai luật cơ bản về
khoáng sản và BVMT, cùng với các hệ
thống văn bản quy phạp pháp luật
(VBQPPL) có liên quan đã tạo hành
lang pháp lý về công tác quản lý, khai
thác khoáng sản gắn với BVMT.

+ Nghị định, Nghị quyết của
Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư,
Thông tư liên tịch của các Bộ và cơ
quan ngang Bộ:
Theo Báo cáo của Chính phủ đã có
217 VBQPPL về khoáng sản, BVMT
trong khai thác khoáng sản và các văn
bản liên quan (đất đai, nước, bảo vệ và
phát triển rừng...), gồm: 47 Nghị
quyết, Nghị định của Chính phủ; 15
Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ; 119 Quyết định, Thông
tư và Thông tư liên tịch của các bộ.
Sau khi Luật Khoáng sản năm
2010 được thông qua, tính đến tháng
5/2012 Chính phủ đã ban hành 3
Nghị định; Thủ tướng Chính phủ
ban hành 1 Quyết định; các bộ đã ban
hành 3 Thông tư hướng dẫn liên quan
đến quản lý, khai thác khoáng sản.
Như vậy, liên quan đến lĩnh vực
khoáng sản, BVMT trong khai thác
khoáng sản hiện có 88 VBQPPL (61
văn bản về khoáng sản, 27 văn bản về
môi trường trong khai thác khoáng sản)
và 24 văn bản chỉ đạo điều hành của
Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực.
Việc ban hành Tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật: các Bộ có liên quan đã
ban hành, sửa đổi, bổ sung 9 Tiêu
chuẩn ngành để áp dụng trong hoạt
động khai thác khoáng sản. Ban hành
41 Quy chuẩn kỹ thuật về BVMT,
trong đó có 21 Quy chuẩn có liên
quan đến hoạt động khoáng sản. Ban
hành 16 Tiêu chuẩn liên quan đến
hoạt động khoáng sản. Hiện nay chưa
ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa
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phương trong lĩnh vực khoáng sản
cũng như môi trường trong khai thác
khoáng sản.
+ VBQPPL của Hội đồng nhân
dân và UBND cấp tỉnh:
Theo số liệu thống kê của Đoàn
giám sát của UBTVQH từ báo cáo
của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, tính đến tháng 7/2012,
Hội đồng nhân dân (HĐND) và
UBND cấp tỉnh các địa phương đã
ban hành 756 văn bản, trong đó có
620 VBQPPL thuộc thẩm quyền
(105 Nghị quyết của HĐND, 515
quyết định của UBND) trong quản lý
nhà nước (QLNN) về khoáng sản gắn
với BVMT và 136 văn bản chỉ đạo,
điều hành trong QLNN về khoáng
sản gắn với BVMT.
Việc ban hành các VBQPPL đã
tạo hành lang pháp lý cho việc triển
khai các hoạt động khai khoáng ở địa
phương một cách kịp thời. Có một số
tỉnh đã ban hành số lượng lớn văn bản
như Đồng Nai (95 văn bản); Lâm
Đồng (37); Bắc Giang (31); Bình
Thuận (24); Cao Bằng (23). Một số
tỉnh ban hành ít VBQPPL như: Hải
Dương, Nam Định, Quảng Trị (1 văn
bản); Hòa Bình, Gia Lai, Cần Thơ (2
văn bản).
2. Một số tồn tại, hạn chế
Một số quy định của Luật liên
quan đến lĩnh vực quản lý, khai
thác khoáng sản gắn với BVMT, cụ
thể như:
Điều 79 của Luật Khoáng sản năm
2010 về đấu giá quyền khai thác
khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò có
ý kiến cho là khó khả thi; việc phải trả
tiền cho khai thác khoáng sản ở khu
vực chưa thăm dò tiềm ẩn rủi ro. Cũng
tại Luật này, Điều 80 không quy định
rõ vai trò của Bộ Công Thương và Bộ
Xây dựng, trong khi đó Bộ Công
Thương lại được giao nhiệm vụ
QLNN về khai thác mỏ, chế biến và
sử dụng khoáng sản, trừ khoáng sản
làm vật liệu xây dựng (VLXD); Bộ
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 Đoàn giám sát của UBTVQH do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và
Môi trường của Quốc hội Võ Tuấn Nhân làm Trưởng đoàn kiểm tra bãi chứa đuôi
thải của Nhà máy tuyển đồng Sin Quyền

Xây dựng được giao nhiệm vụ QLNN
về khai thác mỏ, chế biến và sử dụng
khoáng sản làm VLXD.
Việc xác định thuế tài nguyên
chủ yếu dựa vào kê khai sản lượng
khai thác của doanh nghiệp và khó
khăn trong việc kiểm tra, xác định
chính xác sản lượng đơn vị thực tế
khai thác, gây khó khăn cho việc tính
thuế. Giá tính thuế xác định theo giá
tài nguyên, không phân biệt địa điểm
bán, chi phí sàng tuyển, phân loại.
Như vậy, thuế tài nguyên tính trên
chi phí sàng tuyển, phân loại… không
khuyến khích cơ sở khai thác, chế
biến sâu. Từ một số nguyên nhân
khác nhau, trong đó có nguyên nhân
doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, áp
lực phải thu hồi vốn nhanh và chính
sách về thuế chưa hợp lý đã dẫn đến
việc doanh nghiệp chỉ khai thác khu
vực khoáng sản có chất lượng cao, bỏ
khu vực khoáng sản có chất lượng
thấp, “dễ làm, khó bỏ” để hạ giá
thành khai thác, tăng lợi nhuận, làm
tổn thất tài nguyên.
Một số quy định về cấp Giấy
chứng nhận đầu tư (Luật Đầu tư), cấp
Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy
phép khai thác khoáng sản (Luật
Khoáng sản), cấp Giấy phép xây dựng
công trình (Luật Xây dựng), cấp
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quyền sử dụng đất (Luật Đất đai) còn
có những nội dung chồng chéo làm
kéo dài quá trình cấp phép và thực
hiện đầu tư của các dự án hoạt động
khai thác khoáng sản.
Tiến độ ban hành VBQPPL
hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản
và Luật BVMT:
Luật Khoáng sản năm 2010 có
hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011
nhưng đến ngày 9/3/2012 mới có
Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Khoáng sản và
đến ngày 26/3/2012 Chính phủ mới
ban
hành
Nghị
định
số
22/2012/NĐ-CP Quy định về đấu
giá quyền khai thác khoáng sản. Đến
nay chưa ban hành Nghị định xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực
khoáng sản theo quy định mới của
Luật Khoáng sản.
Mặt khác, Luật Khoáng sản có quy
định phải áp dụng công nghệ khai
thác tiên tiến, phù hợp với quy mô,
đặc điểm từng mỏ, từng loại khoáng
sản để thu hồi tối đa khoáng sản chính
và khoáng sản đi kèm nhưng đến nay
các Bộ quản lý chuyên ngành (Bộ
Công Thương, Bộ Xây dựng…) chưa
có văn bản hướng dẫn cụ thể nên khó
khăn khi thực hiện.
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Tiến độ ban hành VBQPPL
hướng dẫn thi hành Luật BVMT:
Luật BVMT năm 2005 có hiệu lực
từ ngày 1/7/2006 nhưng đến ngày
9/8/2006 mới có Nghị định số
80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật BVMT và Nghị định số
81/2006/NĐ-CP của Chính phủ về
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực BVMT.
Chất lượng VBQPPL:
Trong lĩnh vực khoáng sản, còn
nhiều VBQPPL có nội dung chưa phù
hợp với đặc thù của ngành khai khoáng;
việc sửa đổi, bổ sung những bất cập chưa
kịp thời như:
Một số khái niệm được quy định
trong văn bản pháp luật liên quan đến
hoạt động khoáng sản như “chế biến
sâu”, “khoáng sản thô”, “sản phẩm
khoáng sản” chưa được giải thích khoa
học, chính xác và đầy đủ nên có lúc, có
nơi có cách hiểu khác nhau trong quản
lý và thực thi pháp luật về khoáng sản,
dễ tạo sơ hở cho việc lách luật làm tổn
hại đến tài nguyên khoáng sản quốc
gia. Ví dụ: “chế biến sâu” thế nào là
“sâu”, “sâu” với loại khoáng sản này (đá
ốp lát) nhưng chưa hẳn “sâu” đối với
loại khoáng sản khác (Alumina được
sản xuất từ quặng Bauxit).

Theo Điều 10 Luật Khoáng sản
quy định về quy hoạch khoáng sản thì
có 4 loại quy hoạch. Nhưng tại Điều
8 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP
lại quy định có 3 loại quy hoạch. Như
vậy chưa đề cập đến loại Quy hoạch
thăm dò, khai thác khoáng sản chung
cả nước.
Khoản 3 Điều 77 của Luật
Khoáng sản năm 2010 quy định
“Chính phủ quy định cụ thể phương
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản”, nhưng tại Điều 42
của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP
lại giao nhiệm vụ này cho Bộ
TN&MT chủ trì phối hợp với Bộ Tài
chính quy định phương pháp tính,
phương thức thu, chế độ quản lý và sử
dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản. Tại khoản 2 Điều 79 của Luật
Khoáng sản giao Chính phủ quy định
nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá
quyền khai thác khoáng sản, nhưng tại
khoản 2 Điều 24 của Nghị định số
22/2012/NĐ-CP lại giao cho Bộ
TN&MT chủ trì, Bộ Tài chính phối
hợp quy định chi tiết. Điều này dẫn
đến làm chậm quá trình triển khai
thực hiện vì phải chờ các thông tư
hướng dẫn được ban hành.
Một số văn bản của một số địa
phương chất lượng chưa cao, có

Nhà nước cần có những chính sách thích hợp để quản lý khai thác và sử dụng hiệu
quả nguồn tài nguyên khoáng sản
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trường hợp không thống nhất hoặc
sao chép lại văn bản chỉ đạo, điều hành
của Trung ương, cá biệt có văn bản
còn mang tính chất cục bộ.
VBQPPL hướng dẫn thi hành Luật
BVMT trong hoạt động khoáng sản còn
nhiều nội dung chậm được sửa đổi cho
phù hợp với tình hình thực tiễn như:
Quy định mức thu phí BVMT là
mức thu tuyệt đối cho từng loại,
nhóm khoáng sản mà không quy định
rõ tính theo khoáng sản nguyên khai
(chưa qua tuyển, phân loại, làm giàu)
hoặc tính theo quy đổi của từng địa
phương hay khoáng sản thương phẩm
(đã tuyển, qua phân loại, làm giàu);
chưa quan tâm tới mức độ ô nhiễm
môi trường khi khai thác của nhóm,
loại khoáng sản cụ thể.
Phí BVMT chưa rõ ràng, chưa làm
rõ loại phí này đánh vào các yếu tố gây
ô nhiễm môi trường nào nên việc xác
định mức phí còn thiếu căn cứ xác
đáng; hiện tại, phí BVMT tính theo
sản lượng khai thác do doanh nghiệp
tự kê khai nên đã tạo ra kẽ hở để
doanh nghiệp có thể kê khai mức sản
lượng thấp hơn nhiều so với thực tế
nhằm trốn một phần phí BVMT.
Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật:
Việc ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật trong hoạt động khai
thác khoáng sản còn thiếu. Theo
thống kê từ Đoàn giám sát của
UBTVQH chỉ có 11 Tiêu chuẩn và
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan
đến khai thác mỏ được ban hành.
Hơn nữa, những tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật này chủ yếu tập trung
vào khai thác than, còn thiếu tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan
đến các loại khoáng sản khác. Hiện
nay vẫn chưa có quy chuẩn kỹ thuật
môi trường áp dụng riêng cho từng
loại hình khai thác khoáng sản mà
dùng chung với các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật quy định cho lĩnh vực
công nghiệp.
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3. Một số kiến nghị và đề xuất
Đối với Quốc hội và UBTVQH: Sớm sửa đổi
Luật BVMT năm 2005, Luật Hoạt động giám sát
của Quốc hội, Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế;
Nghiên cứu xây dựng Luật Tài nguyên, môi trường
biển và hải đảo, Luật Phí, lệ phí, Luật Quy hoạch…
nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
các cơ quan QLNN khắc phục các tồn tại, vướng
mắc, chồng chéo trong hoạt động quản lý, khai thác
khoáng sản gắn với BVMT.
Ban hành các chính sách về thuế, phí trong hoạt
động khoáng sản và công cụ này cần được sử dụng
nhằm khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến
theo hướng khai thác khoáng sản tiết kiệm, hiệu quả
và gắn với chế biến sâu; sửa đổi khung thuế xuất khẩu
để có hiệu quả kinh tế tổng hợp cao cho đất nước.
Đối với Chính phủ: Sớm ban hành Nghị định
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực khoáng sản. Các Bộ, ngành sớm ban hành các
VBQPPL hướng dẫn thi hành pháp luật về khoáng
sản; rà soát, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
thăm dò, khai thác mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên, quy
phạm an toàn cho phù hợp với thực tế khai thác
khoáng sản, trước mắt cần tập trung ban hành cho
một số loại khoáng sản chủ yếu.
Hoàn thiện cơ chế quản lý khoáng sản từ thăm
dò, khai thác, chế biến đến tiêu thụ khoáng sản, các
công cụ kinh tế về tài nguyên khoáng sản như thuế,
phí, ký quỹ môi trường; có cơ chế kiểm soát việc tự
khai sản lượng khoáng sản khai thác của tổ chức, cá
nhân để tính thuế tài nguyên. Cụ thể hóa chính sách
khuyến khích các doanh nghiệp trích lợi nhuận từ
khai thác khoáng sản để xây dựng cơ sở hạ tầng, sử
dụng nguồn lực lao động của địa phương, đào tạo
cán bộ kỹ thuật và quan tâm tới công tác BVMT; có
chế độ tiền lương và chính sách xã hội phù hợp đối
với người lao động trong ngành khai khoáng.

Việc thực hiện chính
khoáng sản gắn với
Long An - những vấn
ThS. Nguyễn Minh Lâm
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An,
Ủy viên Ủy ban KHCN & MT Quốc hội
heo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Long An,
hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh chủ yếu là khai thác chế biến vật liệu xây
dựng từ sét gạch ngói. Hiện nay, trên toàn tỉnh
có 11 dự án khai thác sét với trữ lượng 14.771.784 m3; tổng
trữ lượng sét trên địa bàn tỉnh là 239.309.000 m3 (giai
đoạn: 2011 - 2015) và 820.000 m3 (giai đoạn 2016 - 2020);
đối với than bùn có tổng trữ lượng là 640.000 tấn (giai
đoạn 2011 - 2015) và 50.000 tấn (giai đoạn 2016 - 2020),
hiện phân bổ rải rác ở các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân
Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Hóa và chưa có dự án nào khai
thác đối với khoáng sản này.

T

Đối với cát san lấp và cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
theo quy hoạch có 4 vùng khai thát cát, trong đó khai thác
cát xây dựng có trữ lượng 14.590.000 m3 (giai đoạn 2011
- 2020) và 3.650.000 m3 (giai đoạn sau 2020) được phân bổ
ở các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thạnh Hóa; cát
san lấp có trữ lượng 10.023.000 m3 (giai đoạn 2011 - 2020)
và 14.661.650 m3 (giai đoạn sau 2020) được phân bổ ở các
huyện Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc. Tuy nhiên,
trong quá trình khai thác bộc lộ nhiều rủi ro về môi trường,

Cụ thể hóa chính sách để thu hút các nhà đầu tư
vào lĩnh vực xử lý chất thải trong hoạt động khoáng
sản; sớm hướng dẫn chi tiết về việc xác định thiệt hại
môi trường do các tổ chức, cá nhân gây ra để có cơ sở
khoa học và pháp lý đầy đủ trong việc bồi thường
thiệt hại.
Đối với địa phương: Rà soát, sửa đổi, bổ sung,
ban hành văn bản quản lý khoáng sản gắn với
BVMT trên địa bàn hoặc hủy bỏ các văn bản đã ban
hành trái quy định của pháp luật theo thẩm quyền;
nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác
động môi trường, dự án cải tạo, phục hồi môi trường
của các dự án khai thác khoáng sản.
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sách pháp luật về quản lý và khai thác
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
đề cần quan tâm
sạt lở bờ sông, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số
5017/CV-UB ngày 13/12/2004 và văn bản số
5354/UBND-CN ngày 23/12/2005 về việc tạm ngưng
cấp phép khai thác cát trên các sông thuộc địa bàn tỉnh
(sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây), đến nay vẫn chưa có
chủ trương cho khai thác lại.
Ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng
sản chủ yếu là bụi, tiếng ồn, nước thải từ các moong khai
thác. Theo kết quả khảo sát môi trường định kỳ tại một số
đơn vị khai thác cho thấy, nồng độ ô nhiễm từ bụi và tiếng
ồn vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, do đặc thù của việc
khai thác khoáng sản thường thực hiện trong thời gian ngắn
(việc thực hiện khai thác đất, sét được tiến hành vào mùa
khô); dự án khai thác khoáng sản được thực hiện ở những
khu vực đất hoang hóa hoặc đất trồng nông nghiệp có năng
suất thấp nên ô nhiễm môi trường chỉ ảnh hưởng cục bộ ở
một số khu vực khai thác có tuyến đường vận chuyển đi
ngang qua khu vực dân cư. Vị trí khai thác khoáng sản được
bố trí theo quy hoạch được duyệt cho nên không ảnh hưởng
đến chiếm dụng diện tích rừng cũng như sự biến đổi dòng
chảy của các sông, mức độ cạn kiệt nguồn nước ngọt và các
vấn đề khác liên quan đến môi trường sinh thái.
Công tác giám sát môi trường tại các đơn vị khai thác
chưa được thực hiện thường xuyên, đối với các đơn vị khai

thác có nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thì chủ yếu giám
sát môi trường từ hoạt động của nhà máy, chưa quan tâm
giám sát đối với các hầm khai thác cho nên các hầm khai
thác đa số đều vi phạm về độ sâu khai thác, taluy khai thác,
một số trường hợp xảy ra hiện tượng sạt lở, khai thác sâu tới
tầng nước ngầm... Ngoài ra, công tác đóng mỏ sau khai thác
chưa thực hiện đúng theo quy định, nhiều đơn vị khai thác
chưa chú trọng đến công tác an toàn trong khai thác, trồng
cây xanh bảo vệ đê bao khu khai thác, biển báo nguy hiểm
đối với người và gia súc...
Nhìn chung, công tác quản lý cấp phép khai thác khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện nghiêm túc,
đúng pháp luật và đầy đủ theo các văn bản quy phạm pháp
luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, có tính đồng bộ,
khả thi, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, khai
thác khoáng sản. Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần
các Bộ, ngành quan tâm như: Nghị định số 77/NĐ-CP
ngày 10/5/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 của Chính
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
khoáng sản, có một số bất cập, cụ thể: Mức xử phạt còn nhẹ
so với hành vi vi phạm gây ra, xử phạt chung cho tất cả các
loại hình khoáng sản và quy mô của hoạt động khoáng sản.
Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực thi hành ngày
1/7/2011. Tuy nhiên, việc áp dụng pháp luật vẫn chưa được
thực hiện với lý do cho đến thời điểm hiện nay Chính phủ
vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn, kể cả chưa có Nghị định
hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng
sản. Do vậy, Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định
hướng dẫn xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên khoáng
sản để làm cơ sở xử lý và quản lý hoạt động khai thác
khoáng sản một cách hiệu quả.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An nhiều dự án xin
cấp phép loại hình khai thác đất làm nguyên liệu san lấp
nhưng theo quy định Luật Khoáng sản loại hình khai thác
này chưa quy định là khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đề
nghị có hướng dẫn cụ thể để địa phương dễ quản lý cũng
như xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo việc khai
thác và sử dụng hiệu quả TN&MT phục vụ cho phát triển
bền vững.

 Hầm
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Công tác quản lý khoáng sản và
bảo vệ môi trường tại Nghệ An
Nguyễn Duy Nhu
Phó Giám đốc Sở TN&MT Nghệ An

1. Việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quản lý,
khai thác khoáng sản gắn
với BVMT
Trong những năm gần đây, công
tác quản lý khoáng sản và BVMT
trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến
tích cực, hệ thống cơ chế chính sách
từng bước được xây dựng và hoàn
thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả
trong công tác BVMT cũng như mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Tuy nhiên, hoạt động khai thác,
chế biến khoáng sản đang tạo ra nhiều
áp lực lên môi trường, như khai thác
quặng thiếc, vàng sa khoáng, chế biến
khoáng sản ở một số khu tiểu thủ công
nghiệp… Do vậy, công tác BVMT đối
với lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn
tỉnh đang đứng trước nhiều thách
thức cần phải giải quyết, đòi hỏi phải
có một cơ chế quản lý chặt chẽ, sự
tham gia vào cuộc của các cấp, các
ngành và ý thức của người dân.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn
300 doanh nghiệp hoạt động khai
thác, chế biến khoáng sản, trong đó
hơn 200 doanh nghiệp khai thác, chế
biến khoáng sản làm vật liệu xây
dựng. Nhìn chung, hoạt động khai
khoáng đã từng bước đáp ứng yêu
cầu phát triển KT - XH của địa
phương, góp phần giải quyết công ăn
việc làm cho hơn 10 nghìn lao động,
đóng góp vào ngân sách nhà nước
hàng trăm tỷ đồng, góp phần vào
công cuộc xây dựng và phát triển đất
nước. Trong 3 năm, xuất khẩu
khoáng sản đạt 36,5 triệu USD, thuế

14

tài nguyên 105,6 tỷ đồng, phí
BVMT 44,5 tỷ đồng. Hoạt động
khai thác, chế biến khoáng sản dần
đi vào chiều sâu, nhiều doanh nghiệp
đã thực hiện việc đầu tư trang thiết
bị, công nghệ hiện đại, không ngừng
đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội
ngũ cán bộ công nhân thực hiện việc
khai thác, chế biến khoáng sản có
hiệu quả, nhằm tiết kiệm tài nguyên
của đất nước, nhất là trong việc chế
biến đá hoa trắng (sản xuất bột siêu
mịn, đá ốp lát các loại, hàng mỹ
nghệ…), tinh luyện quặng thiếc và
chế biến các loại khoáng sản khác.
Đa số các cơ sở thực hiện việc lập
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
(ĐTM), Cam kết BVMT. Tuy nhiên,
qua kiểm tra, rà soát, một số cơ sở vẫn
chưa thực hiện nghiêm túc công tác
BVMT như: Hầu hết, các dự án khai
thác chế biến khoáng sản đều thực
hiện lập ĐTM nhưng mang tính đối
phó, hình thức, hợp lý hóa hồ sơ. Các
hạng mục BVMT đã cam kết trong
Báo cáo ĐTM không được thực hiện,
hoặc thực hiện không đúng và đầy đủ.
Đối với công tác quan trắc giám sát
môi trường định kỳ, các doanh nghiệp
đã nộp Báo cáo chất lượng môi trường
thường xuyên. Tuy nhiên, nội dung
Báo cáo trong quan trắc giám môi
trường chưa đầy đủ, chỉ tiêu phân tích
còn thiếu, không đúng với nội dung đã
cam kết trong Báo cáo ĐTM/Cam kết
BVMT. Điều này cũng nói lên chất
lượng của các đơn vị tư vấn cho các
doanh nghiệp trong việc thực hiện
công tác quan trắc, giám sát môi
trường chưa tốt.
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Việc ký quỹ phục hồi môi trường
và phí BVMT được hướng dẫn theo
Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg
ngày 29/5/2008. Tuy nhiên, ngày
31/12/2009 (muộn hơn 1 năm) mới
có Thông tư số 34/2008/TTBTNMT hướng dẫn và bắt đầu có
hiệu lực từ 15/2/2010. Như vậy, trong
thời gian từ 31/12/2008 đến
15/2/2010, nhiều Công ty, doanh
nghiệp ở các địa phương trong đó có
Nghệ An không thể tiến hành ký quỹ
BVMT theo quy định của pháp luật.
Việc thành lập Quỹ BVMT trong
năm 2011 theo Quyết định của
UBND tỉnh Nghệ An là cơ sở cho
việc các doanh nghiệp hoạt động
khoáng sản thực hiện nghĩa vụ tài
chính trong việc phục hồi môi trường
sau khi khai thác.
Phí BVMT được doanh nghiệp
nộp hàng tháng dựa theo sản lượng
khai thác theo hướng dẫn của Thông
tư số 67/2008/TT-BTC do Bộ Tài
chính ban hành. Đây là một khoản thu
lớn mà địa phương được giữ lại toàn bộ
dùng để chi phí cho các hoạt động
BVMT trên địa bàn. Hiện tại, phí
BVMT tính theo sản lượng khai thác
do doanh nghiệp tự kê khai. Đây là một
kẽ hở lớn, bởi trên thực tế việc doanh
nghiệp khai mức sản lượng thấp hơn
nhiều so với thực tế nhằm trốn một
phần phí BVMT xảy ra khá phổ biến.
Trong khi đó, hầu như không có một
cơ chế giám sát sản lượng hoặc việc
giám sát còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả.
Điều này dẫn tới địa phương thất thu
một khoản ngân sách đáng kể sử dụng
trong hoạt động BVMT.
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thờ Thái Phúc – Khu di tích bảo vệ núi Lam Thành được xây dựng sau khi cải tạo phục hồi môi trường

2. Một số kiến nghị và
giải pháp
Về thể chế, chính sách: Xây dựng
chế tài đủ mạnh để xử lý các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai
khoáng không đầu tư xây dựng các
công trình BVMT, cũng như hệ thống
xử lý chất thải, khí thải…
Xây dựng thể chế rõ ràng, minh
bạch trong công tác quản lý nhà nước
về khoáng sản và môi trường đối với
các cơ quan quản lý nhà nước. Phân
định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn giữa các cơ quan Trung ương và
địa phương; giữa UBND các cấp
(tỉnh, huyện, xã); giữa các Sở, ban
ngành cấp tỉnh thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về khoáng sản và
môi trường, nhằm tránh tình trạng
đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình
thực thi nhiệm vụ.
Xây dựng chính sách đồng bộ đối
với các dự án đầu tư xây dựng các công

trình xử lý môi trường, đặc biệt là dự
án xây dựng nhà máy xử lý nước thải
tập trung.
Về tổ chức thực hiện: Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về khoáng sản dưới nhiều
hình thức và phương pháp phù hợp.
Tập trung phổ biến, quán triệt nâng
cao nhận thức của cán bộ, công chức
làm công tác quản lý nhà nước về
khoáng sản.
Tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm quy định của pháp luật, nhất
là các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
trong quá trình hoạt động khai thác,
chế biến khoáng sản. Tập trung kiểm
tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác
khoáng sản trái phép ở một số khu vực
trên địa bàn tỉnh.
Hạn chế và tiến tới chấm dứt tình
trạng đầu tư khai thác khoáng sản

manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả; chỉ
cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư
lớn, có năng lực quản lý và công nghệ
hiện đại tham gia thăm dò, khai thác,
chế biến các loại khoáng sản quan
trọng và chiến lược.
Xây dựng chiến lược bảo vệ tài
nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng
sản quý hiếm, khoáng sản kim loại, phi
kim loại, nhằm khai thác, chế biến, sử
dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả,
gắn với công tác BVMT.
Tăng cường đầu tư cho công tác
nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, đổi mới
công nghệ khai thác, chế biến khoáng
sản nhằm tận thu, nâng cao giá trị,
chất lượng sản phẩm từ khoáng sản.
Xây dựng, phát triển các khu công
nghiệp, tiểu công nghiệp chế biến sâu
khoáng sản và các làng nghề, để nâng
cao sức cạnh tranh, thu hút đầu tư.
Trong hoạt động khoáng sản cần
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phải giảm bớt thủ tục tiền kiểm, tăng
cường công tác hậu kiểm và nâng cao
tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
chủ đầu tư bằng các giải pháp: Chuyển
chức năng tổ chức thẩm định, phê
duyệt Báo cáo ĐTM và Cam kết
BVMT cho đơn vị tư vấn thực hiện;
Cơ quan quản lý nhà nước có trách
nhiệm cho ý kiến về nội dung của Báo
cáo ĐTM và Cam kết BVMT; Cơ
quan tư vấn chịu trách nhiệm trước
chủ đầu tư về tính thực tiễn của Báo
cáo ĐTM và Cam kết BVMT.
Về nguồn lực: Đối với cán bộ, công
chức thực hiện công tác quản lý nhà
nước về khoáng sản ở địa phương:
Tiếp tục, tăng cường công tác đào tạo,
bồi dưỡng kiến thức về pháp luật,
quản lý nhà nước, công nghệ kỹ thuật
khai thác chế biến khoáng sản.
Đối với các doanh nghiệp khai
thác khoáng sản: Bồi dưỡng, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ về
pháp luật, kỹ thuật khai thác mỏ, an
toàn lao động, phòng chống cháy nổ,
BVMT… cho giám đốc các doanh
nghiệp, giám đốc điều hành mỏ, đội
ngũ công nhân kỹ thuật.
Quy định về trang bị, phương tiện,
phòng thí nghiệm trong công tác quản
lý nhà nước về môi trường đối với hoạt
động khoáng sản và nguồn kinh phí
để thực hiện.
Đối với Quốc hội: Cần sửa đổi, bổ
sung các quy định của Luật BVMT và
các quy định pháp luật liên quan kết
hợp với việc hoàn thiện các công cụ,
chính sách để nâng cao hiệu quả công
tác BVMT. Luật BVMT có một số
điểm còn chưa đồng bộ, thống nhất
với một số luật khác trong hệ thống
pháp luật. BVMT có liên quan đến
nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống
xã hội, đòi hỏi các quy định của Luật
BVMT phải có sự đồng bộ, thống
nhất với các quy định pháp luật khác
liên quan.
Đối với Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
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quốc Việt Nam: Tăng cường hơn nữa
công tác giám sát việc thực thi pháp
luật về khoáng sản và môi trường tại
các Bộ, ngành Trung ương và các địa
phương, nhằm kiến nghị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung
những quy định của pháp luật không
phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi để
phát triển KT-XH.
Đối với Chính phủ: Sớm ban
hành Nghị định quy định đấu giá
quyền khai thác khoáng sản, Nghị
định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động khoáng sản…
Cần hướng dẫn cụ thể, Điều 105
Luật BVMT 2005 đặt ra cơ chế đối
thoại các vấn đề về môi trường giữa
các tổ chức, cá nhân quản lý khu sản
xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung,
chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ, cơ quan chuyên môn, cán bộ phụ
trách về BVMT... với các chủ thể có
yêu cầu. Theo quy định tại điều luật
này, việc đối thoại về môi trường được
thực hiện trên cơ sở quy định của pháp
luật và dưới sự chủ trì của UBND
hoặc cơ quan chuyên môn về BVMT.
Tuy nhiên, để thực hiện được quy
định này, trong thời gian tới, cần ban
hành văn bản hướng dẫn cụ thể về
trình tự, thủ tục của việc đối thoại như
cách thức tổ chức đối thoại, thời hạn
gửi văn bản trao đổi, thành phần của
cơ quan chủ trì đối thoại, đối thoại
trước một đại diện hay cả hội đồng...
Việc này rất quan trọng trong việc giải
quyết các mâu thuẫn môi trường.
Cần rà soát lại Nghị định
117/2009/NĐ-CP quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong
BVMT và Nghị định 34/2005/NĐCP quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước
cho phù hợp, vì cùng một hành vi vi
phạm, nhưng lĩnh vực tài nguyên
nước lại có mức xử phạt thấp hơn
nhiều lần so với lĩnh vực BVMT.
Cần có các chủ trương, chính sách
cụ thể để thu hút các nhà đầu tư vào
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lĩnh vực xử lý chất thải nói chung và
chất thải nguy hại nói riêng, góp phần
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác
BVMT khoáng sản. Chính phủ cần
ban hành chính sách miễn tiền thuê
đất, miễn thuế thu nhập doanh
nghiệp, miễn thuế nhập khẩu máy
móc thiết bị và được vay vốn ưu đãi
với lãi suất 0% trong thời gian xây
dựng đối với các dự án xây dựng hệ
thống xử lý nước thải tập trung và các
hệ thống xử lý chất thải khác.
Đối với các Bộ TN&MT, Công
Thương, Xây dựng, Khoa học &
Công nghệ: Sớm ban hành các Thông
tư hướng dẫn thi hành một số nội
dung theo quy định của Luật Khoáng
sản năm 2010, các Nghị định có liên
quan; Rà soát để bổ sung sửa đổi kịp
thời các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc thẩm quyền do các Bộ/ngành
Trung ương ban hành nhưng đến nay
không phù hợp với các quy định của
Luật, Nghị định.
Đề nghị có hướng dẫn chi tiết, đặc
biệt là việc xác định thiệt hại do suy
thoái môi trường, ô nhiễm môi trường
gây ra để các địa phương có cơ sở khoa
học và pháp lý đầy đủ trong việc phân
xử, bồi thường thiệt hại do các doanh
nghiệp, cá nhân gây ra.
Cần có chương trình triển khai và
nhân rộng mô hình chương trình sản
xuất sạch hơn cho cá nhân, tổ chức
hoạt động trong lĩnh vực chế biến và
khai thác khoáng sản.
Có cơ chế hỗ trợ đầu tư công nghệ
mới, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các
giải pháp hữu ích thích hợp với trình
độ, khả năng của cá nhân, tổ chức khai
thác khoáng sản; hỗ trợ kinh phí để
xây dựng các công trình xử lý chất thải
cho các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực
khoáng sản.
Khi ban hành các Quy chuẩn
theo đặc thù của ngành, cần lấy ý
kiến chuyên môn của các ngành có
liên quan để tránh sự chồng chéo,
khó áp dụng.
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Hiện nay, tình trạng khai thác khoáng sản và xuất khẩu khoáng sản thô ra nước ngoài đang diễn ra
tràn lan, trong đó có một phần không nhỏ khoáng sản là xuất khẩu lậu ra nước ngoài, gây tình trạng
“chảy máu” khoáng sản của đất nước. Bộ TN&MT đã có những biện pháp nào để thắt chặt cấp phép
khai thác và xuất khẩu thô khoáng sản.
Hoàng Huy (Bắc Cạn)

Thời gian vừa qua, hoạt động
xuất khẩu khoáng sản đã diễn ra phức
tạp gây bức xúc trong dư luận. Để
chấn chỉnh tình trạng này, ngày
9/1/2012, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về
tăng cường công tác quản lý đối với
hoạt động thăm dò, khai thác, chế
biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo tạm

dừng cấp phép thăm dò, khai thác mới
đối với một số loại khoáng sản như
titan sa khoáng, đá hoa trắng, không
cấp phép thăm dò quặng bauxit ở
miền Bắc, không cấp phép khai thác
vàng sa khoáng. Đối với hoạt động
xuất khẩu, không xuất khẩu phần lớn
các loại khoáng sản, nhất là quặng kim
loại chưa qua chế biến sâu; không xuất
khẩu đá khối granit, đá hoa trắng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ như đã nêu trên và theo
chức năng quản lý nhà nước được
giao, hiện nay Bộ Công Thương, Bộ
Xây dựng đang dự thảo Thông tư
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản. Về
phía Bộ TN&MT, Bộ đã chỉ đạo việc
thẩm định, cấp phép khai thác khoáng
sản mới đều phải gắn với hoạt động
chế biến sâu khoáng sản.

Để hạn chế tình trạng khai thác tràn làn, làm kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng
nặng nề đến môi trường sống, Bộ TN&MT đã tham mưu với Chính phủ xây dựng quy hoạch tổng
thể và chi tiết về hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản của đất nước; đồng thời tăng cường quản
lý, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong các
lĩnh vực này?
Vũ Hoàng (Quảng Ngãi)

Thực hiện Điều 9 Luật Khoáng
sản, ngày 22/12/2011, Thủ tướng
Chính phủ đã có Quyết định số
2427/QĐ-TTg về việc phê duyệt
Chiến lược khoáng sản đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2030. Đầy là lần
đầu tiên Thủ tướng Chính phủ ban
hành một Chiến lược về khoáng sản
cho tất cả các loại khoáng sản trên
phạm vi toàn quốc để định hướng cho
công tác quản lý nhà nước, công tác
lập quy hoạch khoáng sản của Trung
ương cũng như địa phương và định
hướng hoạt động thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản.
Về quy hoạch khoáng sản chi tiết
(Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến đối với từng loại, nhóm khoáng
sản): Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Khoáng sản
(năm 2005) đến ngày 1/7/2011, Thủ
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Công Thương, theo ủy quyền của

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
13 quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng đối với 39 loại khoáng
sản đang khai thác và sử dụng phổ
biến. Gần đây nhất, ngày 9/1/2012,
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
Quy hoạch phát triển ngành than Việt
Nam đến năm 2020, có xét triển vọng
đến năm 2030. Hiện nay, các Bộ:
Công Thương, Xây dựng cũng đang
rà soát các quy hoạch khoáng sản đã
phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung, cập
nhật nội dung theo đúng quy định của
Luật Khoáng sản năm 2010, trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để
thực hiện.
Cuối năm 2011, Thủ tướng
Chính phủ cũng đã giao Bộ TN&MT
chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công
Thương, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các
tỉnh, thành phố liên quan tiến hành
tổng kiểm tra công tác quản lý nhà
nước và khai thác vật liệu xây dựng tại

34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết
thúc kiểm tra, Bộ TN&MT đã có văn
bản gửi UBND các tỉnh, thành phố
phối hợp chỉ đạo thực hiện xử lý sau
kiểm tra như: rà soát, điều chỉnh, thu
hồi giấy phép đã cấp chưa đúng quy
định; xử phạt các tổ chức, cá nhân
khai thác khoáng sản có hành vi vi
phạm pháp luật về khoáng sản. Bộ
cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính
phủ và đề xuất các nhóm giải pháp cần
thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực
công tác quản lý nhà nước về khoáng
sản, hoạt động khoáng sản. Ngoài ra,
Bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện công tác
thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng
sản năm 2012 có trọng tâm, trọng
điểm, làm rõ và phát hiện các hành vi
vi phạm pháp luật về khoáng sản của
các tổ chức, cá nhân và kiên quyết xử
lý theo quy định, nhất là đối với các
hành vi khai thác gây tổn thất khoáng
sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Chuyên đề khai thác khoáng sản gắn với BVMT

17

TRAO I - DIN ÀN

Lãng phí tài nguyên trong khai thác,
chế biến và sử dụng khoáng sản ở
Việt Nam và giải pháp giảm thiểu
PGS.TS. Lưu Đức Hải
Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
Đặt vấn đề
Tài nguyên khoáng sản (TNKS) là một trong các nguồn
lực quan trọng trong hoạch định chính sách phát triển của
các quốc gia, tuy nhiên chỉ có một số ít các quốc gia và vùng
lãnh thổ có tiềm năng về TNKS. Số liệu thống kê của Ngân
hàng Thế giới trong các năm từ 2007 đến 2010 [1] cho thấy
chỉ có 46 trong số 213 quốc gia và vùng lãnh thổ có thu nhập
từ TNKS chiếm trên 10% GDP, trong đó Việt Nam, có tỷ
lệ tương ứng 13.9%, 15.0%, 8.6%, 10.4% trong các năm
2007 – 2010. Hội thảo khoa học “Quản lý khai thác khoáng
sản” do Quốc hội tổ chức ngày 2/3/2012 [2, 3] và nhiều
báo cáo khác đã nêu lên tình trạng ô nhiễm môi trường
trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam, cũng như tổn thất
khoáng sản cao trong khai thác, chế biến khoáng sản, tình
trạng xuất khẩu thô TNKS đang gây ra nhiều bức xúc trong
dư luận.
Hiện trạng lãng phí tài nguyên trong khai
thác, chế biến và sử dụng khoáng sản ở
Việt Nam hiện nay
Tổn thất hay lãng phí TNKS thường tồn tại trong ba
khâu quan trọng: khai thác khoáng sản, chế biến khoáng
sản và sử dụng khoáng sản. Theo các số liệu đã công bố [2],
tổn thất khoáng sản trong khai thác các mỏ than thường
chiếm tới 50% trữ lượng công nghiệp của các mỏ than. Đối
với các mỏ than antraxit vùng Quảng Ninh, trữ lượng công
nghiệp thường chỉ chiếm 50% trữ lượng địa chất mỏ, vì vậy
khai thác than tại Quảng Ninh đang làm mất đi trữ lượng
địa chất rất lớn. Chúng ta mới khai thác được 25% trữ
lượng địa chất của mỏ và 50% trữ lượng công nghiệp của
các mỏ than. Các con số này thấp hơn nhiều các con số
tương ứng ở các nước phát triển. Có nhiều nguyên nhân
được nêu để giải thích cho sự tổn thất tài nguyên trong khai
thác than vùng Quảng Ninh như: cấu trúc địa chất mỏ
phức tạp, công nghệ khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, chính
sách và cơ chế quản lý chưa phù hợp. Ngoài ra, theo quy
định của Luật Thuế tài nguyên tính tiền thuế phải nộp của
doanh nghiệp thông qua lượng khoáng sản đã được doanh
nghiệp tiêu thụ ra thị trường. Việc tính thuế tài nguyên
khoáng sản theo sản lượng khai thác đầu ra không kích
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thích doanh nghiệp đầu tư công nghệ và năng lực khai thác
hết tiềm năng trữ lượng khoáng sản. Bên cạnh đó, khâu chế
biến khoáng sản cũng làm thất thoát một lượng tài nguyên
lớn. Chế biến khoáng sản bao gồm hai bước: làm giầu
nguyên liệu khoáng sản đáp ứng nhu cầu chế biến sâu và
chế biến sâu khoáng sản thành các sản phẩm có giá trị kinh
tế cao hơn. Ví dụ: trong tuyển kaolin cần làm giầu nguyên
liệu đạt yêu cầu sản xuất gốm sứ và chế biến sâu nguyên liệu
kaolin đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phủ giấy; chế biến
khoáng sản bauxit, đầu tiên là làm giàu quặng nguyên khai
đạt yêu cầu đầu vào của dây truyền sản xuất phèn chua hay
alumin; tiếp theo là chế biến quặng bauxit thành alumin.
Tổn thất TNKS trong quá trình chế biến thường khá cao,
ví dụ tổn thất than trong các nhà máy tuyển than thường xấp
xỉ 10% trọng lượng than nguyên khai. Trong quá trình chế
biến khoáng sản, một lượng lớn TNKS ban đầu bị thải ra
ngoài dưới dạng chất thải rắn – lỏng. Một số trường hợp, giá
trị của chất thải rắn, lỏng bị loại bỏ khỏi dây truyền chế biến
quặng có giá trị kinh tế cao, chưa được tận dụng. Thực tế,
trong tuyển quặng Cromit tại mỏ Cổ Định (Thanh Hóa),
một lượng lớn khoáng sét bị thải ra ngoài với thành phần
khoáng vật chủ yếu là Nontronit có giá trị sử dụng làm dung
dịch khoan. Trong khai thác Inmenit ở các tỉnh ven biển miền
Trung, quá trình chế biến quặng Inmentit thu được một
lượng lớn quặng Ziacon (ZiSiO4) và Monazit
(Ce,La,Y,Th)[PO4]. Giá trị tài nguyên chứa đựng trong các
sản phẩm đi kèm đó có thể so sánh với sản phẩm chính là tinh
quặng Inmentit. Vấn đề bất cập hiện nay trong chế biến
khoáng sản ở Việt Nam là có rất ít doanh nghiệp quan tâm
đến các sản phẩm phụ và chất thải có thể tận thu trong quá
trình chế biến khoáng sản gây lãng phí tài nguyên khoáng sản
của đất nước.
Mặt khác, sử dụng khoáng sản cũng tiềm ẩn các nguy cơ
gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên. Việc đầu tư
xây dựng Nhà máy điện Na Dương công suất 100 MW sử
dụng hàng năm 500.000 tấn than nâu Na Dương có hàm
lượng lưu huỳnh cao (3-5%) đang làm mất đi lượng lưu
huỳnh từ 15.000 đến 25.000 tấn mỗi năm, đồng thời gây ô
nhiễm SO2 cho khu vực thị trấn. Nếu được đầu tư công
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nghệ thích hợp, từ khí thải của Nhà máy nhiệt điện Na
Dương có thể thu hồi hàng chục nghìn tấn thạch cao công
nghiệp phục vụ cho sản xuất xi măng. Việc khai thác than
Nông Sơn chứa hàm lượng khá cao nguyên tố phóng xạ (U,
Th) đang làm mất đi một lượng nguyên liệu phóng xạ quý,
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm phóng xạ cho các
khu vực xung quanh. Hoạt động sản xuất Super phốt pho
tại Lâm Thao, Phú Thọ đang thải ra sông Hồng hàng nghìn
tấn nguyên liệu F dưới dạng Na2SiF6, gây ô nhiễm môi
trường nước và hệ sinh thái sông. Như vậy, bên cạnh một
lượng rất lớn nguyên liệu khoáng sản có chất lượng thấp,
phát sinh trong quá trình khai thác hiện chưa được sử dụng
tại các mỏ; việc sử dụng không hợp lý tài nguyên khoáng
sản trong phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều ngành và nhiều
địa phương đang gây ra sự lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Các giải pháp giảm thiểu tổn thất trong
khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên
khoáng sản
Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với các
hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất
khẩu khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ
thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 [5] đặt ra các quan
điểm và giải pháp:

 Khai

thác đá ở Khánh Hòa

Chính phủ phê duyệt; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng khoáng sản của các địa phương phải phù
hợp với Quy hoạch khoáng sản chung của cả nước và Quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Cần có chủ
trương thăm dò, khai thác, xuất khẩu một số khoáng sản
quan trọng: than, quặng Bauxit, quặng Titan, quặng
Cromit, quặng Mangan, quặng vàng – đồng, quặng Apatit,
quặng đất hiếm, đá hoa trắng...

Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo phải được quản
lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.
Công tác điều tra cơ bản, đánh giá khoáng sản phải đi trước
một bước để làm rõ tiềm năng, giá trị phục vụ cho việc lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng trong từng thời kỳ;

Bên cạnh các định hướng về quan điểm và giải pháp đã nêu,
việc đánh giá toàn diện hiện trạng tổn thất/lãng phí trong khai
thác, chế biến và sử dụng TNKS và nghiên cứu hoàn thiện
công cụ kinh tế và cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản là
nhiệm vụ cấp thiết của các ngành, các cấp để nâng cao thu nhập
GDP từ hoạt động khoáng sản của đất nước.

Thăm dò, khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu
trước mắt cũng như lâu dài của đất nước nhằm đạt hiệu quả
kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng,
BVMT, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa; khai thác
khoáng sản nhất thiết phải gắn với chế biến sâu, sử dụng
phù hợp với tiềm năng, giá trị của từng loại khoáng sản;

Tài liệu tham khảo
1. World Bank, The changing Wealth of Nations:
Measuring Sustainable Development in the New
Millennium, 2011.

Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ hiện đại,
thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh
tế cao. Các dự án khai thác, chế biến khoáng sản chỉ được
xem xét cấp phép khi đã có dự án đầu tư và được Hội đồng
thẩm định của các Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và
UBND các địa phương thẩm định theo thẩm quyền, dự án
phải áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả
sử dụng tài nguyên. Đối với những khoáng sản chưa có
công nghệ chế biến hiện đại, bảo đảm hiệu quả thì kiên
quyết dừng lại chưa khai thác;

3. Nguyễn Khắc Vinh, Nhìn nhận tài nguyên khoáng sản
Việt Nam trong bối cảnh khoáng sản Thế giới; Báo cáo Hội
thảo “Quản lý khai thác khoáng sản”, Hà Nội, 02/03/2012.

Việc xuất khẩu khoáng sản phải tuân thủ theo quy định
của Chính phủ, không xuất khẩu khoáng sản thô;
Quy hoạch khoáng sản của đất nước phải phù hợp với
Chiến lược khoáng sản trong từng thời kỳ do Thủ tướng

2. Nguyễn Thành Sơn, Thực trạng chính sách và đề xuất
định hướng quản lý, sử dụng bền vững khoáng sản Việt Nam;
Báo cáo hội thảo “Quản lý khai thác khoáng sản”, Hà Nội,
02/03/2012.

4. Lưu Đức Hải, Nghiên cứu sử dụng các công cụ kinh tế
trong quản lý tài nguyên và môi trường hoạt động khai thác
than, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Môi trường toàn quốc, Hà
Nội, 1998.
5. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai
thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản; số 02/CT-TTg, ngày
09/01/2012.
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Định hướng phát triển kinh tế
xanh trong ngành khai khoáng
Lê Thành Văn- Nguyễn Đình Hòa
Viện Tư vấn phát triển
Kinh tế xanh là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm 2012. Kinh tế xanh mới xuất hiện
trên thế giới từ năm 2008 và vẫn còn tương đối mới, đặc biệt ở các nước phát triển như Việt
Nam. Do vậy, bàn về Kinh tế xanh ở các chủ đề cụ thể gắn với các ngành, lĩnh vực và địa
phương vẫn còn là chủ đề mới, thảo luận chưa thống nhất, chưa đạt được sự đồng thuận. Để
hướng tới phát triển nền Kinh tế xanh nói chung và thân thiện với môi trường nói riêng, mỗi
ngành cần có những chính sách cụ thể. Bài viết này cung cấp những vấn đề liên quan đến
Kinh tế xanh và gợi ý chính sách phát triển của ngành khai khoáng.

1. Bản chất Kinh tế xanh và
hướng phát triển
Theo báo cáo của Chương trình
Môi trường Liên hợp quốc, Kinh tế
xanh được định nghĩa: sản xuất mức
khí phát thải nhà kính thấp; sử dụng
các nguồn lực hiệu quả hơn; tiếp tục
tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm;
tạo ra công bằng xã hội và giảm nghèo.
Nói một cách khác, Kinh tế xanh là
nền kinh tế nâng cao đời sống của con
người và cải thiện công bằng xã hội,
đồng thời giảm thiểu đáng kể những
rủi ro môi trường và những thiếu hụt
sinh thái.
Kinh tế xanh tập trung vào 11 lĩnh
vực/ngành: bao gồm nông nghiệp,
thủy sản, lâm nghiệp và nước, năng
lượng, sản xuất, rác thải, xây dựng,
giao thông, du lịch và các đô thị. Đây
là những ngành cần quản lý hiệu quả
và bền vững, hướng tới công nghệ
mới, ít phát thải các bon. Báo cáo đưa
ra một số chính sách, được coi là nền
tảng khuyến khích quá trình chuyển
dịch xanh hóa, tập trung vào 7 lĩnh
vực như sau:
Đầu tư và chi tiêu cần có sự ưu tiên
kích thích xanh hóa. Theo mô hình
T21 tính toán, số tiền đầu tư cho quá
trình dịch chuyển này sẽ mất khoảng

20

1,2 tới 3,4 nghìn tỷ USD hàng năm
cho giai đoạn từ nay tới 2050, như vậy
sẽ vào khoảng 2% GDP toàn cầu; Cần
sử dụng các công cụ thuế/phí và chính
sách như thuế ô nhiễm, chi trả dịch vụ
sinh thái, tạo cơ chế hình thành thị
trường CDM (cơ chế phát triển chính
sách- thị trường trao đổi cácbon); Cải
cách hệ thống bao cấp và chi tiêu
Chính phủ kém hiệu quả đối với các
hoạt động gây ô nhiễm/tổn hại môi
trường như tiêu dùng năng lượng hóa
thạch. Thay vào đó, Chính phủ cần hỗ
trợ phát triển các ngành năng lượng
tái tạo; Cần phải thay đổi hệ thống
luật, quy định và bắt buộc ở mức quốc
gia nhằm giảm thiểu các hoạt động
gây tổn hại môi trường và tăng niềm
tin cho các nhà đầu tư xanh và tạo đà
phát triển thị trường xanh; Tăng
cường đào tạo và tăng cường năng lực
cho Chính phủ và các cấp quản lý địa
phương trong quá trình chuyển giao
nền kinh tế từ nâu sang xanh; Tăng
cường khả năng quản lý, hợp tác quốc
tế gồm cả song và đa phương nhằm
thúc đẩy phát triển nền Kinh tế xanh.
2. Thực trạng chung của
ngành khai khoáng
Việt Nam có nguồn tài nguyên
khoáng sản khá đa dạng và phong phú
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với hơn 60 loại khoáng sản tại hơn
500 mỏ, điểm quặng. Ngành khai thác
khoáng sản (bao gồm cả dầu khí) đóng
góp khoảng 10-11% GDP và đóng
góp cho nguồn thu ngân sách nhà
nước khoảng 28%. Tuy vậy, việc khai
thác tài nguyên khoáng sản ở Việt
Nam trong thời gian qua vẫn còn
nhiều bất cập, chưa hợp lý, đó là:
Tổn thất và lãng phí tài nguyên:
Sản phẩm khai thác chế biến khoáng
sản ở Việt Nam phần lớn mới dừng
lại ở sản phẩm tinh quặng, giá trị và
hiệu quả sử dụng thấp, chưa tương
xứng với giá trị tài nguyên của khoáng
sản. Đến nay, mới chế biến sâu đến
sản phẩm cuối cùng (kim loại) đối với
các loại khoáng sản kẽm, đồng, sắt,
antimon. Tổn thất tài nguyên trong
quá trình khai thác còn ở mức độ cao,
đặc biệt ở các mỏ hầm lò, các mỏ địa
phương quản lý. Một số điều tra
nghiên cứu cho thấy, tổn thất khai
thác khoáng sản như: khai thác than
hầm lò, tổn thất 40 - 60%; khai thác
apatit 26 - 43%; quặng kim loại 15 30%; vật liệu xây dựng 15 - 20%; dầu
khí là 50%-60%. Do khai thác với
mức độ cơ giới hóa thấp, nên đa số các
mỏ nhỏ hiện nay chỉ lấy được những
phần trữ lượng giàu nhất, bỏ đi toàn
bộ quặng nghèo và khoáng sản đi kèm
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lần; Khu vực cảng than Công ty than
Hà Khánh, nồng độ bụi lơ lửng cao
hơn cho phép 1,08 lần; Khai trường
Công ty than Hà Tu, nồng độ bụi lơ
lửng vượt TCCP 1,45 lần… Tại Lào
Cai, khai thác mỏ Apatit đã phát tán
nồng độ bụi vượt giới hạn cho phép
50 lần tại vị trí sát máy khoan.

 Vẫn còn một số mỏ khoáng sản kết thúc hoạt động khai thác nhưng chưa thực hiện
công tác đóng của mỏ, phục hồi môi trường theo quy định

dẫn đến lãng phí tài nguyên. Tổn thất
trong chế biến khoáng sản ở mức độ
cao. Chẳng hạn trong khai thác vàng,
độ thu hồi quặng vàng trong chế biến
(tổng thu hồi) hiện chỉ đạt khoảng
30% - 40%, nghĩa là hơn một nửa thải
ra ngoài bãi thải, gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng.

TCCP trên 10 lần như Công ty CP
than Dương Huy có hàm lượng TSS
trong nước thải vượt 15,6 lần… Ở mỏ
đồng Sin Quyền, nước thải của xưởng
tuyển mang tính kiềm cao và làm cho
nước thải từ khai thác mỏ gia tăng
hàm lượng một số kim loại có trong
nước, đất như sắt, đồng, kali…

Chất lượng môi trường nước và
nước thải tại những nơi có hoạt động
khoáng sản: Nhiều mỏ, khu vực khai
thác mỏ đã gây ra những vấn đề
nghiêm trọng về ô nhiễm nguồn nước
do nước thải của mỏ trong quá trình
sản xuất không được xử lý. Nhiều bãi
thải không có các công trình xử lý đã
bồi lấp ruộng vườn, sông, suối, làm ô
nhiễm nguồn nước, lòng sông bị bồi
lắng gây ra lũ lụt. Đối với chất thải
lỏng, thành phần và tính chất nước
thải có tính axít, chứa kim loại nặng,
khoáng chất… Kết quả kiểm tra 11
Công ty than quý 4/2006 cho thấy
nước thải của Công ty than Hà Lầm
có hàm lượng BOD vượt 5,7 lần,
COD vượt 5,3 lần, TSS vượt 3,9 lần
so với tiêu chuẩn cho phép (TCCP).
Nước thải của Công ty than Mông
Dương có hàm lượng sunfua vượt 1,9
lần; TSS vượt 2,8 lần… Đặc biệt có
đơn vị cho kết quả quan trắc vượt

Chất lượng môi trường không khí
xung quanh và khí thải tại những nơi
có hoạt động khoáng sản: Kết quả kiểm
tra hoạt động khai thác khoáng sản
trên địa bàn một số tỉnh cho thấy, tất
cả các khâu sản xuất của dây chuyền
công nghệ khai thác và chế biến đều
gây ra hàm lượng bụi vượt tiêu chuẩn
cho phép, đặc biệt ở các mỏ than, mỏ
đá. Theo kết quả quan trắc của Sở
TN&MT Quảng Ninh, mùa khô
năm 2007 cho thấy, nồng độ bụi tại
hầu hết các khu vực có hoạt động than
đều vượt TCCP như: đoạn từ Cọc 6
đến đường ra cảng 10 - 10 (vượt 1,97
lần), ngã ba Mông Dương (vượt 1,7
lần), Ngã tư Mạo Khê (vượt 1,4 lần)…
Các biện pháp chống bụi như xả nước
chỉ giải quyết được tức thời. Tại các
khai trường, khu vực chế biến: khu
vực sàng tuyển của Công ty than Mạo
Khê nồng độ bụi vượt TCCP 2,86
lần; Hàm lượng SO2 vượt TCCP 1,94

Môi trường đất tại những nơi có
hoạt động khoáng sản: Hiện chưa
thống kê được toàn bộ đất đá thải từ
khoảng 1.000 mỏ và điểm mỏ đang
khai thác, chế biến trên phạm vi cả
nước. Trong số đó có các cơ sở chế
biến có quy mô mức độ công nghiệp
như than Quảng Ninh, sắt Trại Cau
(Thái Nguyên), đồng Sin Quyền (Lào
Cai), đá trắng Lục Yên, Yên Bình
(Yên Bái), đá trắng Quỳ Hợp (Nghệ
An)... đất đá thải đang làm biến dạng
địa hình, địa chất các nơi này.
Công nghệ khai thác khoáng sản
chủ yếu ở nước ta là lộ thiên. Đặc thù
của công nghệ lộ thiên là có mức độ
xâm hại đến môi trường rất lớn, đặc
biệt là môi trường đất. Ví dụ, ở Quảng
Ninh, để khai thác bằng cơ giới ở quy
mô công nghiệp được 1 tấn than bằng
công nghệ lộ thiên (chỉ tính bình
quân cho khâu khai thác, chưa kể đến
chế biến) bắt buộc phải khoan xuống
lòng đất sâu 0,3 m; nổ khoảng 3 kg
mìn; bốc xúc lên 12 m3 đất đổ vào bãi
thải; vận chuyển than đến nơi chế biến
với cường độ khoảng 4 - 5 km; bơm
thải ra môi trường khoảng 2 m3 nước
bẩn; tiêu hao khoảng 10 kWh điện;
tiêu thụ khoảng 1,5 kg xăng, dầu, mỡ;
thải ra 1 kg chất thải khó tiêu hủy (lốp
ô tô, vỏ bình ắc quy, dầu mỡ thải…).
Phóng xạ và nguyên tố phóng xạ tại
những nơi có hoạt động khoáng sản:
Theo khảo sát về khai thác và sử dụng
titan ở ven biển các tỉnh miền Trung
cho thấy, nếu không khai thác thì
cường độ phóng xạ vùng bãi cát, cồn
cát chứa quặng ở mức phông bình
thường cho phép (<30 μ/Rh). Tuy
nhiên, khi khai thác và tuyển quặng
thì cường độ tăng lên rõ rệt: tại các bãi
thu gom tinh quặng sau tuyển qua vít
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xoắn cường độ phóng xạ khoảng 160 250μ/Rh (vượt ngưỡng an toàn); trên
các tuyến đường vận chuyển quặng ở
mỏ cường độ phóng xạ khoảng 20 - 50
μ/Rh. Hơn nữa, vấn đề đáng nguy hại
là không an toàn phóng xạ: Cường độ
phóng xạ cao nhất tại các xưởng tuyển
tinh, khảo sát tại một số vực xưởng
tuyển cho thấy trước xưởng tuyển 4 50 μ/Rh, cổng và dọc đường trước
xưởng tuyển 125 - 220 μ/Rh; trong
xưởng tuyển 124 - 2175 μ/Rh (vượt
ngưỡng 4 - 70 lần); chỗ để tinh quặng
monazit lớn hơn 3000 μ/Rh (vượt
ngưỡng 100 lần); khu nhà ăn của công
nhân 50 - 75 μ/Rh; sân trước nhà ăn
26 - 41 μ/Rh (đều vượt ngưỡng an
toàn)... Như vậy trường phóng xạ tại
nhiều nơi ở khu vực khai thác sa
khoáng titan ven biển là khá cao và rất
cao so với ngưỡng an toàn phóng xạ,
khả năng phát tán phóng xạ rất lớn gây
nguy hại cho sức khỏe người lao động
và dân cư lân cận.
3. Đề xuất một số chính
sách để thúc đẩy phát triển
Kinh tế xanh trong hoạt
động khoáng sản
Với bản chất Kinh tế xanh là một
công cụ để hướng tới phát triển bền
Tài liệu tham khảo
1. Đặng Trung Thuận (2012).
Khai thác, chế biến quặng titan ở các
tỉnh ven biển miền Trung và vấn đề
môi trường có liên quan, Báo cáo tham
luận tại Tọa đàm “Thực thi chính sách,
pháp luật về quản lí, khai thác titan và
một số khoáng sản khác vùng duyên hải
miền Trung gắn với bảo vệ môi trường”
(phục vụ Đoàn giám sát của ủy ban
thường vụ Quốc hội), tại tỉnh Bình
Đình, ngày 10-3-2012.
2. Nguyễn Thành Sơn (2012). Một
số ý kiến về thực trạng chính sách và đề
xuất định hướng quản lý, sử dụng bền
vững tài nguyên khoáng sản Việt Nam;
Báo cáo tham luận tại Hội thảo Báo cáo
tham luận tại Hội thảo “Việc thực hiện
chính sách, pháp luật về quản lý, khai
thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi
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vững và do vậy, về mặt vĩ mô cần có các
chính sách nhằm thúc đẩy việc thực
thi phát triển Kinh tế xanh trong hoạt
động khoáng sản, các chính sách đó là:
Chính sách về giá: Thực hiện
giá sản phẩm khoáng sản theo cơ
chế thị trường nhằm các mục tiêu:
Buộc doanh nghiệp phải quản trị
chặt chẽ chi phí, sản lượng và chất
lượng sản phẩm để nâng cao hiệu
quả; Khắc phục các tiêu cực do
chênh lệch giá trong nước và giá
xuất khẩu gây ra, nhất là việc xuất
khẩu lậu; Khuyến khích quá trình
khai thác, chế biến khoáng sản
nâng cao hệ số thu hồi tài nguyên;
Buộc khâu tiêu dùng sản phẩm
khoáng sản phải sử dụng tiết kiệm.
Chính sách về phí, thuế: Để tránh
tình trạng tổn thất tài nguyên và
nguồn thu cho ngân sách nhà nước;
thuế tài nguyên cần chuyển từ cách
tính theo sản lượng khai thác sang
tính theo trữ lượng khoáng sản được
phê duyệt, tùy thuộc vào loại hình
khoáng sản. Miễn giảm thuế đối với
phần trữ lượng khai thác tăng thêm
tùy theo từng trường hợp, để các
doanh nghiệp tăng cường công tác tận
thu và tiết kiệm khoáng sản.

trường” (Phục vụ Đoàn giám sát của
Ủy ban thường vụ Quốc hội), tại Hà
Nội ngày 2-3-2012.
3. Trung tâm tư vấn môi trường
(VUSTA) (2003). Đánh giá hiện trạng
khai thác tài nguyên khoáng sản và tác
động đến môi trường, xây dựng cơ sở
khoa học và đề xuất các giải pháp quản
lý BVMT nhằm đảm bảo sự phát triển
bền vững kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai.
4. Viện Tư vấn phát triển – CODE
(2012). Thực trạng quản lý khai thác
và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong
bối cảnh phát triển bền vững ở Việt
Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ
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Chính sách về sử dụng, xuất khẩu
khoáng sản: Phải chế biến sâu khoáng
sản; Cấm xuất khẩu khoáng sản thô,
chỉ cho phép xuất khẩu các loại
khoáng sản có trữ lượng dồi dào đảm
bảo đáp ứng lâu dài nhu cầu trong
nước, hoặc cho phép xuất khẩu các
loại khoáng sản mà nhu cầu trong
nước chưa có hoặc còn thấp.
Chính phủ cần ban hành quy chế
xây dựng các trung tâm dự trữ khoáng
sản đối với các loại khoáng sản chưa có
điều kiện chế biến sâu. Các trung tâm
này nên đặt ở các địa phương có
nguồn tài nguyên lớn về khoáng sản.
Nhiệm vụ của các trung tâm là tổ chức
thu mua tinh quặng thô để dự trữ cho
chế biến sâu và kêu gọi đầu tư để sớm
tiếp nhận công nghệ và hình thành các
nhà máy chế biến sản phẩm sâu.
Cần bổ sung các điều kiện và cam
kết về chế biến trước khi cấp giấy phép
khai thác. Thực tế cho thấy vốn đầu tư
cho khai thác không lớn, nhưng việc
chế biến đòi hỏi vốn lớn, công nghệ
hiện đại, vì vậy dẫn đến việc khai thác
tràn lan, không thực hiện được mục
đích chế biến sâu.
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Tác động môi trường của
hoạt động khai thác khoáng sản
Lê Diên Dực
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường
Tác động môi trường của hoạt động khai khoáng bao gồm xói mòn, sụt đất, mất đa
dạng sinh học, ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt do hóa chất từ chế biến quặng.
Trong một số trường hợp, rừng ở vùng lân cận còn bị chặt phá để lấy chỗ chứa chất
thải mỏ. Bên cạnh việc hủy hoại môi trường, ô nhiễm do hóa chất cũng ảnh hưởng
đến sức khỏe người dân địa phương. Ở những vùng hoang vu, khai khoáng có thể gây
hủy hoại hoặc nhiễu loạn hệ sinh thái và sinh cảnh. Còn ở nơi canh tác thì hủy hoại
hoặc nhiễu loạn đất trồng cấy và đồng cỏ…

hay đổi cảnh quan: Không
hoạt động nào cảnh quan
bị thay đổi nghiêm trọng
như khai thác than lộ thiên
hay khai thác dải, làm tổn hại giá trị
của môi trường tự nhiên của những
vùng đất lân cận. Khai thác than theo
dải hay lộ thiên sẽ phá hủy hoàn toàn
hệ thực vật, phá hủy phẫu diện đất
phát sinh, di chuyển hoặc phá hủy
sinh cảnh động thực vật, ô nhiễm
không khí, thay đổi cách sử dụng đất
hiện tại và ở mức độ nào đó thay đổi
vĩnh viễn địa hình tổng quan của khu
vực khai mỏ. Quần xã vi sinh vật và
quá trình quay vòng chất dinh dưỡng
bị đảo lộn do di chuyển, tồn trữ và tái
phân bố đất. Nhìn chung, nhiễu loạn
đất và đất bị nén sẽ dẫn đến xói mòn.
Di chuyển đất từ khu vực chuẩn bị
khai mỏ sẽ làm thay đổi hoặc phá hủy
nhiều đặc tính tự nhiên của đất và có
thể giảm năng suất nông nghiệp hoặc
đa dạng sinh học. Cấu trúc đất có thể
bị nhiễu loạn do bột hóa hoặc vỡ vụn
kết tập.

T

Phá bỏ lớp thực bì và những hoạt
động làm đường chuyên chở than, tồn
trữ đất mặt, di chuyển chất thải và
chuyên chở đất và than làm tăng lượng
bụi xung quanh vùng khai mỏ. Bụi

làm giảm chất lượng không khí tại
ngay khu khai mỏ, tổn hại thực vật, và
sức khỏe của công nhân mỏ cũng như
vùng lân cận. Hàng trăm ha đất dành
cho khai mỏ bị bỏ hoang chờ đến khi
được trả lại dáng cũ và cải tạo. Nếu
khai mỏ được cấp phép thì cư dân
phải di dời khỏi nơi này và những hoạt
động kinh tế như nông nghiệp, săn
bắn, thu hái thực phẩm hoặc cây
thuốc đều phải ngừng.
Khai mỏ lộ thiên có thể ảnh hưởng
đến thủy văn của khu vực. Chất lượng
nước sông, suối có thể bị giảm do axít
mỏ chảy tràn, thành phần độc tố vết,
hàm lượng cao của những chất rắn hòa
tan trong nước thoát ra từ mỏ và lượng
lớn phù sa được đưa vào sông suối.
Chất thải mỏ và những đống than tồn
trữ cũng có thể thải trầm tích xuống
sông suối, nước rỉ từ những nơi này có
thể là axít và chứa những thành phần
độc tố vết.
Trầm tích tác động lên động vật
thủy sinh cũng thay đổi tùy theo loài
và hàm lượng trầm tích. Hàm lượng
trầm tích cao có thể làm chết cá, lấp
nơi sinh sản; giảm xâm nhập của ánh
sáng vào nước; bồi lấp ao hồ; theo
nước suối loang ra một vùng nước
sông rộng lớn và làm giảm năng suất

của những động vật thủy sinh làm
thức ăn cho những loài khác. Những
thay đổi này cũng hủy hoại sinh cảnh
một số loài có giá trị và có thể tạo ra
những sinh cảnh tốt cho những loài
không mong đợi. Những điều kiện
hiện tại có thể gây bất lợi cho một số
loài cá nước ngọt ở Mỹ, một số loài bị
tuyệt diệt. Ô nhiễm trầm tích nặng nề
nhất có thể xảy ra trong khoảng từ 5
đến 25 năm sau khi khai mỏ. Ở những
nơi không có cây cối thì xói mòn còn
có thể kéo dài đến 50 - 60 năm sau khi
khai mỏ. Nước mặt ở nơi này sẽ không
dùng được cho nông nghiệp, sinh
hoạt, tắm rửa hoặc những hoạt động
khác cho gia đình. Do đó, cần phải
kiểm soát nghiêm ngặt nước mặt thoát
ra từ khu khai mỏ.
Tác động đến nước: Khai mỏ lộ
thiên cần một lượng lớn nước để rửa
sạch than cũng như khắc phục bụi. Để
thỏa mãn nhu cầu này, mỏ đã “chiếm”
nguồn nước mặt và nước ngầm cần
thiết cho nông nghiệp và sinh hoạt
của người dân vùng lân cận. Khai mỏ
ngầm dưới đất cũng có những đặc
điểm tương tự nhưng ít tác động tiêu
cực hơn do không cần nhiều nước để
kiểm soát bụi nhưng vẫn cần nhiều
nước để rửa than.
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 Hoạt

động khai khoáng gây nhiễu loạn hệ sinh thái và sinh cảnh

Bên cạnh đó, việc cung cấp nước
ngầm có thể bị ảnh hưởng do khai mỏ
lộ thiên. Những tác động này bao gồm
rút nước có thể sử dụng được từ
những túi nước ngầm nông; hạ thấp
mực nước ngầm của những vùng lân
cận và thay đổi hướng chảy trong túi
nước ngầm, ô nhiễm túi nước ngầm có
thể sử dụng được nằm dưới vùng khai
mỏ do lọc và thấm nước chất lượng
kém của nước mỏ, tăng hoạt động lọc
và ngưng đọng của những đống đất từ
khai mỏ. Ở đâu có than hoặc chất thải
từ khai thác than, tăng hoạt động lọc
có thể tăng chảy tràn của nước chất
lượng kém và xói mòn của những
đống phế thải, nạp nước chất lượng
kém vào nước ngầm nông hoặc đưa
nước chất lượng kém vào những suối
của vùng lân cận dẫn đến ô nhiễm cả
nước mặt lẫn nước ngầm của những
vùng này. Những hồ được tạo ra trong
quá trình khai thác than lộ thiên cũng
có thể chứa nhiều a xít nếu có sự hiện
diện của than hay chất phế thải chứa

24

than, đặc biệt là những chất này gần
với bề mặt và chứa pi rit.
Axit sunphuric được hình thành
khi khoáng chất chứa sunphit và bị
ôxy hóa qua tiếp xúc với không khí có
thể dẫn đến mưa axít. Hóa chất còn lại
sau khi nổ mìn thường là độc hại và
tăng lượng muối của nước mỏ và thậm
chí là ô nhiễm nước.
Tác động đến động vật, thực vật
hoang dã: Khai thác lộ thiên gây ra
những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp
đến động, thực vật hoang dã. Tác động
này trước hết là do nhiễu loạn, di
chuyển và tái phân bố trên bề mặt đất.
Một số tác động có tính chất ngắn hạn
và chỉ giới hạn ở nơi khai mỏ, một số
lại có tính chất lâu dài và ảnh hưởng
đến các vùng xung quanh. Tác động
trực tiếp nhất đến sinh vật hoang dã là
phá hủy hay di chuyển loài trong khu
vực khai thác và đổ phế liệu. Những
loài vật di động như thú săn bắn, chim
và những loài ăn thịt phải rời khỏi nơi
khai mỏ. Những loài di chuyển hạn
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chế như động vật không xương sống,
nhiều loài bò sát, gặm nhấm đào hang
và những thú nhỏ có thể bị đe dọa trực
tiếp.
Nếu những hồ, ao, suối bị san lấp
hoặc thoát nước thì cá, những động
vật thủy sinh và ếch nhái cũng bị hủy
diệt. Thức ăn của vật ăn thịt cũng bị
hạn chế do những động vật ở cạn và ở
nước đều bị hủy hoại. Những quần thể
động vật bị di dời hoặc hủy hoại sẽ bị
thay thế bởi những quần thể từ những
vùng phân bố lân cận. Nhưng những
loài quý hiếm có thể bị tuyệt chủng.
Nhiều loài hoang dã phụ thuộc
chặt chẽ vào những thực vật sinh
trưởng trong điều kiện thoát nước tự
nhiên. Những thực vật này cung cấp
nguồn thức ăn cần thiết, nơi làm tổ và
trốn tránh kẻ thù. Hoạt động hủy hoại
thực vật gần hồ, hồ chứa, đầm lầy và
đất ngập nước khác đã làm giảm số
lượng và chất lượng sinh cảnh cần
thiết cho chim nước và nhiều loài ở
cạn khác. Phương pháp san lấp bằng
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cách ủi chất thải vào một vùng đất
trũng tạo nên những thung lũng dốc
hẹp là nơi sinh sống quan trọng của
nhưng loài động thực vật quý hiếm.
Nếu đất được tiếp tục đổ vào những
nơi này sẽ làm mất sinh cảnh quan
trọng và làm tuyệt diệt một số loài. Tác
động lâu dài và sâu rộng đến động,
thực vật hoang dã là mất hoặc giảm
chất lượng sinh cảnh. Yêu cầu về sinh
cảnh của nhiều loài sinh vật không
cho phép chúng điều chỉnh những
thay đổi do nhiễu loạn đất gây ra.
Những thay đổi này làm giảm khoảng
không gian. Chỉ một số loài ít chống
chịu được nhiễu loạn. Chẳng hạn ở
nơi mà sinh cảnh cần thiết bị hạn chế
như hồ ao hoặc nơi sinh sản quan
trọng thì loài có thể bị hủy diệt.
Những động vật lớn và những
động vật khác có thể bị “cưỡng chế”
đến những vùng lân cận mà những
vùng này cũng đã đạt mức chịu đựng
tối đa. Sự quá tải này thường dẫn đến
xuống cấp của sinh cảnh còn lại và do
đó giảm sức chịu đựng và giảm sức
sinh sản, tăng cạnh tranh nội loài và
gian loài và giảm số lượng chủng quần
so với số lượng ban đầu khi mới bị di
dời. Xuống cấp của sinh cảnh thủy
sinh là hậu quả của khai mỏ lộ thiên
không chỉ trực tiếp ở nơi khai mỏ mà
trên diện rộng. Nước mặt bị ô nhiễm
phù sa cũng thường xảy ra với khai mỏ
lộ thiên. Hàm lượng phù sa có thể
tăng đến 1.000 lần so với trước khi
khai mỏ.
Mất đất mặt: Bóc lớp đất đá nằm
phía trên quặng nếu không hợp lý sẽ
chôn vùi và mất đất mặt, đá mẹ lộ ra
tạo ra một vùng đất kiệt vô dụng rộng
lớn. Những hố khai mỏ và đất đá phế
thải sẽ không tạo được thức ăn và nơi
trú ẩn cho đa số các loài động vật. Nếu
không được hồi phục thì những vùng
này phải trải qua thời kỳ phong hóa
một số năm hoặc một vài thập kỷ để
cho thực vật tái lập và trở thành những
sinh cảnh phù hợp. Nếu hồi phục thì
tác động đối với một số loài không quá
nghiêm trọng. Con người không thể

hồi phục ngay được những quần xã tự
nhiên. Tuy nhiên, có thể hỗ trợ qua cải
tạo đất và những nỗ lực hồi phục theo
yêu cầu của những động vật hoang dã.
Hồi phục không theo yêu cầu của
những động vật hoang dã hoặc quản
lý không phù hợp một số cách sử dụng
đất sẽ cản trở tái lập của nhiều chủng
quần động vật gốc.
Khai mỏ lộ thiên và những thiết bị
vận chuyển phục vụ cho quá trình sản
xuất của mỏ mà không hoặc rất ít kết
hợp việc thiết lập những mục tiêu sử
dụng đất sau khai mỏ nên việc cải tạo
đất bị nhiễu loạn trong quá trình khai
mỏ thường không được như ban đầu.
Việc sử dụng đất hiện hành như chăn
nuôi gia súc, trồng cấy, sản xuất gỗ…
đều phải hủy bỏ tại khu vực khai mỏ.
Những khu vực có giá trị cao và sử
dụng đất ở mức độ cao như các khu đô
thị hay hệ thống giao thông thì ít bị
tác động bởi khai mỏ. Nếu giá trị
khoáng đủ cao thì những hạ tầng trên
có thể chuyển sang vùng lân cận.
Những di tích lịch sử: Khai thác lộ
thiên có thể đe dọa những nét đặc
trưng địa chất mà con người quan
tâm. Những đặc trưng địa mạo và địa
chất và những cảnh vật quan trọng có
thể bị “hy sinh” do khai mỏ bừa bãi.
Những giá trị về khảo cổ, văn hóa và
những giá trị lịch sử khác đều có thể
bị hủy hoại do khai mỏ lộ thiên khi nổ
mìn, đào than… Bóc đất đá để lấy
quặng sẽ phá hủy những công trình
lịch sử và địa chất nếu chúng không
được di dời trước khi khai mỏ.
Tác động đến thẩm mỹ: Khai mỏ
lộ thiên sẽ hủy hoại những yếu tố
thẩm mỹ của cảnh quan. Thay đổi
dạng của đất thường tạo ra những
hình ảnh không quen mắt và gián
đoạn. Những mẫu hình tuyến mới
được tạo ra khi than được khai thác và
những đống chất thải xuất hiện.
Những màu sắc và kết cấu khác lạ khi
thảm thực vật bị phá bỏ và chất thải
được chuyển đến đó. Bụi, rung động,
mùi khí đốt… ảnh hưởng đến tầm
nhìn, âm thanh và mùi vị.

Ảnh hưởng kinh tế - xã hội: Do cơ
khí hóa ở mức độ cao nên khai thác lộ
thiên không cần nhiều nhân công như
là khai thác hầm lò với cùng một sản
lượng. Do đó, khai mỏ lộ thiên không
có lợi cho cư dân địa phương như khai
thác hầm lò. Tuy nhiên, ở những vùng
dân cư thưa thớt, địa phương không
cung cấp đủ lao động nên sẽ có hiện
tượng di dân từ nơi khác đến. Nếu
không có quy hoạch tốt từ phía chính
quyền và chủ mỏ thì sẽ không có đủ
trường học, bệnh viện và những dịch
vụ quan trọng cho cuộc sống người
dân. Những bất ổn định sẽ xảy ra ở
những cộng đồng lân cận của khu khai
mỏ lộ thiên.
Nguồn khoáng sản quan trọng của
một quốc gia có thể là nguồn lực to
lớn cho tăng trưởng bền vững, xóa đói
giảm nghèo của đất nước miễn là phải
cấu trúc được mối liên kết giữa các
lĩnh vực liên quan của ngành kinh tế
và đánh giá tác động môi trường một
cách khách quan để tránh gây thảm
họa lên các lĩnh vực như kinh tế - xã
hội, môi trường và thực thi có hiệu
quả. Tuy nhiên, quản lý kém thì chính
nguồn tài nguyên này lại là nguyên
nhân của nghèo đói, tham nhũng và
xung đột.
Kinh nghiệm của các nước cho
thấy, sự tham gia một cách có hiệu quả
của tất cả các bên liên quan trong đầu
tư và chế biến khoáng sản có thể tránh
được những mâu thuẫn trong tương
lai và giúp tối ưu hóa phần đóng góp
của khoáng sản vào phát triển bền
vững, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra,
số tiền thu được từ khai thác khoáng
sản góp phần phát triển các ngành
kinh tế khác của đất nước và cần thiết
là minh bạch hóa các luồng thông tin
trong khai khoáng.
Có thể nói, khai thác mỏ không
chỉ gây nhiều tác động đến môi
trường, sức khỏe con người và động
thực vật hoang dã… mà cái giá phải trả
có thể sẽ còn lớn hơn rất nhiều so với
những nguồn lợi có được từ việc khai
thác và chế biến khoáng sản.
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Sử dụng thực vật để cải tạo
đất bị ô nhiễm kim loại nặng
TS. Lê Trần Chấn, ThS. Phạm Đăng Trung, ThS. Nguyễn Viết Lương

ử dụng thực vật để cải tạo đất
bị ô nhiễm kim loại nặng đã
được nhiều nước trên thế giới
quan tâm nghiên cứu và thực
hiện. Cho đến nay, sự việc xảy ra tại
Leveso, một vùng nổi tiếng về nghề
thủ công truyền thống thuộc BrianzaMilan, nằm ở phía bắc của nước Ý
được xem là điển hình của công tác
khắc phục hậu quả sự cố thuốc diệt cỏ
có chứa dioxin. Ngày 10/7/1976, một
đường ống dẫn hóa chất bị nổ làm
đám mây khói hóa chất từ nhà máy
thải ra ngoài, trải dài trong phạm vi 6
km khu vực dân cư về phía đông nam
nhà máy. Ba ngày sau, cây cối trong
vùng vàng lá, một số động vật nhỏ như
chim, thỏ bị chết. Đặc biệt, một số trẻ
em bị phỏng da mặt, chân và tay phải
vào bệnh viện điều trị. Hiện tượng này
đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà
khoa học không chỉ của nước Ý mà cả
ở các quốc gia khác. Nguyên nhân là
do hóa chất tràn ra từ dây chuyền sản
xuất thuốc diệt cỏ có dioxin. Theo
tính toán bước đầu, có khoảng 1.500
kg hỗn hợp hóa chất tràn ra môi
trường, trong đó có khoảng 30 kg
dioxin.

S

Chính quyền địa phương, Bộ Y tế
và nhiều cơ quan khác ở Ý đã phải
đương đầu với nhiều vấn đề do ô nhiễm
hóa chất tác động tới sức khỏe con
người và môi trường sống. Công tác
điều tra, đánh giá mức độ tồn lưu dioxin
trong vùng tràn hóa chất đã được tiến
hành. Căn cứ vào nồng độ dioxin tồn
lưu trong đất, chính quyền đã phân
vùng ô nhiễm thành 3 khu vực: vùng A
(ô nhiễm nặng) rộng 80 ha; vùng B (ô
nhiễm nhẹ) rộng 270 ha và vùng R
(ngoài vùng ô nhiễm) rộng 1.400 ha.
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Ngoài việc khắc phục các hậu quả
tức thời đối với sức khỏe người dân
trong vùng, Chính phủ đã thành lập
Ban chỉ đạo giải quyết hậu quả do sự
cố gây ra. Hai vấn đề lớn được nghiên
cứu giải quyết, đó là: ảnh hưởng của
dioxin đối với con người và giải pháp
làm sạch vùng đất bị ô nhiễm.
Để làm sạch vùng bị ô nhiễm, ngăn
ngừa ảnh hưởng lâu dài đến con người
và môi trường. Chính phủ Ý đã cho áp
dụng các biện pháp sau: chôn lấp các
vật liệu ô nhiễm, quan trắc môi trường
và trồng cây trên vùng đất bị ô nhiễm.
Trồng cây là giải pháp được các cơ
quan chuyên môn đề xuất và thực
hiện. Đến nay, 30 ha vùng đất bị ô
nhiễm dioxin ở mức độ cao đã trở
thành một công viên mang tên công
viên cây Sồi (Quercus), từng bước
phục hồi được cảnh quan thiên nhiên
cho cư dân trong vùng. Đến năm
1992, đã trồng được 8.700 cây gỗ
trong đó chủ yếu là cây sồi. Dưới tầng
cây sồi, trồng cây bụi và cỏ để ngăn
chặn xói mòn (15.000 cây bụi). Từ
năm 1977 - 1999, tổng số tiền chi phí
cho công viên tới 6,5 tỷ lia. Đổi lại,
công viên hàng năm thu hút hàng
ngàn người dân tới nghỉ ngơi, vui chơi
giải trí không mất tiền.
Leveso là sự cố đầu tiên trên thế
giới có khối lượng lớn dioxin rò rỉ
trong một không gian hẹp, để lại hậu
quả nặng nề vào thời điểm mà loài
người chưa có nhiều hiểu biết về
dioxin. Tuy nhiên, việc xử lý ô nhiễm
môi trường bằng thực vật đã mang lại
kết quả khả quan.
Thời gian qua, nước ta đã đạt được
những thành tựu quan trọng trong
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phát triển kinh tế, trong đó riêng
ngành công nghiệp khai thác khoáng
sản đã có nhiều đóng góp to lớn. Tuy
nhiên, bên cạnh những thành tích
không thể phủ nhận thì do nhiều
nguyên nhân, việc khai thác khoáng
sản đã để lại hậu quả về môi trường,
không chỉ ở các vùng khai thác mà cả
ở những bãi thải, trong đó ô nhiễm
kim loại nặng đang là mối quan tâm
không chỉ đối với những người làm
nhiệm vụ BVMT mà của toàn xã hội.
Tại Thái Nguyên, việc khai thác
thiếc (Sn) ở xã Hà Thượng (huyện
Đại Từ) và khai thác chì (Pb), kẽm
(Zn) ở làng Hích (xã Tân Long,
huyện Đồng Hỷ) đang là những điểm
nóng về môi trường, bởi ở đây không
chỉ có thiếc, chì, kẽm mà còn có asen
(As), cadimi (Cd) là hai kim loại nặng
có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe
của con người. Cd ít bị hấp thụ trong
đất và trầm tích, di động hơn các kim
loại khác, rất dễ đi vào cơ thể người
thông qua thức ăn. Khi thâm nhập vào
cơ thể Cd được tích lũy trong thận và
xương, phá hủy chức năng thận và làm
biến dạng xương. Nhiễm độc asen có
thể bị tổn thương thận, rối loạn chức
năng tim mạch, đôi khi xuất hiện phù
phổi cấp, suy hô hấp, gan to…
Sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô
nhiễm kim loại nặng, trong đó có As
và Cd tại các vùng cao khai thác
khoáng sản là mục tiêu của Đề tài cấp
Nhà nước KC 08.04/06 do GS,TS.
Đặng Đình Kim làm chủ nhiệm.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề tài
đã tiến hành xây dựng hai mô hình
trình diễn tại xã Hà Thượng (huyện
Đại Từ) và làng Hinh (xã Vân Long,

CÔNG NGH" - GII PHÁP

 Sử
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huyện Đồng Hỷ) nhằm khảo nghiệm
khả năng hấp thụ, chống chịu kim loại
nặng, tốc độ tăng trưởng, khả năng
nhân giống và biện pháp gieo trồng
một số loài thực vật đã được tuyển
chọn. Sau thời gian điều tra, nghiên
cứu, nhóm chuyên gia Viện Công
nghệ Môi trường do Tiến sĩ Trần Văn
Tựa phụ trách đã xác định được 5 loài
thực vật đáp ứng yêu cầu đã nêu. Đó
là các loài: ráng sẹo gà dải; ráng chò
chanh. Hai loài này ngoài khả năng
hấp thụ các kim loại nặng như: chì,
kẽm, còn có khả năng hấp thụ As, Cd.
Tại xã Hà Thượng, trên vùng đất bị ô
nhiễm nặng do nước thải từ khu vực
tuyển quặng xả ra, chỉ duy nhất có loài
ráng sẹo gà dải tồn tại được, mặc dù
trước thời gian mỏ hoạt động, đây là
vùng đất nông nghiệp, chuyên trồng
lúa và hoa màu. Kết quả phân tích cho
thấy, trong tro của hai loài kể trên có
hàm lượng As và Cd rất cao. Ở làng

Hích có mặt cả hai loài: ráng sẹo gà dải
và ráng chò chanh.
Ngoài ráng sẹo gà dải và ráng chò
chanh được xem là bản địa, trong mô
hình còn có vỏ vetiver hay còn gọi là
hương lau, cỏ mần trầu (và nghể nước.
Cây hương lau đã được gây trồng từ
lâu tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định
và một số tỉnh ven biển miền Trung,
để chiết xuất tinh dầu. Nhờ có bộ rễ
rất phát triển (có thể dài từ 3 - 4 m),
gần đây hương lau được trồng để
chống xói lở trên đường Hồ Chí
Minh. Hương lau còn có khả năng hấp
thụ rất tốt các chất hòa tan trong nước
như nitơ (N), phốt pho (P) và các
nguyên tố kim loại nặng có trong nước
bị ô nhiễm.
Sử dụng cỏ vetier mở ra triển vọng cải tạo
đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các bãi
thải do khai thác khoáng sản ở nước ta

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện
trên mỗi mô hình là 1.000 m2, được

rào bằng tre, xung quanh hàng rào có
hệ thống rãnh thoát nước bảo đảm
nước thoát nhanh, hạn chế ngập lụt
khi trời mưa to, có bơm điện để bơm
nước từ giếng, đồng thời lắp đặt một
hệ thống ống dẫn để tưới theo phương
pháp tưới phun vào mùa khô. Xung
quanh hàng rào trồng keo để tạo lập
điều kiện sống ban đầu, giảm bớt tính
độc hại của đất ô nhiễm.
Sau ba năm xây dựng, mô hình
trên đáp ứng các yêu cầu đặt ra, đã
tuyển chọn được 5 loài thực vật có khả
năng hấp thụ và chống chịu kim loại
nặng; có tốc độ tăng trưởng nhanh,
từ đó tạo ra điều kiện nhân giống và
gieo trồng thuận lợi.
Từ những kết quả đạt được, bước
đầu mở ra triển vọng sử dụng thực vật
để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng
tại các bãi thải do khai thác khoáng
sản ở nước ta.
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Các giải pháp đổi mới và
hiện đại hóa công nghệ
trong ngành khai thác, chế
biến khoáng sản Hà Giang
à Giang thuộc vùng
Đông Bắc Việt Nam, là
tỉnh có tiềm năng lớn về
tài nguyên khoáng sản,
với các loại khoáng sản rất đa dạng và
phong phú, có giá trị kinh tế cao như:
Sắt, chì, kẽm, mangan, atimon…Ước
tính trên địa bàn tỉnh hiện có 215 mỏ,
với khoảng gần 28 loại khoáng sản
khác nhau. Tuy nhiên hoạt động khai
thác, chế biến khoáng sản của tỉnh
mới ở giai đoạn đầu, chưa áp dụng
công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao
động, gây ô nhiễm môi trường.

H

Thực trạng hoạt động khai
thác, chế biến khoáng sản
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà
Giang, trên địa bàn tỉnh có nhiều loại
khoáng sản quý, hiếm, với trữ lượng
lớn như: Mỏ antimon (Mậu Duệ Yên Minh, trữ lượng 330.000 tấn);
Mỏ sắt (Sàng Thần - Bắc Mê, trữ
lượng 31,86 triệu tấn); Mỏ quặng sắt
(Tùng Bá, trữ lượng 22 triệu tấn); Mỏ
chì, kẽm (Tà Pan - Bắc Mê, trữ lượng
1,2 triệu tấn); Dải quặng mangan
(Đồng Tâm, Trung Thành, Ngọc
Linh, Ngọc Minh, có tổng trữ lượng 5
triệu tấn); Mỏ vàng sa khoáng (sông
Lô, sông Con); Mỏ thiếc - vonfram
(Hồ Quáng Phìn - Đồng Văn); Mỏ
thiếc (sông Lô)…
Đến nay, các hoạt động đầu tư khai
thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn

28

tỉnh đã tăng trưởng, cả về quy mô lẫn
số lượng, góp phần giải quyết việc làm,
thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo
hướng nâng dần tỷ trọng sản xuất
công nghiệp và thương mại, dịch vụ.
Tính đến tháng 12/2010, toàn tỉnh có
44 dự án khai thác, chế biến khoáng
sản được cấp phép đầu tư, với tổng
vốn đầu tư 1.788,52 tỷ đồng. Tổng sản
lượng khai thác các loại tinh quặng và
kim loại đạt 750.000 tấn, tổng doanh
thu đạt 175 tỷ đồng, nộp ngân sách
nhà nước hơn 38 tỷ đồng. Một số nhà
máy có quy mô đầu tư lớn về công
nghệ sản xuất mang lại hiệu quả kinh
tế cao, điển hình như: Nhà máy thiêu
bột antimon (Công ty TNHH Bảo
An, công suất 600 tấn/năm); Nhà máy
luyện antimon (Công ty CP Cơ khí và
Khoáng sản Hà Giang, công suất
1.000 tấn/năm)... Ngoài ra, tỉnh
đã phê duyệt đầu tư xây dựng 2 nhà
máy luyện gang, thép (công suất
500.000 tấn/năm); 2 nhà máy luyện
feromangan và siliconmangan tại khu
công nghiệp Bình Vàng (công suất
40.000 tấn/năm).
Tuy vậy, bên cạnh những đóng
góp về phát triển kinh tế - xã hội,
công tác quản lý khai thác, sử dụng và
bảo vệ tài nguyên khoáng sản tỉnh Hà
Giang vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập.
Một số tổ chức, cá nhân hoạt động
khai thác, chế biến khoáng sản chưa
thực hiện nghiêm túc các quy định
của pháp luật như: Chưa ký hợp
đồng thuê đất, ký quỹ phục hồi môi
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trường; Không báo cáo định kỳ theo
quy định về tình hình hoạt động khai
thác, chế biến khoáng sản; Đa số các
mỏ chưa áp dụng công nghệ tiên tiến
vào khai thác, chế biến khoáng sản…
Do vậy, trong quá trình hoạt động đã
có những điểm ô nhiễm về môi
trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Cơ chế tài chính về khoáng sản chưa
tạo đòn bẩy để phát triển kinh tế cho
địa phương.
Bên cạnh đó, nguồn thu của nhà
nước về khoáng sản bị thất thoát do
doanh nghiệp thăm dò, khai thác, chế
biến có quy mô trung bình, chưa chế
biến sâu. Bộ máy quản lý về ngành
công nghiệp của các cấp huyện, tỉnh
còn yếu về năng lực quản lý kỹ thuật,
nghiệp vụ chuyên môn. Lực lượng lao
động chưa được đào tạo cơ bản. Ngoài
ra, tình trạng khai thác khoáng sản trái
phép với nhiều hình thức, mức độ
khác nhau vẫn còn tái diễn, vi phạm
an toàn lao động và tàn phá môi
trường nghiêm trọng, trong khi công
tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm
chưa được thực hiện thường xuyên.
Đổi mới và hiện đại hóa
công nghệ
Nhằm tăng cường quản lý hiệu quả
việc khai thác và chế biến khoáng sản
trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Giang
đã đề ra Phương án đổi mới và hiện đại
hóa công nghệ trong ngành công
nghiệp khai khoáng trên địa bàn tỉnh
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đến năm 2015, tầm nhìn đến năm
2025, tập trung vào 2 lĩnh vực: Công
nghệ khai thác và chế biến khoáng sản.
Mục tiêu đến năm 2015, phát triển
ngành công nghiệp khai khoáng theo
hướng hoàn nguyên khai thác gắn với
chế biến sâu, tạo khối lượng sản phẩm
lớn, bảo đảm an toàn lao động và
BVMT, trong đó cần thực hiện các
giải pháp trọng tâm sau:
Trong công nghệ khai thác lộ
thiên: Công nghệ thông tin được áp
dụng phổ biến trong quản lý sản xuất
kinh doanh, quản trị tài nguyên ở
những mỏ lớn; Giảm tối đa lao động
thủ công; Chú trọng công tác
BVMT; Cần chuyển đổi công nghệ
khai thác bằng sức nước kết hợp với
máy xúc, vận chuyển bằng bơm cát;
Áp dụng hệ thống vận chuyển bằng
băng tải, đường ống, hệ thống vận tải
liên hợp…
Trong công nghệ khai thác hầm lò:
Phấn đấu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ
ở các mỏ có điều kiện thuận lợi và cơ
giới hóa từng bộ phận trong điều kiện
cho phép ở những mỏ có điều kiện
không thuận lợi; Chấm dứt khai thác
thủ công, không đảm bảo các điều
kiện an toàn lao động, lãng phí tài
nguyên và hủy hoại môi trường. Đồng
thời, triển khai áp dụng công nghệ đào
lò đá bằng phương pháp khoan đập
xoay thủy lực, công nghệ nổ mìn giảm
chấn động; Sử dụng vật liệu chống lò
bằng vì neo dẻo cốt thép, bê tông
phun; Ứng dụng tự động hóa các khâu
thông gió, kiểm soát khí mỏ, thoát
nước, cung cấp điện…
Trong công nghệ tuyển khoáng:
Áp dụng các công nghệ tiên tiến của
thế giới ở các nhà máy tuyển lớn; Cơ
giới hóa ở mức cao nhất trong điều
kiện cho phép, nâng cao hiệu quả sản
xuất. Đầu tư các dây chuyền công nghệ
có năng suất cao, tiết kiệm năng
lượng; Đổi mới áp dụng rộng rãi các
thiết bị đo lường, điều khiển, tự động
hóa; Cải tiến và hoàn thiện các quy
trình công nghệ nhằm nâng cao mức
tận thu các khoáng vật có ích, sử dụng

 Hoạt

động khai thác khoáng sản trên sông Gâm (Hà Giang)

tổng hợp và tiết kiệm tài nguyên.
Ngoài ra, cần tăng cường công tác
BVMT ở các cơ sở khai thác và chế
biến khoáng sản như: Khuyến khích
các doanh nghiệp đẩy mạnh áp dụng
công nghệ sạch, thân thiện với môi
trường, các phương pháp sản xuất sạch
hơn; Triển khai áp dụng Hệ thống
quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn
quốc tế ISO 14.000; Tăng cường công
tác quan trắc, báo cáo hiện trạng môi
trường, phục hồi môi trường; Tổ chức
thanh tra, kiểm tra xử lý các điểm khai
thác khoáng sản trái phép; Nâng cao
nhận thức cho nhân dân địa phương
về BVMT.
Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật hiện
đại, tiên tiến, phù hợp với quy mô tính
chất của những dự án đầu tư lớn; Xây
dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến
khích doanh nghiệp nâng cao năng lực
về nghiên cứu, phát triển, quản lý công
nghệ; Sử dụng có hiệu quả các Quỹ
phát triển khoa học và công nghệ

phục vụ nghiên cứu, phát triển, ứng
dụng. Mặt khác, cần tăng cường công
tác dự báo thị trường, tư vấn thị
trường, giúp các doanh nghiệp tiêu
thụ sản phẩm; Từng bước xây dựng
thương hiệu sản phẩm công nghiệp đủ
mạnh ở cấp khu vực và quốc tế; Tăng
cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn
lực và khoa học công nghệ từ nước
ngoài; Đào tạo nguồn nhân lực với các
trình độ, các loại ngành nghề đồng bộ,
đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Với những giải pháp khả thi và
đồng bộ trên, cùng sự chuyển biến sâu
sắc trong nhận thức và hành động của
đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư,
công tác quản lý các hoạt động khai
thác và chế biến khoáng sản trên địa
bàn Hà Giang sẽ từng bước được khắc
phục, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển
kinh tế - xã hội theo hướng bền vững
và thân thiện với môi trường.
CHÂU LOAN
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TNG CÔNG TY KHOÁNG SN VÀ THNG MI HÀ TNH

Hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững
Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty
Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) hoạt động sản xuất, kinh
doanh theo mô hình công ty mẹ, công ty con với 30 đơn vị thành viên, trong
đó có 25 công ty, xí nghiệp trực thuộc, 5 công ty liên doanh liên kết trên
nhiều lĩnh vực. MITRACO là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh và
là một trong những doanh nghiệp lớn ở miền Trung hướng tới thành lập Tập
đoàn kinh tế đa ngành, với mục tiêu phát triển bền vững.

Phục hồi môi trường là trách
nhiệm của doanh nghiệp
Trong nhiều năm qua, công tác
phục hồi môi trường sau khai thác
khoáng sản đã được Tổng Công ty
triển khai hiệu quả, cụ thể tại hai mỏ
Ilmenite Kỳ Khang (Kỳ Anh) và mỏ
Ilmenite Cẩm Hòa (Cẩm Xuyên).
Mỏ Ilmenite Kỳ Khang được Bộ
Công nghiệp (nay là Bộ Công
Thương) cấp cho MITRACO từ năm
1997. Mỏ được cấp phép khai thác
thời gian 30 năm, với diện tích 759 ha.
Diện tích đã khai thác từ năm 1997
đến nay là 520 ha và đã hoàn thổ trả
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lại mặt bằng. Diện tích trồng cây phục
hồi môi trường 387 ha, với mật độ
2.500 cây/ha, cây trồng chủ yếu là keo
lá tràm và phi lao đang sinh trưởng và
phát triển tốt. Chi phí cho việc trồng
cây hoàn trả môi trường sau khai thác
trong hai năm là 28 triệu đồng/ha.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty quy
hoạch làng tái định cư Trung Tân, xã
Kỳ Khang 90 ha (quy hoạch 247 hộ
dân), thời gian xây dựng từ năm 2001
đến năm 2005 đưa vào sử dụng, với
kinh phí 14,5 tỷ đồng; Diện tích hoàn
trả cho chính quyền địa phương quy
hoạch khu dân cư 10 ha (xã Kỳ Phú 8
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ha, Kỳ Khang 2 ha); hoàn trả lại đất
màu và đất ruộng cho nhân dân canh
tác 6 ha tại xã Kỳ Khang; xây dựng
khu nghĩa trang tập trung tại xã Kỳ
Khang và Kỳ Phú là 5 ha; diện tích đã
san ủi chờ thời vụ trồng cây 22 ha.
Tại mỏ Ilmenite Cẩm Hòa được
Bộ Công Thương cấp giấy phép trong
thời gian khai thác 26 năm, với diện
tích 1.595 ha. Từ năm 1997 đến nay,
MITRACO đã khai thác được 841,5
ha. Trong đó, diện tích đã trồng cây
phục hồi môi trường là 607 ha, với
mật độ 2.500 cây/ha, cây trồng chủ
yếu là keo lá tràm đang sinh trưởng,
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phát triển tốt. Chi phí cho việc trồng
cây hoàn trả môi trường sau khai thác
trong 2 năm là 28 triệu đồng/ha. Diện
tích san ủi trả lại mặt bằng cho địa
phương quy hoạch làng sinh thái tại
Thạch Văn 25 ha; hoàn trả cho tỉnh
quy hoạch khu du lịch Bắc Thiên
Cẩm tại thị trấn Thiên Cầm 190 ha;
hoàn trả lại đất màu và đất ruộng cho
nhân dân canh tác 15 ha; hiện đã san
ủi đang chờ thời tiết thuận lợi đưa vào
trồng cây 4,5 ha.
Ông Phạm Như Tâm - Phó Tổng
Giám đốc MITRACO cho biết: “Là
một đơn vị kinh tế trọng điểm của
tỉnh nên chúng tôi nhận thức rõ công
tác phục hồi môi trường sau khai thác
là trách nhiệm của doanh nghiệp. Bên
cạnh đó, chúng tôi còn tạo công ăn
việc làm cho người dân, xây dựng công
trình phúc lợi công cộng phục vụ
người dân địa phương…”
Đơn vị tiên phong thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới
Là đơn vị tiên phong trong quá
trình đồng hành cùng địa phương
thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới
(NTM), MITRACO được tỉnh giao
cho trọng trách là lực lượng nòng cốt
trong thực hiện Đề án Phát triển chăn
nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh giai
đoạn 2011-2015, định hướng đến
năm 2020. Theo ông Tâm, đây là một
trách nhiệm hết sức nặng nề, nhưng
được sự tin tưởng của Ban chỉ đạo
tỉnh, Tổng Công ty sẽ nỗ lực cùng cấp
ủy, chính quyền và nhân dân đưa
ngành chăn nuôi lợn từng bước chiếm
tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá trị sản
xuất nông nghiệp của tỉnh, góp phần
thực hiện thành công chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Trong hơn 2 năm qua, MITRACO
đã tích cực phối hợp với các địa
phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các
ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đưa

 Quy

hoạch làng tái định cư được MITRACO đặc biệt quan tâm

hoạt động sản xuất, kinh doanh đến
với các vùng quê, đảm bảo hài hòa lợi
ích giữa người dân và doanh nghiệp.
Sự hỗ trợ về vốn và con giống theo
hình thức liên kết của Tổng Công ty
đã giúp nhiều hộ dân có điều kiện đầu
tư vào lĩnh vực chăn nuôi quy mô lớn,
cho thu nhập hàng trăm triệu
đồng/năm. Từ một số mô hình thí
điểm ban đầu, đến nay đơn vị đã xây
dựng được 24 mô hình chăn nuôi lợn
vệ tinh trên toàn tỉnh. Có những mô
hình đạt quy mô trên 1.000 con.
Bên cạnh nhiệm vụ chính là sản
xuất, kinh doanh, Tổng Công ty đặc
biệt quan tâm tới các phong trào
“Đền ơn, đáp nghĩa”, các hoạt động xã
hội, nhân đạo, từ thiện, coi đây vừa là
nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm phát
triển vì cộng đồng, xã hội. Hưởng ứng
cuộc vận động của UBMTTQ Việt
Nam, các cấp, các ngành trong tỉnh về
thực hiện phong trào đến ơn đáp
nghĩa, các hoạt động xã hội, nhân đạo
từ thiện, lãnh đạo Tổng Công ty đã
quán triệt các tổ chức đoàn thể, các

đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính
trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục
truyền thống quê hương đất nước,
truyền thống tương thân tương ái,
uống nước nhớ nguồn tới mọi cán bộ
công nhân viên (CBCNV), thường
xuyên duy trì, phát động và nhân rộng
các phong trào và được mọi người
tích cực tham gia hưởng ứng, đã trở
thành tiềm thức trong mỗi CBCNV
trong Tổng Công ty. Đánh giá và ghi
nhận những thành tích và kết quả đạt
được trong những năm qua,
MITRACO đã được UBND tỉnh
tặng nhiều Bằng khen.
Với mục tiêu định hướng chiến
lược giai đoạn 2011 - 2020,
MITRACO trở thành tập đoàn phát
triển bền vững, ngoài việc tiếp tục
nâng cao năng lực quản lý, khai thác
khoáng sản, Tổng Công ty chuyển dần
sang một số ngành nghề có tiềm năng
phát triển bền vững phù hợp với yêu
cầu phát triển kinh tế tại Hà Tĩnh và
vì cộng đồng, xã hội.
NAM HƯNG
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Công ty Than Khe Chàm nỗ lực
vì môi trường sản xuất an toàn
Để khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn lao động, hướng tới
phát triển bền vững, những năm qua, Công ty TNHH MTV Than Khe Chàm (Tập
đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam) luôn theo đuổi mục tiêu “sản xuất gắn với an toàn
lao động, thân thiện với môi trường”. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp BVMT,
sản xuất sạch hơn, thông qua việc đầu tư, đổi mới các công nghệ sản xuất, góp
phần tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất. Với những nỗ lực và
quyết tâm thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng và môi trường, Công Ty
đã trở thành một điểm sáng trong ngành than.

ược thành lập năm 1986,
tiền thân là mỏ than Khe
Chàm, năm 2006, chính
thức đổi tên thành Công ty
TNHH MTV Than Khe Chàm (Công
ty Than Khe Chàm). Đến nay, Công ty
đã có 6 công trường khai thác than lò
chợ, 7 công trường đào lò, 9 phân xưởng
phụ trợ, 22 phòng ban chức năng với
trên 3.100 cán bộ, công nhân viên. Trải
qua 26 năm qua, Công ty Than Khe
Chàm luôn phấn đấu, đẩy mạnh thi đua
sản xuất; đồng thời, triển khai nhiều
biện pháp nâng cao chất lượng sản
phẩm, đảm bảo an toàn lao động, kết
hợp với các hoạt động BVMT nhằm
giảm thiểu bụi, tiếng ồn trong quá trình
sản xuất. Trao đổi với phóng viên, ông
Đinh Ngọc Anh – Phó Giám đốc Công
ty cho biết, hiểu rõ ý nghĩa của việc
BVMT, thời gian qua, Ban lãnh đạo
Công ty luôn quán triệt đến từng cán bộ,
công nhân về các quy định trong an toàn
lao động và BVMT, yêu cầu tất cả mọi
người đều phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường
trong quá trình sản xuất được tiến hành
đồng bộ ở tất cả các khâu sản xuất, từ các
phòng ban xí nghiệp đến từng phân
xưởng, tổ đội, khai trường.

Đ
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Cùng với đó, Công ty còn chủ
động đầu tư, xây dựng các công trình,
dự án và đưa ra sáng kiến nhằm giảm
thiểu ô nhiễm môi trường như: Áp
dụng cột thủy lực đơn sử dụng dung
dịch nước để chống giữ lò chợ; Đầu tư
công nghệ (giàn chống siêu nhẹ); Xây
dựng hệ thống quan trắc môi trường,
hệ thống thu gom xử lý nước thải;
Làm kè suối đá mài, bảo vệ mặt bằng
sân công nghiệp +32 Khe Chàm; Xây
trạm xử lý nước thải sinh hoạt MB
+32; Triển khai các biện pháp chống
bụi, chống ồn, thắp sáng bằng đèn
phòng nổ trong lò… Toàn bộ nước
thải trong mỏ được thu gom, xử lý
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, tái sử
dụng phục vụ sản xuất, hạn chế ô
nhiễm môi trường. Sau mỗi ca làm
việc, các thiết bị dụng cụ, các tuyến
máy, tuyến băng tải trong lò, nhà máy
tuyển than đều được công nhân dọn
rửa sạch sẽ, nhất là ở các đầu máy, đuôi
máy, hạn chế tới mức thấp nhất số giờ,
đảm bảo yêu cầu sản xuất.
Đồng thời, Công ty đã nghiên cứu,
áp dụng nhiều biện pháp nâng cao
hiệu quả khai thác, từng bước áp dụng
cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác và
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đào lò, áp dụng hệ thống tự động cảnh
báo khí mê tan, thay thế gỗ chống lò,
góp phần BVMT. Bên cạnh việc quan
tâm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng
phục vụ sản xuất và BVMT, Công ty
còn chú trọng xây dựng nếp sống văn
hóa trong đội ngũ cán bộ, công nhân
viên, nâng cao ý thức trách nhiệm đối
với môi trường và xã hội, vận động cán
bộ tham gia xây dựng khuôn viên và
trồng cây xanh, thảm cỏ trong Công
ty, khuyến khích người lao động phát
huy sáng kiến về BVMT. Việc chăm
sóc cây xanh và dọn vệ sinh con đường
được Ban lãnh đạo Công ty Than Khe
Chàm giao cho Đoàn thanh niên đảm
nhận. Nhằm xây dựng tinh thần tự
giác, giữ gìn vệ sinh môi trường
chung, Công ty giao khoán đến từng
phân xưởng, tổ đội sản xuất để quản
lý, bảo vệ các thiết bị sản xuất, chăm
sóc khuôn viên, cây xanh, trên cơ sở đó
có quy chế khen thưởng những phân
xưởng thực hiện tốt.
Những năm gần đây, hàng trăm
sáng kiến của công nhân trong Công
ty được áp dụng vào sản xuất tiết kiệm
hàng tỷ đồng cho Công ty, có những
sáng kiến đã nhận được bằng khen,
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lọc nước sinh hoạt +32 Công ty Than Khe Chàm được giao cho công nhân nữ quản lý

giải thưởng của Nhà nước, của Tập
đoàn và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó,
nhiều sáng kiến về môi trường đã được
triển khai thực hiện hiệu quả như:
Việc mở tuyến đường liên lạc từ
MB+27 nối với đường 18B, tránh việc
trước đây tất cả các xe vận chuyển
than, hàng hóa đều phải chạy qua khu
vực nhà giao ca, nhà ăn, nhà tắm, nhà
đèn MB +32, gây bụi, ảnh hưởng lớn
đến sức khỏe của người lao động.
Hoặc sáng kiến xây trạm phun rửa lốp,
gầm xe ô tô, các xe vào làm việc hoặc
đưa, đón công nhân đều phải đi qua
cầu tràn để làm sạch lốp xe trước khi
vào khu vực mỏ. Trong 6 tháng đầu
năm 2012, Công ty Than Khe Chàm
đã khen thưởng trên 60 triệu đồng cho
50 sáng kiến đã được áp dụng trong
các lĩnh vực như sản xuất, an toàn bảo
hộ lao động, môi trường, y tế...

Theo ông Đinh Ngọc Anh – Phó
Giám đốc Công ty, có được những
thành quả đó là nhờ chiến lược tập
trung đầu tư nguồn nhân lực phục vụ
cho hoạt động sản xuất của Công ty
như: Tổ chức đào tạo, nâng cao trình
độ cho người lao động; Cử đi học tập
tại các nước có công nghệ khai thác
tiên tiến, hiện đại như Ba Lan, Nhật
Bản, Trung Quốc… Công ty chú
trọng đến việc chăm lo đời sống tinh
thần cho cán bộ công nhân viên chức
như: Xây dựng sân vận động, nhà
sinh hoạt văn hóa, nhà ăn, nhà nghỉ
dưỡng, hội trường đa năng; Nâng cao
chất lượng bữa ăn cho người lao
động; Đầu tư máy làm bánh mì, từ đó
tạo được niềm tin yêu, gắn bó lâu dài
trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên
với Công ty.

Bên cạnh đó, trong những ngày lễ
như Tết âm lịch, Ngày môi trường thế
giới, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch
hơn, Công ty còn tổ chức tuyên
truyền, vận động cán bộ, công nhân
viên trong Công ty hiểu được ý nghĩa
của việc BVMT, trồng cây xanh, vứt
rác đúng nơi quy định; Vệ sinh khu
văn phòng, khu sản xuất; tiết kiệm
điện năng; đảm bảo an toàn, vệ sinh
lao động, phòng chống cháy nổ trong
hầm lò...
Với mục tiêu phát triển sản xuất
gắn với BVMT Công ty Than Khe
Chàm luôn nỗ lực không ngừng,
phấn đấu hướng đến một môi
trường công nghiệp xanh, bền vững
và ổn định.
HƯƠNG LINH
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Phòng chống ô nhiễm trong hoạt
động khai thác mỏ của Nhật Bản
Takeshi Sakata
Tập đoàn Dầu khí và Kim loại Nhật Bản (JOGMEC)
rong những năm 1955, Nhật Bản đã phải đối
mặt với những “hệ lụy” về ô nhiễm môi trường
do chú trọng phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc
phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đã
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân,
phá hoại các cánh đồng nông nghiệp và những khu rừng
nguyên sinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật
Bản, hàng loạt các bệnh nguy hiểm của người dân sống gần
vùng mỏ, nhất là mỏ kim loại nặng, có nguyên nhân do sử
dụng nguồn nước bị ô nhiễm. Ví dụ, bệnh Itai-itai ở tỉnh
Toyama là do nhiễm độc cadmi mãn tính từ nước thải của
mỏ kẽm Kamioka, thải ra lưu vực sông Jinzu, làm 191 người
bị rối loạn chức năng thận, nhuyễn xương…

T

Thiết lập khung pháp lý hoàn chỉnh
Trước những vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
do hoạt động khai thác mỏ, từ giữa thế kỷ 19, Nhật Bản đã
ban hành các quy định khai thác mỏ, trong đó có quy định
về phòng chống ô nhiễm trong hoạt động khai thác mỏ.
Đến năm 1905, Nhật Bản tiếp tục xây dựng hệ thống quy
chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường và ban hành Luật cơ bản
khai thác mỏ. Năm 1949, Luật đảm bảo an toàn khu mỏ đã
được Chính phủ thông qua, trong đó quy định về vấn đề an
toàn lao động trong hoạt động khai thác mỏ; các giải pháp
kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó với sự cố và đảm
bảo phát triển hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản. Với Bộ
Luật này, các công ty khai thác mỏ phải lắp đặt các thiết bị
chống ô nhiễm như máy hút bụi, làm ống khói cao hơn để
khuếch tán khí thải từ nhà máy luyện kim loại, xây dựng
nhà máy khử lưu huỳnh khí khói lò, bể lắng và nhà máy lọc
để xử lý nước thải.
Đến năm 1973, nhằm thực hiện các biện pháp xử lý cần
thiết để phòng chống ô nhiễm trong hoạt động khai thác
mỏ, đặc biệt là tại các mỏ kim loại, Nhật Bản ban hành Luật
quy định các biện pháp xử lý đặc biệt đối với ô nhiễm do
khai thác mỏ kim loại. Luật đã đưa ra “Kế hoạch hành động
cơ bản” để triển khai công tác phòng chống ô nhiễm tại các
khu mỏ đã đóng cửa và bị bỏ hoang, bắt buộc các tổ chức,
cá nhân được cấp phép khai thác phải xây dựng kế hoạch
phòng chống ô nhiễm lâu dài. Đồng thời, phải ký quỹ cải
tạo, phục hồi môi trường và thực hiện trong cả quá trình
khai thác cũng như sau khi ngừng khai thác dựa trên
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 JOGMEC tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp khai thác
khoáng sản về hoạt động phòng chống ô nhiễm do khai thác mỏ

nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. “Kế hoạch
hành động cơ bản” bao gồm lịch trình thời gian, nội dung,
số lượng và ngân sách cho các nhiệm vụ. Kế hoạch được sửa
đổi 10 năm một lần.
Ngoài ra, bộ Luật này còn quy định, Tập đoàn Dầu khí
và Kim loại Nhật Bản ( JOGMEC) quản lý kinh phí ký quỹ
của các doanh nghiệp khai thác mỏ và sau đó, gửi vào ngân
hàng nhà nước; Phòng Giám sát Đảm bảo An toàn Công
nghiệp (thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp) có
trách nhiệm thẩm định kinh phí ký quỹ của doanh nghiệp.
Chủ mỏ phải nộp báo cáo cho Phòng Giám sát Đảm bảo
An toàn Công nghiệp, với đầy đủ các nội dung như: Tên
doanh nghiệp và địa chỉ cơ sở khai thác mỏ; Diện tích, kết
cấu, thời gian xây dựng, số lượng công trình phòng chống
ô nhiễm tại khu mỏ (bãi chứa, đường hầm); Tình trạng
nước thải mỏ; Biện pháp phòng chống ô nhiễm do khai
thác mỏ phải thực hiện sau khi đóng cửa mỏ; Chi phí cho
hoạt động phòng chống ô nhiễm; Số tiền ký quỹ tích lũy
hàng năm; Lãi suất đối với khoản tiền tích lũy... Cơ quan
phòng chống ô nhiễm trong khai thác mỏ (do Chính phủ
chỉ định), có trách nhiệm thực hiện hoạt động phòng ngừa,
giảm thiểu và xử lý ô nhiễm do khai thác mỏ thay cho chủ
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mỏ, bằng nguồn thu từ Quỹ hoạt
động phòng chống ô nhiễm
( JOGMEC quản lý). Ngoài ra, bộ
Luật này đưa ra các biện pháp phòng
chống ô nhiễm do khai thác mỏ như:
Với nguồn phát sinh ô nhiễm; Xử lý
nước thải từ hầm mỏ; Cải thiện chất
lượng nước; Lắp đặt thiết bị xử lý
nước thải; Xây kênh dẫn nước từ lòng
núi; Trồng cây xanh; Phục hồi đất bị ô
nhiễm; Loại bỏ độc tính trong nước
thải từ các mỏ kim loại nặng bằng
phương pháp xử lý trung hòa; Xây
dựng công trình phòng chống xả thải
từ bãi chứa… Các hoạt động phòng
chống ô nhiễm phải đảm bảo lựa chọn
phương pháp xử lý ô nhiễm thích hợp,
cải tiến công nghệ, tiết kiệm chi phí xử
lý ô nhiễm.
Trong thực tế, ngay cả khi chấm
dứt hoạt động khai thác, không ít khu
mỏ vẫn gây ô nhiễm môi trường và
tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến
sức khỏe và cuộc sống người dân trong
khu vực khai thác. Với những quy
định chặt chẽ trên, các công ty khai
thác khoáng sản của Nhật Bản bắt
buộc phải nộp các khoản thuế, phí
môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi
môi trường đầy đủ theo đúng quy
định của pháp luật. Tuy nhiên, Nhà
nước cũng có những khoản trợ cấp
cho cộng đồng địa phương hoặc các cá
nhân có trách nhiệm thực hiện hoạt
động phòng chống ô nhiễm do khai

 Nhà

thác mỏ. Đối với các khu mỏ không có
kinh phí thực hiện hoặc không thuê
được đơn vị chịu trách nhiệm phòng
chống ô nhiễm, Nhà nước sẽ hỗ trợ
3/4 chi phí cần thiết cho hoạt động
phòng chống ô nhiễm. Đối với các
khu mỏ thuê công ty xử lý ô nhiễm,
Nhà nước cũng hỗ trợ 3/4 chi phí xử
lý ô nhiễm trong trường hợp nguyên
nhân gây ra ô nhiễm không phải do
hoạt động khai thác mỏ (thiên tai, lũ
lụt…). Với những mỏ kim loại đã xây
dựng công trình phòng chống ô
nhiễm, nhưng sau khi đóng cửa mỏ,
nước thải của khu mỏ có chứa chất
độc vẫn thoát ra môi trường trong
một thời gian dài, chủ mỏ phải đóng
một khoản phí nhất định vào Quỹ dự
phòng phòng chống ô nhiễm do khai
thác mỏ, theo nguyên tắc người gây ô
nhiễm phải trả tiền. Cơ quan được
thuê để thực hiện hoạt động phòng
chống ô nhiễm, được sử dụng khoản
tiền này ổn định và lâu dài. Đặc biệt,
Bộ Luật trên còn đưa ra các quy định
xử phạt đối với các doanh nghiệp khai
thác không tuân theo đúng các điều
khoản trên.
Vai trò của JOCMEC trong
công tác phòng chống ô
nhiễm mỏ tại Nhật Bản
Tập đoàn JOCMEC có trách
nhiệm hỗ trợ Chính phủ hoạch định
chính sách, giúp đỡ cộng đồng và các

máy trung hòa nước thải chứa axít tại khu mỏ Matsuô (cũ)

doanh nghiệp khai thác mỏ tìm ra
những biện pháp xử lý ô nhiễm phù
hợp và ổn định. Các cách thức mà Tập
đoàn hỗ trợ như: Tài chính; Điều tra,
tư vấn kỹ thuật; Thúc đẩy phát triển
công nghệ; Tuyên truyền, giáo dục,
đào tạo các phương pháp khai thác ít
phát sinh chất thải, nước thải gây ô
nhiễm; Tìm kiếm các giải pháp tối ưu
để xử lý ô nhiễm trong khai khoáng.
Nếu các doanh nghiệp gặp khó khăn
trong vấn đề tài chính, JOGMEC sẽ
tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp với
các khoản vay mềm. Bên cạnh việc vận
dụng, quản lý tiền ký quỹ một cách
khoa học và hiệu quả, JOGMEC kêu
gọi các doanh nghiệp (chủ mỏ hoặc cơ
quan được thuê để thực hiện xử lý ô
nhiễm), thực hiện biện pháp xử lý ô
nhiễm thường xuyên, thậm chí đối với
các mỏ đã bị đình chỉ hoạt động.
JOGMEC yêu cầu các chủ đầu tư, các
bên liên quan phải đảm bảo trách
nhiệm của mình trong hoạt động khai
thác khoáng sản, nhằm tránh những
rủi ro, sự cố môi trường có thể xảy ra
với người lao động và cộng đồng địa
phương. Ngoài ra, JOGMEC tổ chức
cuộc họp trao đổi thông tin giữa các
bên, đào tạo phát triển nguồn nhân
lực cho các doanh nghiệp, phát hành
sách hướng dẫn và giải thích về
phương pháp kỹ thuật, công nghệ xử
lý ô nhiễm trong khai thác mỏ, hợp tác
quốc tế, trao đổi kinh nghiệm về
phòng chống ô nhiễm và phát triển du
lịch sinh thái tại các mỏ đã hoàn thổ…
Nhận thức được ý nghĩa và tầm
quan trọng của vấn đề an toàn, sức
khỏe con người và môi trường,
JOGMEC luôn phối hợp với các cơ
quan có thẩm quyền từ Trung ương
đến địa phương giám sát các hoạt
động phòng chống, xử lý ô nhiễm môi
trường của các chủ mỏ hoặc đơn vị
được thuê thực hiện phòng chống ô
nhiễm tại các mỏ khai thác khoáng
sản. JOGMEC hoạt động dưới sự bảo
trợ của Chính phủ Nhật Bản nhằm
thực hiện các chính sách pháp luật của
Chính phủ đối với vấn đề ô nhiễm mỏ
(Xem tiếp trang 44)
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Nỗi lo từ sử dụng cyanua
trong khai thác vàng
Các hoạt động khai thác khoáng sản từ lâu đã gây ra những quan ngại về môi trường,
trong đó, khai thác vàng là một trong những hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với
môi trường và sức khỏe con người. Vì lợi nhuận lớn nên các công ty khai thác vàng tranh
đua đấu thầu và song song là nạn khai thác vàng trái phép. Từ nhiều thập kỷ qua, công
nghệ khai thác vàng bằng cyanua đã mang đến những hệ lụy không nhỏ, làm ô nhiễm
nguồn nước, ô nhiễm môi trường đất, hủy hoại hệ sinh thái của nhiều vùng đất. Trước
những vấn đề đó, các nhà khoa học đã và đang tìm kiếm một giải pháp tối ưu để thay thế
phương pháp này, nhưng có lẽ đây vẫn còn là bài toán chưa tìm ra đáp số.
àng là một trong số những
kim loại ổn định về mặt
hóa học, có tính dẫn nhiệt
và điện tốt, không bị tác
động bởi không khí và hóa chất. Vì
vậy, vàng thường được sử dụng nhiều
trong ngành trang sức, các loại tiền
kim loại và được sử dụng rộng rãi trên
thế giới như một phương tiện chuyển
đổi tiền tệ. Theo Cơ quan Khảo sát
địa chất Mỹ, năm 2011, tổng sản
lượng vàng toàn cầu là 2.700 tấn, tăng
5,5% so với năm 2010; giá vàng cao
hơn 30% so với năm 2010. Sản lượng
vàng trên toàn thế giới mỗi năm đạt
khoảng 2.500 tấn. Trong đó, Nam Phi
là nước sở hữu nguồn tài nguyên vàng
lớn nhất thế giới, với trữ lượng vàng
ước tính đến 31.000 tấn. Các mỏ vàng
chính của Nam Phi tập trung ở khu
vực Archaean Witwatersrand Basin,
với sản lượng thu được khoảng 41.000
tấn. Năm 2011, Nam Phi đạt sản
lượng 190 tấn vàng, tăng 0,5% so với
năm 2010. Tuy nhiên, hiện nay,
Chính phủ Nam Phi đang phải đối
phó với vấn nạn ô nhiễm từ hệ thống
thoát nước axit và hàng trăm đập chất
thải ở các mỏ vàng.

V

Năm 1783, Carl Wilhelm Scheele
– một nhà hóa học người Thụy Điển
phát hiện, vàng có khả năng hòa tan
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 Người

dân Nam Phi đang đãi vàng tại các con suối

trong cyanua kiềm (KCN, NaCN),
khi có ôxy và thường được pha loãng
theo tỷ lệ 0,035%. Công nghệ cyanua
được sử dụng trong khai thác vàng vì
giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí
cũng như sàng lọc vàng trong quặng
hiệu quả. Loại hóa chất độc hại, cùng
những loại chất thải khác phát sinh
trong các hoạt động khai thác vàng đã
đặt ra những áp lực lên môi trường và
cộng đồng xã hội ở hàng loạt các mỏ
vàng của Tây Mỹ, châu Mỹ, châu Phi
và châu Âu. Nếu thực hiện theo chu
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trình khép kín, có xử lý cyanua sau khi
thu hồi vàng thì không gây ô nhiễm
môi trường. Tuy nhiên, thực tế tại bãi
đào vàng, các công ty khai thác và
những người làm vàng tự do phần lớn
không thực hiện khâu xử lý cyanua dư
thừa, sau khi tách vàng ở trong bùn và
nước lọc.
Trong lịch sử ngành khai khoáng
Mỹ, cụm từ “cơn sốt vàng” bắt đầu
xuất hiện vào những năm 1880 (bang
Califocnia), đã thu hút hàng nghìn
người từ khắp nơi trên thế giới tìm

NHÌN RA TH# GI$I

đến những mỏ vàng ở đây để khai
thác, đào xới. Thời gian đầu, họ đãi
vàng tại các con suối chỉ bằng những
thao tác rất đơn giản, rồi tiến tới sử
dụng các phương pháp tách vàng tinh
vi hơn và sau này được cả thế giới áp
dụng. Từ năm 1853, khai thác mỏ
thủy lực đã được sử dụng đối với các
lớp cuội có chứa vàng trên các sườn
đồi và vách đá trong các vỉa vàng.
Phương pháp khai thác thủy lực hiện
đại được phát triển đầu tiên ở
Califocnia là sử dụng vòi phun nước
áp lực để phun vào lớp cuội chứa vàng.
Cuội và vàng bị đánh tơi ra, sau đó qua
máng dẫn để lọc, vàng lắng đọng dưới
đáy sẽ được thu hồi. Vào giữa thập
niên 1880, người ta ước tính có
khoảng 11 triệu ounce (tương đương
340 tấn vàng đã được thu hồi bằng
phương pháp nước áp lực).
Dù khai thác vàng theo phương
pháp nào thì điều quan trọng nhất vẫn
là “cái giá” phải trả từ hoạt động khai
thác vàng đối với môi trường sinh thái
và con người. Chi phí xử lý, giải quyết
những thiệt hại về môi trường và sức
khỏe người dân mới là điều đáng nói.
Năm 1977, Chính phủ Mỹ đã ban
hành Bộ luật khai thác mỏ, trong đó
quy định, các điểm khai thác phải
được phục hồi lại mỏ như ban đầu.
Luật pháp yêu cầu trước khi được cấp
phép, công ty khai thác khoáng sản
phải nộp một bản kế hoạch phục hồi
môi trường đất và phải có hệ thống
thoát nước có chứa axít từ mỏ vàng.
Việc sử dụng cyanua để tách vàng
là một vấn đề đáng quan tâm, bởi
những tác động tới môi trường và con
người. Khả năng gây hại có nghiêm
trọng hay không còn phụ thuộc vào
thành phần hình thành nên cyanua,
như khí hyđrôgen cyanua hay những
muối của cyanua là những hợp chất vô
cùng độc hại, dù chỉ với một lượng
nhỏ cũng có thể làm tổn hại đến não
bộ và tim mạch của con người, hoặc có
thể gây hôn mê, tê liệt thần kinh rồi tử

vong. Khi con người hít vào 546 ppm
hyđrôgen cyanua sẽ chết chỉ trong
vòng 10 phút, nếu hít phải khí này ở
nồng độ 110 ppm trong thời gian 1h
sẽ đe dọa đến tính mạng. Đối với các
loài đông vật hoang dã, hay động vật
có vú, chim và cá, nếu bị nhiễm
cyanua có thể có phản ứng nhiễm độc
cấp tính ngay cả khi ở nồng độ thấp.
Tuy nhiên, theo nghiên cứu của một
số nhà sinh học người Mỹ, cyanua có
thể biến đổi thành các dạng chất độc
hại khác và thường xảy ra ở khí hậu
lạnh và ngay khi cyanua tách vàng
khỏi đá, nó cũng giải phóng các kim
loại có hại.
Song, nguy cơ đáng kể nhất từ việc
sử dụng cyanua trong khai thác vàng,
là độc tính của chất này có thể thẩm
thấu vào đất và nước ngầm, gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc
cũng có thể xảy ra sự cố do tràn
cyanua. Trong lịch sử thế giới, đã từng
xảy ra một số thảm họa kinh hoàng
liên quan đến chất độc cyanua. Theo
báo cáo của Chương trình môi trường
Liên hợp quốc, từ năm 1985 đến năm
2000, trên thế giới đã xảy ra hơn 10 sự
cố vỡ đập, hồ chứa phế thải, trong đó
có chất cyanua, gây ảnh hưởng lớn đến
môi trường sinh thái, đe dọa cuộc sống
của người dân. Ví dụ, năm 2000, do
một thảm họa khốc liệt đã xảy ra tại
một mỏ vàng ở Baia Mare, Rumani do
một trận mưa lớn, đá và tuyết đã làm
vỡ đập chứa chất thải cyanua, ước tính
khoảng 100.000 m3 nước nhiễm
cyanua, với nồng độ cao gấp 400 lần
giới hạn cho phép chảy từ con đập ra
ngoài hòa vào dòng nước sông Tisza
(Hungary), một phụ lưu của sông
Danube, gây thiệt hại nghiêm trọng
trên 1.000 km đường thủy, làm chết
10 nghìn tấn cá và làm cho hơn 2,5
triệu người không có nước uống. Vụ
tràn chất thải trên buộc ngành công
nghiệp khai thác vàng của Rumani nói
riêng và thế giới nói chung phải đưa ra
các quy định luật pháp nhằm hạn chế
việc sử dụng cyanua. Mới đây, Bộ luật

môi trường mới của Mỹ đã được ban
hành, trong đó đặt ra những tiêu
chuẩn khá nghiêm ngặt đối với việc
vận chuyển và lưu trữ cyanua. Theo
khảo sát của Cục BVMT Mỹ (EPA),
để xử lý ô nhiễm môi trường do các
hoạt động khai thác khoáng sản, trong
đó có khai thác vàng cần phải bỏ ra chi
phí ước tính lên đến 54 triệu USD.
Các công ty khai thác vàng luôn nói
rằng, họ mang tới những công việc tốt
cho người dân, lợi ích kinh tế cho địa
phương và chấp hành các quy định
pháp luật về môi trường, công nghệ
khai thác vàng đã được kiểm nghiệm...
Tuy nhiên, trong thực tế, không phải
tất cả mọi điều họ đưa ra đều hoàn
toàn là sự thật.
Hiện nay, ngành khai khoáng của
Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đã
đưa ra một số biện pháp để ngăn chặn,
phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
do cyanua tràn ra ngoài, gây ô nhiễm
môi trường và ảnh hưởng đến cộng
đồng. Chẳng hạn như, quặng đuôi
được xử lý bằng hệ thống ép lọc - rửa
liên tục để làm sạch cyanua trong
quặng đuôi, thông qua một hệ thống
màng lọc để ngăn chặn rò rỉ. Để giảm
thiểu những ảnh hưởng của cyanua,
các cơ sở khai thác vàng phải xử lý chất
thải cyanua theo một quy trình khép
kín, dung dịch tách vàng bằng cyanua
được xử lý tuần hoàn, tái sử dụng,
không thải ra môi trường. Cyanua bị
phân hủy trong ánh sáng mặt trời, hay
do thủy phân và ôxy hóa. Ngoài ra,
một số nhà khoa học trên thế giới đã
nghiên cứu biện pháp thay thế việc sử
dụng cyanua để tách vàng, trong đó có
phương pháp sử dụng các vi sinh vật.
Tuy nhiên, trong khi những phương
pháp này chưa có kết quả, thì cyanua
vẫn là một công nghệ khai thác mà
nhiều doanh nghiệp khai thác vàng
lựa chọn và sử dụng, dù cho những
nguy hại từ cyanua gây ra cho môi
trường và con người không hề nhỏ.
LINH LINH
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Nghiên cứu, đề xuất phương án
cải tạo, phục hồi môi trường
hợp lý sau khai thác phần lò
giếng mỏ than Nam Mẫu
PGS.TS. Trần Xuân Hà
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
KS. Lại Đức Ngân
Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường

ự án đầu tư khai thác phần
lò giếng từ mức +125 đến
mức -200 của mỏ than
Nam Mẫu đã được phê
duyệt và đi vào triển khai. Song song với
dự án đầu tư thì việc lập Dự án cải tạo
phục hồi môi trường đã được tiến hành.

D

Bài viết đề xuất và lựa chọn phương
án cải tạo phục hồi môi trường hợp lý
cho Dự án khai thác phần lò giếng của
mỏ, đồng thời tính toán khối lượng cơ
bản cần thực hiện, nhằm cải tạo, phục
hồi môi trường khu vực khai thác mỏ,
đảm bảo yêu cầu về BVMT và phục vụ
các mục đích có lợi cho con người.
1. Đặt vấn đề
Thực
hiện
Quyết
định
71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008
của Thủ tướng Chính phủ về ký quý
cải tạo phục hồi môi trường đối với
hoạt động khai thác khoáng sản, Dự
án đầu tư xây dựng công trình khai
thác phần lò giếng mỏ than Nam Mẫu
huy động khai thác từ +125 -:- -200 đã
được phê duyệt và đi vào triển khai.
Việc thực hiện lập Dự án cải tạo phục
hồi môi trường cho Dự án đầu tư xây
dựng công trình khai thác phần lò
giếng mỏ than Nam Mẫu là cần thiết.
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2. Vị trí địa lý và quy mô dự
án
Khai trường mỏ than Nam Mẫu
nằm ở xã Thượng Yên Công, cách thị
xã Uông Bí khoảng 25 km về phía Tây
Bắc, ranh giới khu mỏ như sau:

mỏ, tổn thất do hệ thống khai thác.
Trên cơ sở trữ lượng công nghiệp,
kế hoạch khai thác của phần lò giếng
(+125 -:- -200) được xác định như
sau: Công suất thiết kế: 2,5 triệu
tấn/năm; Tuổi mỏ: 30 năm

- Phía Bắc là dãy núi Bảo Đài

- Phía Tây giáp khu di tích chùa
Yên Tử

3. Khai thông và chuẩn bị
khai thác
Mở vỉa ruộng mỏ bằng 3 giếng
nghiêng (giếng nghiêng chính,
giếng nghiêng phụ và giếng nghiêng
thông gió).

Trong Dự án đầu tư xây dựng công
trình khai thác phần lò giếng mỏ than
Nam Mẫu chỉ đưa vào thiết kế phần
trữ lượng ngoài vùng cấm hoạt động
khoáng sản. Mức sâu huy động khai
thác từ +125 -:- -200

- Giếng nghiêng chính đặt băng tải
chở than và đường cáp treo chở người
được mở từ mặt bằng +125, đối với
tầng thứ nhất: +125 ÷ -75, chiều dài
giếng L = 775 m; đối với tầng thứ hai:
-75 ÷ -235,73, L = 636 m dốc 150.

Tổng trữ lượng địa chất huy động
từ mức +125-:- -200 là 83. 869 nghìn
tấn (trong đó: +125 -:- -50 là 55.322
nghìn tấn ; -50 -:- -200 là 28.547
nghìn tấn).

- Giếng nghiêng phụ trang bị trục
tải chở đất đá, thiết bị, vật liệu và
người được mở từ mặt bằng +125, đối
với tầng thứ nhất: +125 ÷ -50, L =
676 m; đối với tầng thứ hai: -50 ÷ 200, L = 585,16 m dốc 150.

- Phía Nam là thôn Nam Mẫu
- Phía Đông giáp khu Cánh Gà mỏ
Vàng Danh

Trữ lượng công nghiệp là phần trữ
lượng được xác định trên cơ sở trữ lượng
địa chất huy động trừ đi các tổn thất do
bảo vệ phay, các đường lò chủ yếu của
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- Giếng gió số 2 mở từ mặt bằng
+260 đến mức -50 dốc 350, chiều dài
536 m. Diện tích đào Sđ = 23,3 m2,
diện tích chống Sc = 219 m2.
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Do điều kiện địa chất của các vỉa
than trong khu vực, mỏ áp dụng đồng
thời hai công nghệ khai thác: Khoan
nổ mìn và cơ giới hóa đồng bộ. Đối
với lò chợ áp dụng công nghệ cơ giới
hóa đồng bộ, công đoạn khấu than
được thực hiện nhờ Combai. Đối với
lò chợ khấu than bằng khoan nổ mìn
thì dùng máy khoan điện CP - 19M
của liên bang Nga hoặc ZM - 12 của
Trung Quốc. Nổ mìn bằng thuốc và
kíp điện an toàn.
Chống giữ lò chợ bằng giá thủy lực
XDY - 1T2/LY kết hợp với cột thủy
lực đơn DZ -22, xà khớp loại HDJB
- 1200 hoặc DT13 - 1200 của Trung
Quốc sản xuất.
Để đào các đường lò chuẩn bị sẽ
được sử dụng công nghệ khoan nổ
mìn với máy khoan khí nén mã hiệu
SXPL 241K hoặc YT - 27, máy xúc
1M - 5.

4.2. Phương án lựa chọn cải tạo
Căn cứ vào hiện trạng, kế hoạch
khai thác và sau khi kết thúc dự án,
hướng sử dụng sau khai thác. Công tác

cải tạo phục hồi môi trường được đề
xuất tiến hành trên tổng diện tích khu
mỏ sau khi kết thúc và đóng cửa mỏ
theo phương án sau:

Bảng danh mục các công trình cải tạo, phục hồi môi trường
STT

Hạng mục công trình

ĐVT

Khối
lượng

1

Tháo dỡ Trạm quạt gió +200

m2

402,9

2

Tháo dỡ Trạm quạt gió +290

m2

567,5

3

Tháo dỡ Nhà nén khí cố định

m2

108

4

Tháo dỡ Nhà che miệng giếng (2 nhà)
Tháo dỡ Trạm lật goong và hố nhận than
nguyên khai
Tháo dỡ Trạm trục tải

m2

623,4

m2

28

m2

545

2

5
6
7

Tháo dỡ Nhà sàng

m

288

9

Tháo dỡ Xưởng sửa chữa cơ điện

m2

378

2

10

Tháo dỡ Xưởng bảo dưỡng ô tô

m

789,6

11

Xưởng sửa chữa cơ giới hóa tổng hợp

m2

1812

2

13

Tháo dỡ Nhà đèn

m

400

4. Phương án lựa chọn cải
tạo phục hồi môi trường
sau khai thác
4.1. Mục tiêu

14

Tháo dỡ Kho phụ tùng vật liệu

m2

720

15

Tháo dỡ Kho kim khí hóa chất, vật tư thiết bị

m2

540

16

Tháo dỡ Kho nhiên liệu

m2

294,4

Việc triển khai thực hiện Dự án
“Đầu tư khai thác phần lò giếng mỏ
than Nam Mẫu ”, bên cạnh những tác
động tích cực về hiệu quả kinh tế, xã
hội tại địa phương, còn gây ra những
tác động tiêu cực đối với môi trường
khu mỏ và vùng phụ cận: Địa hình
khu mỏ một số nơi bị biến đổi; bãi
thải hình thành và đất đá thải thuộc
loại nghèo, thực vật khó phát triển tự
nhiên, bề mặt tầng và sườn tầng của
bãi thải sau khi kết thúc đổ thải thì trơ
trụi, không có thảm thực vật bao phủ,
vì vậy, vào mùa mưa thường xảy ra
hiện tượng sụt lở bãi thải, xói mòn đất
đá. Diện tích rừng và hệ sinh thái bị
suy giảm....

17

Tháo dỡ Kho thiết bị

m2

240

18

Tháo dỡ Trạm bơm

m2

50

19

Bể lắng ngang

m2

150.5

20

Tháo dỡ Trạm bảo vệ

m2

10.8

21

Tháo dỡ Nhà giao ca

m2

252

Những tác động được dự báo trên
đã đặt ra yêu cầu phải tiến hành cải tạo
phục hồi môi trường khu mỏ. Việc
phục hồi cần được tiến hành liên tục
(ở những nơi có thể) cho tới khi mỏ
được đóng cửa.

2

22

Tháo dỡ Nhà ăn ca

m

183,2

23

Tháo dỡ Nhà tắm giặt sấy

m2

205

2

24

Tháo dỡ Nhà cầu

m

60

25

Tháo dỡ Gara ô tô

m2

386

2

26

Tháo dỡ Cầu rửa xe

m

82,68

27

Tháo dỡ Nhà ở công nhân

m2

640

2

28

Tháo dỡ Nhà vệ sinh

m

43

30

Tháo dỡ Nhà để xe

m2

189

2

31

Tháo dỡ Nhà chờ xe ca

m

243

32

Xây bịt các cửa lò

m3

96,7

33

Rãnh gió

m3

18

34

Xây tường kè bờ suối

m3

4820

35

Trồng cây cải tạo môi trường

ha

17,2

Chuyên đề khai thác khoáng sản gắn với BVMT
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Bản đồ cải tạo phục hồi môi trường mỏ than Nam Mẫu

- Di rời tháo dỡ các công trình phụ
trợ khai thác, san lấp tạo mặt bằng
theo địa hình hiện tại.

- San gạt cải tạo đất đá và tạo độ
dốc thoát nước phù hợp để thuận lợi
cho trồng cây.

- Xây bịt kín các cửa ngầm, thượng
và rãnh gió không còn sử dụng.

- Tạo hố, bón phân và trồng các loại
cây lâm nghiệp phù hợp (keo lá chàm)
phục hồi môi trường. Lựa chọn cây keo
để trồng cải tạo môi trường vì đây là
loại cây có tán lá rộng, dễ sinh trưởng
và phát triển, phù hợp với thổ nhưỡng
khu vực, khi trưởng thành sẽ cho thu
hoạch gỗ phục vụ công nghiệp.

- Đào hố thu nước rò rỉ tại các cửa
lò đã xây bịt và dẫn nước về trạm xử lý,
đào hố với kích thước 40x40x40 cm và
đổ đất trồng cây.
- San gạt đường giao thông nội mỏ,
đào hố với kích thước 40x40x40 cm và
đổ đất trồng cây.
- Dựng các biển báo và hàng rào
bảo vệ xung quanh cửa lò.
4.3. Khối lượng công việc thực hiện
4.3.1.Đối với mặt bằng sân công nghiệp
Khi chưa thực hiện Dự án thì nơi
đây là đồi núi, rừng cây: Vì vậy,
phương án cải tạo, phục hồi môi
trường chỉ là san gạt, đổ đất mùn và
trồng cây nhằm phục hồi rừng. Nội
dung công tác cải tạo phục hồi môi
trường bao gồm:
- Tháo dỡ di dời phần lớn các hạng
mục công trình trên mặt bằng khai
thác sau khi Dự án kết thúc khai thác.
Các thiết bị sau khi tháo dỡ sẽ được
bán ngay tại chỗ.
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4.3.2. Đối với các đường lò và cửa giếng
Với công nghệ khai thác của Dự án
“đào lò giếng ngầm khai thác than
bằng khoan nổ mìn, khấu bằng máy
combai và phá hỏa toàn phần sau khai
thác”, do vậy hầu hết các đường lò
chuẩn bị và lò chợ sau khai thác đã
được chèn lấp do đất đá tự sập đổ, chỉ
còn các cửa lò nối thông với mặt bằng
cần phải cải tạo, xử lý. Hiện tại quan
trắc trong quá trình khai thác, nồng độ
xuất khí và lưu lượng nước chảy ra là
rất nhỏ, mặt khác sau khi kết thúc khai
thác, các đường lò tự sập đổ nên các khí
độc sẽ thoát qua các khe nứt, cửa lò
nằm ở mức cao hơn các suối trong khu
vực, nên sẽ không có nước tích tụ
trong khu vực cửa lò. Các cửa lò, miệng
giếng được xây bịt theo đúng quy

Chuyên đề khai thác khoáng sản gắn với BVMT

phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác
than và diệp thạch TCN- 14-06-2006.
Các cửa lò sẽ được chọn giải pháp
xử lý (chèn lấp đất đá và xây bịt bằng
gạch đặc) để tránh sự cố sập nở sụt
lún, tràn khí độc hại vào môi trường
xung quanh gây mất an toàn cho
người và gia xúc chăn thả. Đồng thời
dựng hàng rào và cắm biển cảnh báo
khu vực các cửa lò.
4.3.3. Đối với bãi thải đất đá
Dự án không sử dụng bãi thải
riêng mà một phần đất đá đào lò được
sử dụng để chèn lấp lò, một phần đất
đá được đổ chung với bãi thải thuộc
dự án khác và sẽ được cải tạo, phục hồi
môi trường theo dự án khác.
5. Kết luận
Lựa chọn được phương án cải tạo,
phục hồi môi trường hợp lý sẽ góp
phần hoàn trả lại môi trường khu vực,
phù hợp với quy hoạch chung của khu
vực, đảm bảo môi trường sinh thái,
hạn chế được những hậu quả xấu do
công trình khai thác để lại. Việc lập dự
án cải tạo phục hồi môi trường cho
Dự án là cấp thiết, để có kế hoạch cải
tạo môi trường kịp thời và hợp lý
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Tình hình sức khỏe người lao động
tại một số cơ sở khai thác mỏ
Nguyễn Duy Bảo, Đào Phú Cường
Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường
Vấn đề an toàn và sức khỏe trong ngành khai thác mỏ đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức đó là các nguy cơ gây tai
nạn, các rủi ro, hiểm họa tiềm tàng luôn tồn tại, nhiều nơi người lao động không được hưởng các dịch vụ y tế hoặc có nhưng
rất ít. Nghiên cứu tiến hành nhằm đánh giá tình hình sức khỏe người lao động trong một số cơ sở khai thác mỏ từ năm 20092011. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số bệnh chiếm tỷ lệ cao như bệnh về mắt, viêm xoang, mũi họng, thanh quản, da,
viêm phế quản, dạ dày tá tràng, cơ xương khớp. Một số bệnh nguy hiểm và có xu hướng tăng như tim mạch, thận tiết niệu, cơ,
xương khớp. Nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động như kiểm tra thường xuyên môi
trường làm việc, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.
1. Đặt vấn đề
Ngành khai thác mỏ đóng vai trò
quan trọng trong nền kinh tế Việt
Nam, thương mại khoáng sản chiếm
một phần lớn tỷ trọng thương mại của
tất cả các ngành. Theo thống kê có
5.000 điểm mỏ và 60 loại khoáng sản,
từ năm 2000 - 2008 tốc độ tăng
trưởng ngành khai khoáng trung bình
15,2%/năm. Số lượng lao động làm
việc trong ngành khai khoáng đứng
thứ 11/18 so với ngành, lĩnh vực khác.
Song có rất nhiều thách thức phải đối
mặt về vấn đề an toàn và sức khỏe
trong khai thác mỏ. Nguyên nhân là
do các tổn thương, rủi ro, các hiểm
họa tiềm tàng dưới lòng đất vẫn tồn
tại. Các mỏ sập đã lấy đi sinh mạng và
làm bị thương rất nhiều người. Bụi hô
hấp ở các mỏ than là nguyên nhân dẫn
đến bệnh bụi phổi than và tiếp xúc lâu
dài với tiếng ồn ảnh hưởng tới sức
khỏe… do vậy vấn đề tai nạn lao động
và sức khỏe người lao động trong
ngành mỏ đang rất được quan tâm.
Mục tiêu nghiên cứu
Đánh giá sức khỏe bệnh tật ở người
lao động trong ngành khai thác mỏ.
2. Đối tượng và phương
pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Người lao động làm việc tại các mỏ
thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng Sản Việt Nam, các mỏ tại
tỉnh Lào Cai, Khánh Hòa, Yên Bái,
Hà Giang, Lạng Sơn.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Hồi cứu các số liệu sức khỏe và
bệnh tật, tai nạn lao động từ năm
2009 - 2011 thông qua việc ghi chép
theo dõi của các bộ phận chuyên
ngành: Trung tâm Y tế dự phòng
tỉnh/Trung tâm sức khỏe lao động và
môi trường tỉnh, ngành.
3. Kết quả và bàn luận
Năm 2009, tỷ lệ người lao động bị
bệnh mắt chiếm tỷ lệ cao nhất 15,5%,
sau đó là bệnh viêm xoang, mũi họng,
thanh quản chiếm 13,7%, bệnh da
chiếm 10,1%. Năm 2010 bệnh viêm

xoang, mũi họng, thanh quản chiếm
tỷ lệ cao nhất 12%, sau đó là bệnh mắt
11,8%, bệnh dạ dày, tá tràng là 10,5%,
bệnh da là 10,1%. Năm 2011, bệnh
chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh tim mạch
13,3%, tiếp theo là bệnh da chiếm
11,1%, bệnh viêm xoang, mũi họng,
thanh quản là 9,6%.
Nguyễn Liễu, Phạm Văn Tố đánh
giá môi trường lao động và tình hình
bệnh phổi - phế quản của công nhân
khai thác than tại Công ty Đông Bắc,
Quảng Ninh cho thấy, bệnh chiếm tỷ
lệ cao nhất là bệnh phổi - phế quản
40,8%, bệnh da liễu 34,4%, suy nhược
thần kinh 30%, bệnh dạ dày-tá tràng
28,4%, bệnh tai mũi họng 27,7% [2].
Nguyễn Quý Thái, Nguyễn Hữu

Bảng 1. Phân bố của các cơ sở khai thác
Năm 2009
Loại hình
STT
khai thác

Số cơ sở

Năm 2010

Năm 2011

Số người
Số người
Số người
Số cơ sở
Số cơ sở
lao động
lao động
lao động

1 Kim loại màu

11

3004

11

3004

11

3079

2 Kim loại đen

3

1260

3

1304

8

1582

3

Vật liệu xây
dựng

22

72261

21

69027

22

71034

4

Nhiên liệu

76

1979

94

2911

38

1550

5

Phi kim loại

2

3658

2

3658

2

3658

Tổng cộng

114

82162

131

79904

81

80903

Chuyên đề khai thác khoáng sản gắn với BVMT
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Bảng 2. Tỷ lệ các bệnh ở người lao động
Năm 2009
Tên bệnh/ nhóm
TT
bệnh

Năm 2011

Số
Số
Số
Tỷ lệ,%
Tỷ lệ,%
Tỷ lệ,%
lượng
lượng
lượng

1

Lao phổi

98

0,1

142

0,2

221

0,3

2

Viêm xoang, mũi
họng, thanh quản

9069

13,7

8716

12,0

7029

9,6

3

Viêm phế quản

5958

9,0

5321

7,3

5252

7,2

4

Bệnh mắt

10253

15,5

8555

11,8

5251

7,2

5

Bệnh tai

4325

6,5

3309

4,6

5165

7,1

6

Bệnh tim mạch

3333

5,0

5320

7,3

9736

13,3

7

Bệnh dạ dày, tá
tràng

5707

8,6

7637

10,5

6125

8,4

8

Bệnh gan, mật

1228

1,9

4520

6,2

4620

6,3

9 Bệnh thận, tiết niệu 3480

5,3

3763

5,2

4291

5,9

10

Bệnh phụ khoa/số
nữ

3484

5,3

3293

4,5

3021

4,1

11

Bệnh da

6709

10,1

7354

10,1

8117

11,1

12

Bệnh cơ, xương
khớp

4667

7,0

6366

8,8

6640

9,1

Ỉa chảy, viêm dạ dày,
259
ruột do nhiễm trùng

0,4

303

0,4

432

0,6

16,9

11210

15,4

10344

14,1

13

Các bệnh khác

11150

Chỉnh, Nông Thanh Sơn nghiên cứu
yếu tố nguy cơ đối với bệnh nấm da ở
công nhân khai thác than tại Thái
Nguyên cho thấy, thực hành vệ sinh cá
nhân chưa tốt, điều kiện lao động chưa
đạt yêu cầu là yếu tố nguy cơ chính tác
động lên tình trạng bệnh nấm da ở
công nhân khai thác than [3].
Thống kê các loại bệnh thường gặp
trong ngành khai thác mỏ từ năm
2009 - 2011 như sau: bệnh viêm
xoang, mũi họng, thanh quản chiếm tỷ
lệ từ 9,6-13,7%; bệnh viêm phế quản
từ 7,2 - 9%; bệnh mắt từ 7,2 - 15,5%;
bệnh dạ dày, tá tràng từ 8,4 - 10,5%;
bệnh da từ 10,1 - 11,1%; bệnh cơ,
xương khớp từ 7 - 9,1%. (Biểu đồ 1).
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Năm 2010

Vũ Thị Thu Hằng bước đầu nghiên
cứu về sức khỏe bệnh tật và tai nạn lao
động của công nhân xí nghiệp luyện
kim màu II Thái Nguyên (2000 - 2002)

Biểu đồ 1. Một số bệnh thường gặp
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cho thấy, bệnh tai mũi họng, răng hàm
mặt, bệnh da, bệnh hô hấp, bệnh tim
mạch, bệnh mắt chiếm tỷ lệ cao [5].
Theo phân loại sức khỏe trong 3
năm (2009 - 2011), sức khỏe công
nhân loại II chiếm tỷ lệ cao nhất, năm
2009 là 55,3%, năm 2010 là 54,4%,
năm 2011 là 56,8%; tiếp theo là sức
khỏe loại III là 26%, 27,9% và 27,6%;
sức khỏe loại I từ 10,9 - 15,3%; sức
khỏe loại IV là 3,3 - 4,5%; sức khỏe
loại V là 0,2 - 0,3%. (Biểu đồ 2).
Vũ Thị Giang thống kê tình hình
môi trường lao động, sức khỏe và
bệnh nghề nghiệp tại các khu công
nghiệp trong tỉnh Đồng Nai từ năm
1998 - 2002 cho thấy, sức khỏe loại I
từ 12,7 - 26,95%, loại II từ 37,34 62,61%, loại 3 từ 16,18 - 33,85%, loại
IV và V từ 0,17 - 6,77% [4]. Tỷ lệ
người lao động có sức khỏe loại I - IV
trong nghiên cứu đều nằm trong
khoảng dao động của nghiên cứu này.
Theo thống kê của Viện KHKT
Bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp
kết quả khám sức khỏe định kỳ từ năm
2002 đến 2004 như sau: loại I từ 17,0
-18,7%, loại II từ 41,2 - 45,7%, loại 3
từ 26,3 - 29,3%, loại IV từ 7,3 - 10,1%,
loại V từ 1,9 - 2,5% [1]. Tỷ lệ người lao
động có sức khỏe loại II trong thống
kê này thấp hơn nghiên cứu, tỷ lệ
người lao động có sức khỏe loại IV và
V cao hơn so với nghiên cứu.
Tỷ lệ số vụ TNLĐ có người chết
và tỷ lệ số người bị chết năm 2010, cao
hơn năm 2009 và 2011. Tỷ lệ số vụ
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TNLĐ có người chết/tổng số vụ
TNLĐ năm 2009 - 2011 là 8,2%,
12,2% và 6,5%, tỷ lệ số người
chết/tổng số người bị nạn là 24,1%,
30,4% và 20,8%, tỷ lệ số người bị
thương nặng/tổng số người bị nạn là
73,5%, 57,6% và 68,4%. (Biểu đồ 3).
4.Kết luận
- Một số bệnh thường gặp trong
ngành khai thác mỏ như bệnh mắt
năm 2009 - 2011 là 15,5%, 11,8% và
7,2%; viêm xoang, mũi họng, thanh
quản là 13,7%, 12,0% và 9,6%; bệnh
da là 10,1%, 10,1% và 11,1%; viêm
phế quản là 9,0%, 7,3% và 7,2%.

Biểu đồ 2. Phân loại sức khỏe theo từng năm

- Sức khỏe người lao động loại II
chiếm tỷ lệ cao nhất năm 2009 - 2011
là 55,3%, 54,4% và 56,8, sau đó là loại
III, loại I, loại IV và loại V.
Để phát hiện sớm các bệnh ở
người lao động và có giải pháp dự
phòng thích hợp cần kiểm tra thường
xuyên môi trường làm việc, khám sức
khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh
nghề nghiệp cho người lao động theo
quy định.

Biểu đồ 3. Tỷ lệ TNLĐ theo từng năm

Bảng 3. Phân loại sức khỏe
Loại I
Số
Năm Giới
người Số Tỷ

Loại II

Loại III

Loại IV

Loại V

Số
Tỷ
Số
Tỷ
Số
Tỷ
Số
Tỷ
lượng lệ,% lượng lệ,% lượng lệ,% lượng lệ,% lượng lệ,%

Nam 60333 9451 15,7 33606 55,7 15325 25,4 1921 3,2

115

0,2

3,8

27

0,2

Tổng
7293011135 15,3 40298 55,3 18958 26,0 2397 3,3
cộng

142

0,2

Nam 61626 8829 14,3 33733 54,7 16215 26,3 2732 4,4

152

0,2

3,4

38

0,3

Tổng
74652 9867 13,2 40576 54,4 20860 27,9 3177 4,3
cộng

190

0,3

Nam 62571 7416 11,9 36272 58,0 15891 25,4 2936 4,7

97

0,2

3,6

33

0,3

Tổng
75534 8245 10,9 42908 56,8 20842 27,6 3409 4,5
cộng

130

0,2

2009 Nữ 12597 1684 13,4 6692 53,1 3633 28,8 476

2010 Nữ 13026 1038 8,0 6843 52,5 4645 35,7 445

2011 Nữ 12963 829

6,4 6636 51,2 4951 38,2 473
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Bảng 4. Thống kê tai nạn lao động
Số vụ

Số người bị tai nạn

Tổng
Tổng Số vụ có Số vụ có từ 2
số Số LĐ nữ
người
bị
nạn
số người chết
trở
lên
Năm

Số
Tỷ
Số
Tỷ
lượng lệ,% lượng lệ,%

Số người
chết

Số
Số người bị người
thương nặng bị
thương
nhẹ

Số
Tỷ
Số Tỷ lệ, Số
Tỷ
lượng lệ,% lượng % lượng lệ,%

Năm
331
2009

27

8,2

26

7,9

344

8

2,3

83

24,1 253 73,5

0

Năm
188
2010

23

12,2

12

6,4

224

27

12,1

68

30,4 129 57,6

0

Năm
278
2011

18

6,5

29

10,4 313

19

6,1

65

20,8 214 68,4

0

Tổng
797
cộng

68

8,5

67

8,4

54

6,1

216 24,5 596 67,7

881

0
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Phòng chống ô nhiễm...
và nhiệm vụ của JOGMEC là hỗ trợ
công tác phòng chống ô nhiễm mỏ tại
Nhật Bản, phát triển các công nghệ
tiên tiến về phòng ngừa ô nhiễm do
khai thác mỏ, góp phần phát triển hợp
lý tài nguyên khoáng sản đất nước.
Bài học thành công
Một trong những minh chứng
thành công cho quyết sách đúng đắn
của Nhật Bản đó là việc làm sạch dòng
sông Kitakami (thuộc quận Tôhôku –
tỉnh Iwate), một dòng sông từng bị ô
nhiễm nghiêm trọng bởi các hoạt
động khai thác khoáng sản của khu
mỏ Matsuô. Đây là mỏ lưu huỳnh lộ
thiên lớn nhất ở châu Á, khu mỏ được
cấp phép khai thác vào năm 1914. Tuy
nhiên, do công tác quản lý ngày càng
yếu kém, khu mỏ đã ngừng hoạt động
vào năm 1971 và bị đóng cửa vĩnh viễn
sau đó một năm. Khi đó, đã khai thác
được khoảng 29 triệu tấn quặng lưu
huỳnh và sắt sunfua, sản xuất được 10
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triệu tấn axít sunfuric và 2,1 triệu tấn
lưu huỳnh tinh chế trong 60 năm khai
thác.
Sau khi khu mỏ Matsuô bị bỏ
hoang, một lượng lớn nước thải chứa
axít được thải ra sông Kitakami, gây ô
nhiễm môi trường, hủy diệt các loài
động vật thủy sinh, ảnh hưởng đến
sinh kế của người dân sống dọc theo
bờ sông. Trước tình hình này, tháng
7/1971, chính quyền tỉnh Iwate đã đề
xuất với Chính phủ thực hiện các biện
pháp ngăn ngừa ô nhiễm nước sông
Kitakami và tiến hành xây dựng Nhà
máy trung hòa nước thải chứa axít tại
khu mỏ Matsuô bỏ hoang vào tháng
8/1976, với nguồn kinh phí từ ngân
sách nhà nước khoảng 10 tỷ yên và
600 triệu yên mỗi năm để duy trì và
vận hành Nhà máy. Việc trung hòa
nước thải được thực hiện bằng một hệ
thống kết hợp giữa ôxy hóa vi khuẩn
và trung hòa canxi cácbonát để cải
thiện môi trường nước. Nước thải
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(Tiếp theo trang 35)

chảy qua các đường hầm thoát nước
vĩnh cửu, toàn bộ bề mặt mỏ quặng lộ
thiên được phục hồi và được phủ đất,
trồng cây. Đường hầm làm bằng bê
tông với một ống nhựa vinyl chloride
cứng, tổng chiều dài là 322 m. Nước
thải chứa axít được dẫn thẳng đến các
bể tiếp nhận nước thải thông qua các
ống nhựa, sau đó bơm vào bể phân
phối. Ở phần trên của khu mỏ cũ, các
kênh dẫn nước được thiết lập dọc theo
sườn núi để thoát nước bề mặt và chảy
vào công trường khai thác. Ở thượng
nguồn của mỏ, các bờ kè của sông phủ
bằng lớp lót bê tông ngăn nước sông
xâm nhập vào đất. Nhà máy trung hòa
nước thải được vận hành liên tục
24h/ngày, xử lý khoảng 9 triệu m3 chất
thải chứa axít mỗi năm.
Giờ đây, nước của dòng sông
Kitakami đã trở nên trong xanh, đem
lại sự sống cho các loài thủy sinh trong
lòng sông, cuộc sống của người dân
địa phương được cải thiện.
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