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I. TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN CỦA TỈNH YÊN BÁI. 

1. Mức độ điều tra địa chất, khoáng sản 

Địa chất và khoáng sản ở tỉnh Yên Bái trước đây đã được các nhà địa chất 

Pháp nghiên cứu sơ lược. Cho đến nay toàn bộ diện tích tỉnh Yên Bái đã được 

điều tra, lập bản đồ địa chất và bản đồ khoáng sản các tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000 

và cơ bản hoàn thành đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra khoáng sản ở tỷ lệ 

1:50.000. Những năm gần đây, công tác thăm dò đánh giá trữ lượng các mỏ 

khoáng sản phục vụ khai thác được đẩy mạnh đối với một số loại khoáng sản 

như đá hoa, đá vôi xi măng, caolin, felspat, sắt, đồng, chì – kẽm.v.v. trên một số 

vùng mỏ cụ thể để khai thác phục vụ phát triển  kinh tế địa phương. Nhìn chung, 

mức độ điều tra địa chất khu vực là khá tốt nhưng mức độ điều tra, thăm dò 

khoáng sản còn thấp, nhất là ở dưới sâu. Chính vì vậy, con số trữ lượng các loại 

khoáng sản trên địa bàn chủ yếu ở mức dự báo tiềm năng, độ tin cậy không cao.  

2. Cấu trúc địa chất 

Diện tích tỉnh Yên Bái nằm trong 2 miền cấu trúc Tây Bắc Bắc bộ và 

Đông Bắc Bắc bộ, ranh giới giữa chúng là đứt gãy sông Chảy. Hai miền cấu 

trúc đều phát triển trên phần vỏ lục địa bị phá vỡ bởi các hệ thống đứt gãy 

phương TB – ĐN gồm các đứt gãy chính là đứt gãy sông Hồng, sông Chảy, 

Nghĩa Lộ, Mường Pia. Tỉnh Yên Bái chiếm phần lớn diện tích đới Tú Lệ và một 

phần nhỏ các đới PhanSiPan, sông Hồng, Lô - Gâm. Tham gia vào cấu trúc địa 

chất tỉnh Yên Bái có các thành tạo biến chất cao, các thành tạo trầm tích biến 

chất yếu, các đá carbonat, lục nguyên carbonat, các đá trầm tích xen phun trào, 

các đá lục nguyên chứa than, lục nguyên màu đỏ, các trầm tích bở rời, các đá 

magma xâm nhập. Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành các mỏ 

khoáng sản trên địa bàn. 

3. Tài nguyên khoáng sản 

Kết quả công tác điều tra tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái   

đã phát hiện và đánh giá được trên 260 mỏ và điểm khoáng sản thuộc nhiều loại 

hình nguồn gốc thành tạo khác nhau. Theo lĩnh vực sử dụng và chủng loại 

khoáng sản có thể phân ra các nhóm sau:  

3.1. Khoáng sản nhiên liệu   

Gồm có 18 mỏ, điểm quặng than đá, than nâu. Than đá phân bố ở huyện 

Văn Chấn, than nâu phân bố dọc bờ trái sông Hồng và bờ phải sông Chảy. 

Ngoài ra còn có 01 điểm có biểu hiện đá chứa dầu, không có triển vọng. Các mỏ 

khoáng sản nhiên liệu của Yên Bái đều có quy mô nhỏ, chất lượng thấp.  
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3.2. Khoáng sản kim loại 

- Quặng sắt: là khoáng sản phát triển khá rộng rãi ở Yên Bái được phân 

bố trên một diện tích rộng hàng trăm km2 thuộc địa bàn các huyện Trấn Yên, 

Văn Yên, Văn Chấn với trên 30 mỏ, điểm quặng, tổng trữ lượng khoảng 200 

triệu tấn, Số lượng điểm mỏ tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, phân tán, hàm lượng 

Fe thấp,  chỉ khoảng 25 – 40%. 

- Đồng: có 8 mỏ, điểm quặng, phân bố ở huyện Văn Yên, trong đó có 1 

điểm đồng – vàng làng Phát, các mỏ và điểm quặng đều có quy mô nhỏ. 

- Chì - kẽm: có 7 mỏ, điểm quặng, phân bố ở 3 khu vực:  vùng Tú Lệ. (Văn 

Chấn) - Nậm Có ( Mù Cang Chải),  vùng Cẩm Nhân, Xuân Lai, ( huyện Yên Bình) 

và khu vực huyện Trạm Tấu, trong đó một số mỏ như Huổi Pao, Cogisan có hàm 

lượng bạc khá cao. Tuy nhiên các điểm mỏ đều quy mô nhỏ, trữ lượng không lớn.   

- Vàng:  có 10 điểm quặng, phân bố ở huyện Văn Chấn và Lục Yên. 

- Đất hiếm: có 1 mỏ nhỏ ở Yên Phú, huyện Văn Yên, đang được làm thủ 

tục đầu tư khai thác,  theo kết quả thăm dò của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái 

Dương trữ lượng đất hiếm cấp 121 + 121 là 27.681 tấn (TR2O3). 

3.3. Khoáng chất công nghiệp 

- Than bùn: 01 mỏ ở Phù Nham ( Văn Chán), đã khai thác hết. 

- Kaolin: khá phong phú trên địa bàn tỉnh với trên 10 mỏ và điểm quặng, 

song đều có quy mô nhỏ, trữ lượng không lớn.   

- Felspat: Có 08 mỏ và điểm quặng, phân bố chủ yếu ở thành phố Yên 

Bái  và huyện Yên Bình. Tổng trữ lượng đã đánh giá khoảng 2,5 triệu tấn song 

các điểm mỏ đều có quy mô nhỏ, phân bố không tập trung ;.   

- Grafit: 9 mỏ và điểm quặng, tập trung ở huyện Văn Yên dọc bờ trái 

Sông Hồng. Chất lượng đạt yêu cầu công nghiệp. Trữ lượng dự báo khá cao, 

khoảng 1,3 triệu tấn. 

- Barit: có 01 điểm quặng ở Đại Minh, huyện Yên Bình, chất lượng quặng 

khá tốt song quy mô nhỏ. 

- Pyrit: có 02 điểm quặng ở xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, quy mô nhỏ. 

- Thạch anh : có 10 điểm thạch anh phân bố ở huyện Trấn Yên và Văn 

Chấn, chất lượng tốt song quy mô nhỏ, trữ lượng không lớn.        

- Đá vôi trắng làm bột nguyên liệu: Đây là một khoáng sản thế mạnh của 

Yên Bái, tập trung ở khu vực Mông Sơn, huyện Yên Bình. Đá vôi bị hoa hóa, có 

độ trắng cao, hàm lượng can xit tới 98%, trữ lượng lón, điều kiện khai thác 

thuận lợi. 

3.4. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng: 

- Đá hoa trắng làm đá ốp lát, trang trí, mỹ nghệ và khoáng chất công 

nghiệp: Đây cũng là một khoáng sản thế mạnh của Yên Bái, có khoảng 30 mỏ 

và điểm quặng, tập trung ở các xã Tân Lĩnh, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, An Phú, thị 

trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Đá có độ nguyên khối trung bình, độ trắng cao. 

Tổng trữ lượng dự báo khoảng 219 triệu m3. Ngoài ra khu vực Suối Giàng – 
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huyện Văn Chấn có nguồn đá có vân và màu sắc đẹp làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ, 

mới được đánh giá là có triển vọng.   

- Đá vôi xây dựng: có hàng chục mỏ và điểm quặng phân bố ở các huyện 

Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, trữ lượng khoảng 167 triệu m3. 

- Đá vôi xi măng: Các mỏ và điểm quặng tập trung ở 2 huyện Yên Bình 

và Lục Yên với trữ lượng dự báo hàng trăm triệu m3 . 

- Dolomit: có 02 mỏ và điểm quặng ở Mỹ Gia, Yên Bình. 

 - Sét gạch ngói - sét xi măng: Có 05 mỏ và điểm quặng, quy mô nhỏ. 

- Puzơlan: có 03 điểm quặng ở huyện Lục Yên, quy mô nhỏ. 

- Cát, cuội sỏi xây dựng: trên 10 mỏ và điểm quặng dọc sông Hồng, sông 

Chảy với trữ lượng  dự báo hàng triệu m3. 

3.5. Đá quý và bán quý:  

Đá quý và bán quý cũng là loại khoáng sản đặc trưng của Yên Bái với 22 

mỏ và điểm quặng  phân bố trên địa bàn 2 huyện Lục Yên và Yên Bình đã được 

đánh giá trữ lượng và khai thác, trong đó tại mỏ Tân Hương huyện Yên Bình đã 

thu được viên đá quý lớn nhất Việt Nam. 

3.6. Nước khoáng, nước nóng:  

Có 16 điểm xuất lộ, phân bố ở các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Trấn Yên. 

Chủ yếu là nước khoáng sunphat, brôm - iod, nhiệt độ khoảng từ 30 - 48 0C,  

thích hợp để tắm, chữa bệnh… 

Nhìn chung, khoáng sản của Yên Bái phong phú, đa dạng về chủng loại, 

trong đó có những khoáng sản ít nơi có như đá quý, đá hoa trắng nhưng phần 

lớn có quy mô nhỏ, phân tán. Có giá trị nhất hiện tại là đá hoa trắng làm đá ốp 

lát, đá mỹ nghệ và làm bột cacbonat với tổng trữ lượng dự tính khoảng 1.300 

triệu m3, chất lượng tốt, điều kiện khai thác thuận lợi. Quặng sắt, tổng trữ lượng  

dự tính khoảng 200 triệu tấn song hàm lượng thấp, phân bố rải rác, điều kiện 

khai thác khó khăn.  

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI 

Với nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, Tỉnh Yên Bái đã 

xác định lấy công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản và nông lâm sản làm 

trọng tâm phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua và 

những năm tiếp theo. Do vậy, công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, 

chế biến khoáng sản được tỉnh đặc biệt quan tâm.  

1. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản 

1.1.Công tác quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản   

Đến nay, các quy hoạch khai thác, sử dụng khoáng sản của cả nước liên 

quan đến Yên Bái đã được các Bộ lập gồm: quy hoạch về quặng sắt; quy hoạch về 

nhóm khoáng chất công nghiệp đá vôi trắng, felspat, caolin; quy hoạch về nhóm 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quy hoạch về khoáng sản làm nguyên liệu sản 
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xuất xi măng; quy hoạch về quặng đồng, niken, molipden; quy hoạch về quặng 

chì – kẽm; quy hoạch về đá quý, đất hiếm… 

Đối với địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng: 

Quy hoạch phân vùng hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006-2010; 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, và chế biến đá vôi trắng giai đoạn 2006-2010 và 

định hướng đến 2015 huyện Lục Yên; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái 

giai đoạn 2007-2015;  Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng 

sắt, đồng, vàng, chì - kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. 

Các quy hoạch này đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái xin ý kiến tham 

gia của các bộ, ngành liên quan trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

và Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt làm căn cứ quản lý hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh. 

Về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, năm 2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Yên Bái đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan khoanh định và phê duyệt 604 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo thẩm quyền. Thực hiện quy 

định của Luật Khoáng sản năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 

khoanh định được 734 khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đang xem xét để xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trước 

khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Như vậy, trên địa bàn tỉnh đã có các quy hoạch và khoanh định được các 

khu vực cấm hoạt động khoáng sản làm căn cứ xem xét khi cấp giấy phép hoạt 

động khoáng sản.  

1.2. Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản   

Trong những năm trước đây cũng đã xảy ra một số sai phạm trong việc cấp 

giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh như cấp chưa đúng thẩm quyền, 

cấp giấy phép vào các khu vực đang điều tra đánh giá về địa chất – khoáng sản, 

khu vực ngoài quy hoạch.v.v. Tỉnh đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục, đến 

nay việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đã đi vào nề nếp, đúng quy định 

pháp luật.   

Hiện nay, công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản thực hiện theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản chỉ 

đạo của cơ quan cấp trên. Quy trình cấp phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

khoáng sản thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái được cụ thể hóa trong 

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên 

Bái công bố. 

Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và công tác thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 

đang được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó 
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khăn, vướng mắc. 

Từ năm 2012 đến tháng 6/2014 tỉnh mới cấp 15 giấy phép khai thác, 8 

giấy phép thăm dò khoáng sản. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 55 giấy phép thăm dò khoáng sản 

(Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 30 giấy phép, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 25 

giấy phép), trong đó có 10 giấy phép còn hiệu lực (Bộ cấp 08, tỉnh cấp 02), còn 

lại 45 giấy phép đã hết hiệu lực (Bộ cấp 22, tỉnh cấp 23).   

Trên địa bàn tỉnh có 116 Giấy phép khai thác còn hiệu lực (của 84 doanh 

nghiệp), trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 32 Giấy phép, Ủy ban nhân 

dân tỉnh cấp 84 Giấy phép. Trong đó: Vật liệu xây dựng thông thường 31 Giấy 

phép, kaolin 01 Giấy phép, felspat 02 Giấy phép, granit bán phong hóa 02 Giấy 

phép, thạch anh 03 giấy phép, đá vôi trắng 28 Giấy phép, sét làm xi măng 01 Giấy 

phép, than 02 Giấy phép, grafit 01 Giấy phép, quặng sắt 32 Giấy phép, quặng chì-

kẽm 08 Giấy phép, quặng vàng 04 Giấy phép, quặng đất hiếm 01 Giấy phép. 

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản 

Công tác thanh tra,  kiểm tra hoạt động khoáng sản của các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh được làm thường xuyên hàng năm, mỗi năm Sở Tài nguyên và Môi 

trường lập kế hoạch thanh kiểm tra trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định 

thành lập đoàn kiểm tra hoặc phối hợp với Sở Công Thương, Sở Lao động – 

Thương Binh và Xã hội, Công an tỉnh Yên Bái thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành để kiểm tra các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 

Uỷ ban nhân dân các huyện theo thẩm quyền cũng tổ chức nhiều đợt thanh tra, 

kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn. 

Qua công tác thanh, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những vi phạm pháp luật 

về khoáng sản của các đơn vị. Kết thúc các đợt kiểm tra, đều có các kết luận về 

mức độ vi phạm, ra các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 

yêu cầu đơn vị tuân thủ pháp luật về khoáng sản. Hầu hết các đơn vị đều chấp hành 

quyết định của đoàn kiểm tra và chấm dứt vi phạm, tuy nhiên cá biệt vẫn còn có 

đơn vị cố tình dây dưa việc khắc phục sai phạm và chấp hành quyết định về xử phạt 

vi phạm hành chính. 

2. Hoạt động khai thác khoáng sản 

2.1. Loại mỏ khoáng sản đang khai thác, công nghệ khai thác và loại 

hình tham gia khai thác  

Hiện nay có trên 15 loại khoáng sản khác nhau gồm: quặng sắt, felspat, 

kaolin, đá VLXDTT, cát – sỏi, thạch anh, grafit, đất sét, đá vôi xi măng, than đá, 

chì kẽm, đá vôi trắng, đá quý… với tổng số 116 khu vực mỏ, điểm mỏ khoáng 

sản đang được tổ chức khai thác. Nhiều nhất là quặng sắt 32, đá hoa trắng 28 và 

vật liệu xây dựng thông thường 31 giấy phép. So với những năm trước đây thì số 

mỏ hoạt động ngày càng giảm, nhiều mỏ hoạt động cầm chừng do khó khăn về 

tiêu thụ sản phẩm hoặc không có hiệu quả. 

Nhìn chung, quy mô về diện tích, sản lượng, công suất khai thác, chế biến 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái không lớn, chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ. 
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Về diện tích, phần lớn các mỏ có quy mô 2- 5 ha, chỉ có một số ít quy mô hàng 

chục ha. Về công suất, các mỏ khai thác vật liệu xây dựng thông thường quy mô 

thường trên dưới 50.000 m3/năm, mỏ khai thác sắt, chì – kẽm thường dưới 

10.000 tấn/năm, chỉ các mỏ khai thác đá hoa trắng có quy mô 200.000 đến 

500.000 m3/năm. 

Xét về mặt công nghệ khai thác cũng như thiết bị đồng bộ khai thác được 

sử dụng tại các mỏ trên địa bàn tỉnh, có thể chia thành hai nhóm chính sau đây: 

- Nhóm I: Nhóm các mỏ có công nghệ khai thác, thiết bị cơ giới hoá theo 

quy mô công nghiệp. Thuộc nhóm này có các mỏ như: mỏ đá vôi trắng Mông 

Sơn (Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB, Công ty Cổ phần Mông Sơn, 

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái), mỏ đá hoa của Công ty TNHH 

RK- Việt Nam, mỏ felspat Phai Hạ (Công ty Viglacera Yên Hà), v.v... Nhìn 

chung, tại các mỏ này do đã có thiết kế khai thác, có cán bộ kỹ thuật đủ trình độ 

cùng với thiết bị khai thác có trình độ cơ giới hoá tương đối cao nên đã tiến hành 

cắt tầng khai thác, các thông số của hệ thống khai thác được mở rộng, tăng mức 

độ an toàn trong quá trình khai thác; các khâu công nghệ khai thác (khoan nổ mìn, 

xúc bốc, vận tải) được thực hiện trực tiếp trên tầng công tác. 

- Nhóm II: Nhóm các mỏ có công nghệ khai thác, thiết bị bán cơ giới - thủ 

công theo quy mô nhỏ. Các mỏ khoáng sản còn lại (chủ yếu là các mỏ đá 

VLXDTT) đều thuộc nhóm mỏ này. Đặc trưng nổi bật của công nghệ khai thác 

đó là, đều sử dụng công nghệ khai thác kiểu truyền thống khấu đá tự do theo 

lớp, không cắt tầng. Tại các mỏ đá thuộc nhóm này, công tác khoan tạo lỗ đều 

sử dụng máy khoan con có đường kính lỗ khoan từ 32  40 mm. Sau khi khoan 

sẽ tiến hành nổ mìn hất đá xuống chân núi để từ đó xúc bốc lên phương tiện vận 

tải, chỉ có thiết bị khoan và người làm việc trên tầng khai thác. 

Tại các mỏ thuộc nhóm này do khai thác theo kiểu khấu tự do, không cắt tầng 

nên mặt tầng công tác rất hẹp, góc nghiêng bờ công tác có trị số cao quá quy định 

cho phép có nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị trong quá trình khai thác.  

Về loại hình tham gia hoạt động khai thác khoáng sản: có đủ các loại hình 

doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản: doanh nghiệp Nhà nước, công ty 

cổ phần có vốn nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần  

công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Nhìn chung các đơn vị hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài 

chính yếu, trang thiết bị kỹ thuật; công nghệ khai thác chủ yếu là thủ công kết hợp 

cơ giới, thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu về địa chất khai thác mỏ nên hiệu 

quả trong sản xuất chưa cao. 

2.2. Việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức cá nhân 

Nhìn chung, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành 

tương đối tốt các quy định ghi trong giấy phép; các quy trình, quy phạm kỹ thuật 

an toàn, quy định về bảo vệ môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai 

thác khoáng sản; các quy định về quản lý, sử dụng và vận chuyển vật liệu nổ 

công nghiệp; chế độ bảo hộ lao động và bảo hiểm cho người lao động đã được 
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quan tâm. Tuy vậy cũng còn tình trạng một số đơn vị khai thác khoáng sản chưa 

có giám đốc điều hành mỏ đủ tiêu chuẩn, chưa trình thiết kế khai thác cho cơ 

quan chức năng, chưa thực hiện đúng thiết kế khai thác ( các mỏ đá vôi làm vật 

liệu xây dựng thông thường), chưa tận dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng 

sản được cấp ( các mỏ đá hoa trắng), chưa đầu tư xây dựng các công trình xử lý 

môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ 

môi trường đã được thẩm định, phê duyệt (chưa bảo đảm yêu cầu, chưa được cơ 

quan chức năng kiểm tra, xác nhận), cá biệt có đơn vị còn khai thác ra ngoài 

phạm vi được cấp phép. Những hành vi này đã được các cơ quan chức năng 

nhắc nhở hoặc xử lý trong quá trình thanh tra, kiểm tra nên đã từng bước được 

khắc phục.    

2.3. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép 

Từ những cố gắng trong công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản  

và tăng cường công tác kiểm tra nên trên địa bàn tỉnh hầu như không có tình 

trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên 

ở một vài nơi đã từng xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép một cách 

tự phát của người dân địa phương, như đào đãi đá quý ( trên địa bàn xã Bảo Ái 

thuộc huyện Yên Bình và xã An Phú, Minh Tiến của huyện Lục Yên), đào đãi 

vàng sa khoáng và khai thác cát, sỏi trên sông Hồng ( thuộc huyện Văn Yên) và 

một số suối nhỏ trên địa bàn tỉnh; thu nhặt đá vôi mỹ nghệ tại khu vực Suối 

Giàng, huyện Văn Chấn; khai thác trái phép quặng chì-kẽm trên địa bàn huyện 

Mù Cang Chải; khai thác quặng sắt tại khu vực Tân An, huyện Văn Chấn... 

Khi hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương kiên 

quyết xử lý, giải tán và chấm dứt hiện tượng này, không để xảy ra các điểm 

nóng về khai thác khoáng sản trái phép, an ninh trật tự trong khu vực được đảm 

bảo. 

2.4. Đóng góp của ngành khai thác khoáng sản vào các lĩnh vực kinh 

tế, xã hội,      

Trong những năm qua, hoạt động khai thác chế biến khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Yên Bái diễn ra rất sôi động, đã góp phần vào sự phát triển công nghiệp 

khai khoáng của tỉnh. 

Việc thực hiện thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản được thông qua các 

khoản thuế theo quy định của pháp luật như thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh 

nghiệp, thuế giá trị gia tăng … Tuy nhiên các đơn vị hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ hoạt động riêng trong lĩnh vực khoáng sản mà còn 

có các hoạt động kinh doanh khác và tổng nộp ngân sách của một doanh nghiệp là 

tính chung cho toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, không tính riêng 

cho việc thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản. Vì vậy không có số liệu chính 

xác để đánh giá đóng góp của ngành khai thác chế biến khoáng sản cho ngân sách 

của tỉnh. Ước tính những năm gần đây, hàng năm các đơn vị hoạt động khoáng 

sản trên địa bàn nộp ngân sách khoảng 50 - 70 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng thu 
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ngân sách trên địa bàn. Riêng về thuế tài nguyên, theo số liệu của Cục Thuế tỉnh 

Yên Bái, các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã nộp cho ngân sách 

nhà nước, cụ thể: năm 2005 là 4.338 triệu đồng, năm 2006 là 6.032 triệu đồng, 

năm 2007 là 6.626 triệu đồng, năm 2008 là 11.000 triệu đồng, năm 2009 là 

20.400 triệu đồng.  

Ngoài các khoản nộp ngân sách thông qua các khoản thuế, các đơn vị hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn có những đóng góp khác để đảm bảo quyền 

lợi cho nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như: đóng góp xây 

dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp cho các quỹ phúc lợi xã hội và đặc biệt là tạo công 

ăn việc làm ổn định cho một bộ phận nhân dân địa phương nhất là ở những vùng 

sâu, vùng xa góp phần xoá đói, giảm nghèo cho một bộ phận dân cư trong tỉnh.  

Các đơn vị tham gia hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh đã giải 

quyết được trên 2000 lao động trực tiếp với mức lương bình quân tại các doanh 

nghiệp khoảng 2.000.000 - 3.000.000 đồng/người-tháng.  

Tuy nhiên có thể thấy rằng các nguồn thu  từ hoạt động khoáng sản còn thấp, 

chưa đóng góp nhiều cho ngân sách địa phương. Đặc biệt đối với các công ty liên 

doanh như Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB, phía Việt Nam góp vốn 

bằng giá trị quyền sử dụng đất mỏ và công trình phụ trợ tương đương với 1 triệu 

USD; trong quá trình hoạt động không phải nộp tiến sử dụng đất, chỉ phải nộp 

thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, phí môi trường. Song số thu được từ các khoản 

trên trong hơn 10 năm hoạt động chỉ được khoảng 15 tỷ đồng ( Báo cáo của 

Thanh tra Chính phủ ngày 21/4/2009). Một trong những nguyên nhân của việc thu 

quá ít từ hoạt động khoáng sản cho ngân sách tỉnh là chính sách thuế tài nguyên 

chưa hợp lý. 

2.5. Hậu quả của khai thác khoáng sản  

Bên cạnh những yếu tố tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa 

đói giảm nghèo của địa phương đã nói ở trên, hoạt động khai thác khoáng sản 

trong những năm qua cũng có những tác động tiêu cực đến các yếu tố kinh tế - 

xã hội, tài nguyên và môi trường nơi có khoáng sản được khai thác. 

Với tổng diện tích các mỏ của 116 giấy phép khoảng trên 1.000 ha, chưa 

kể đất làm bãi thải và các công trình phụ trợ, trong đó phần lớn là đất đồi rừng, 

và với việc khai thác khoáng sản chủ yếu bằng phương pháp lộ thiên, hoạt động 

khai thác khoáng sản đã làm thu hẹp một phần diện tích đất nông lâm nghiệp để 

làm khai trường, bãi thải và các công trình phụ trợ. 

Hoạt động khai thác khoáng sản ở Yên Bái cũng đã làm mất đi một số 

cảnh quan núi đá đẹp, nhất là khu vực huyện Lục Yên và khu vực hồ Thác Bà. 

Do đặc thù của hoạt động khai thác mỏ bằng phương pháp lộ thiên phải 

bốc xúc một lượng đất đá thải khá lớn đã làm cho đất tơi xốp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình phong hóa và tách các khoáng vật kim loại chứa trong 

đó. Vì vậy, ảnh hưởng đến môi trường không chỉ khi cơ sở đang hoạt động mà 

còn tiếp diễn về lâu dài khi mỏ đã ngừng khai thác. Môi trường  chịu ảnh hưởng 

lớn nhất là trong khu mở moong khai thác, đất đá bị đào xới, địa hình mấp mô, 
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lớm chởm. Một số diện tích xung quanh và đồng ruộng, khe suối phía dưới các 

bãi thải bị bồi lấp do sạt lở, xói mòn khi mưa lũ. Đây là một thực tế đã diễn ra ở 

các khu mỏ khai thác quặng sắt, khai thác đá quý, caolin, felspat ở Yên Bái. 

Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, phần lớn các 

mỏ đang khai thác đều xây dựng các bãi thải chưa theo đúng phương án đã được 

duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, cá biệt có mỏ không có bãi 

thải nên đã gây bồi lấp dòng chảy, đồng ruộng của nhân dân, làm ô nhiễm nguồn 

nước. 

Hoạt động vận chuyển khoáng sản cũng gây tác động xấu đến các công 

trình giao thông vận tải. Riêng khu vực huyện Lục Yên và một số khu vực khác, 

số phương tiện vận tải tăng lên đột biến trong khi cơ sở hạ tầng giao thông 

không đáp ứng đã làm cho các con đường xuống cấp nhanh chóng, thậm chí làm 

sập đổ cầu, cống do vượt quá tải trọng cho phép nhiều lần. Ngoài ra còn gây ô 

nhiễm môi trường về khói, bụi trong quá trình vận tải.  

Đánh giá chung: Với tiềm năng đa dạng về khoáng sản trên đia bàn, việc 

đầu tư phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản của Yên Bái là 

hướng đi đúng dắn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên 

trong những năm qua, do những yếu kém trong công tác quản lý và tâm lý “đám 

đông”, đã có những thời kỳ hoạt động khoáng sản ở Yên Bái phát triển quá mức, 

bất chấp hiệu quả kinh tế và những tác động tiêu cực đến môi trường. Đến nay, 

bằngi việc siết chặt các quy định pháp luật và công tác quản lý, hoạt động 

khoáng sản đang dần đi vào ổn định, đúng thực chất. 

III. NHỮNG TỒN TẠI, BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ   

1. Những tồn tại, bất cập và nguyên nhân 

- Công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chưa đi 

trước một bước làm cơ sở cho việc lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

khoáng sản  phục vụ phát triển  kinh tế - xã hội: Đến nay, Yên Bái vẫn còn một 

phần diện tích chưa hoàn thành việc lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở 

tỷ lệ 1:50.000. Nguyên nhân là kinh phí đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa 

chất về tài nguyên khoáng sản  của Nhà nước không đáp ứng yêu cầu. Công tác 

điều tra, đánh giá cũng rất sơ lược, chủ yếu ở phần trên mặt và tập trung vào một 

số loại khoáng sản kim loại và khoáng sản có giá trị, khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường hầu như ít được quan tâm. Trong khi đó, công tác điều 

tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản có vai trò hết sức quan trọng. Không 

có tài liệu điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản thì không thể làm quy 

hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên khoáng sản, điều đó dẫn 

đến không có căn cứ để cấp phép hoạt động khoáng sản. Do công tác điều tra cơ 

bản địa chất về tài nguyên khoáng sản chưa làm tốt nên khi lập quy hoạch thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thiếu cơ sở. Các điểm mỏ đưa vào quy 

hoạch, kể cả quy hoạch quốc gia phần lớn đều là các điểm mỏ đã hoặc đang được 

các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Vì vậy xảy 
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ra tình trạng các quy hoạch liên tục phải điều chỉnh, bổ sung các điểm mỏ mới để 

đáp ứng yêu cầu cấp phép.   

- Hoạt động khai thác khoáng sản còn khá phổ biến tình trạng lãng phí, 

chưa sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên. Một trong những nguyên nhân là do 

chính sách kinh tế, cụ thể là thuế tài nguyên chưa hợp lý, chưa khuyến khích và 

bắt buộc đơn vị được phép khai thác khoáng sản phải tiết kiệm tài nguyên. Việc 

quy định thuế tài nguyên khoáng sản được tính trên sản lượng khoáng sản 

thương phẩm thực tế khai thác được đã dẫn đến tình trạng các đơn vị khai thác 

không tận dụng triệt để tài nguyên, chỉ chọn loại tốt, dễ làm, khó bỏ. Mặt khác, 

vấn đề sở hữu tài nguyên khoáng sản “ toàn dân” và cơ chế “xin - cho” trong cấp 

phép khai thác khoáng sản đã làm hạn chế tính chủ động và trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân được cấp phép trong việc tận dụng, tiết kiệm tài nguyên. Công tác 

đấu giá khai thác khoáng sản được quy định trong Luật Khoáng sản 2010 chưa 

triển khai được nhưng lại quy định có các khu vực không đấu giá dễ dẫn đến việc 

né tránh đấu giá.     

- Việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác gặp nhiều khó khăn.  

Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản được giao cho UBND các cấp, chủ 

yếu là cấp huyện và cấp xã, tuy nhiên gần như theo hình thức “khoán trắng”. 

Mặc dù Luật Khoáng sản 2010 đã có quy định về chính sách bảo hộ quyền lợi 

của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ 

tài nguyên khoáng sản chưa khai thác nhưng trên thực tế các địa phương không 

có nguồn kinh phí để chi cho công tác bảo vệ khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản 

quý hiếm nên gặp rất nhiều khó khăn, không đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ 

khoáng sản, hiệu quả công tác này còn rất thấp.  

 - Việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ ở địa 

phương của Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm, không đáp ứng yêu cầu.  Vì 

số lượng các điểm mỏ này trên cả nước rất nhiều, nếu chờ Bộ Tài nguyên và Môi 

trường khoanh định và công bố sẽ mất rất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu 

của quản lý và sản xuất kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới có 06 khu vực 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định là khu vực có khoáng sản phân 

tán, nhỏ lẻ (trong Đợt I, Đợt II). Còn lại các khu vực khác trước đây đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép (bao gồm cả giấy phép còn thời hạn và giấy 

phép hết thời hạn) chưa được khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ. Vì vậy, công tác quản lý cũng gặp khó khăn như: Công tác rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010 khó triển khai được 

đồng bộ, công tác lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.... 

- Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn nhiều vướng mắc: 

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ 

ngày 20/01/2014, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng 

mắc, như: Khó khăn trong việc xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền đối với 

khoáng sản tính theo đơn vị m3; xác định giá để tính tiền cấp quyền đối với đá 

làm vật liệu xây dựng thông thường, quặng sắt, đá vôi trắng.  
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 2. Một số kiến nghị   

 + Đề nghị Nhà nước bảo đảm kinh phí đầu tư cho công tác điều tra cơ bản 

địa chất về khoáng sản đi trước một bước phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch 

thăm dò, khai thác khoáng sản.  

+ Đề nghị Nhà nước có chính sách đầu tư thăm dò đối với các mỏ khoáng 

sản để phục vụ cho việc định giá và đấu giá mỏ. 

 + Đề nghị xem xét lại việc khoanh định và công bố khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ. Với cách làm như hiện nay tiến độ rất chậm và dễ phát sinh 

tiêu cực.  

+ Đề nghị quy định tính thuế tài nguyên khoáng sản của một mỏ dựa trên 

tổng trữ lượng khoáng sản được phê duyệt hoặc lượng khoáng sản khai thác ra, 

bất kể đơn vị khai thác có sử dụng hay không.   

+ Đề nghị quy định rõ và đảm bảo nguồn kinh phí cho Ủy ban nhân dân 

các cấp, nhất là cấp huyện và cấp xã trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn.  

 + Để tránh việc chia nhỏ các mỏ và thống nhất trong việc thống kê cần có 

quy định rõ hơn về khái niệm khu vực khoáng sản, mỏ, điểm quặng, cách xác 

định…  

 Kết luận: 

Tài nguyên khoáng sản là nguồn lực quan trọng của quốc gia và các địa 

phương để phát triển  kinh tế - xã hội, nhưng là nguồn tài nguyên không tái tạo 

nên cần được bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm. Khai thác khoáng sản mang lại 

nguồn lợi lớn cho xã hội nhưng cũng để lại những hậu quả không nhỏ cho môi 

trường. Do vậy, để bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản 

trước hết cần đầu tư mạnh hơn cho công tác điều tra, thăm dò để làm căn cứ cho 

việc khai thác một cách có hiệu quả. Đồng thời cần quản lý chặt chẽ quá trình 

khai thác để tránh thất thoát tài nguyên và làm tổn hại tới môi trường./.   

 

           Tháng 7/2014 

 


