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TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ 

HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TẠI TỈNH YÊN BÁI

Lê Đình Đạo

Chủ tịch Hội Địa chất – Khoáng sản tỉnh Yên Bái 
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Tiềm năng khoáng sản của Yên Bái

1. Điều tra địa chất, khoáng sản

Mức độ điều tra địa chất khu vực khá tốt nhưng mức độ điều tra, 

thăm dò khoáng sản còn thấp, nhất là ở dưới sâu. Vì vậy, con số

trữ lượng các loại khoáng sản chủ yếu ở mức dự báo, độ tin cậy

không cao. 

2. Cấu trúc địa chất

• Nằm trong 2 miền cấu trúc Tây Bắc và Đông Bắc, ranh giới

giữa chúng là đứt gãy sông Chảy, phát triển trên phần vỏ lục

địa bị phá vỡ bởi các hệ thống đứt gãy phương TB – ĐN. 

• Thuận lợi để hình thành các mỏ khoáng sản.

3. Tài nguyên khoáng sản

• Đa dạng về chủng loại nhưng phần lớn quy mô nhỏ, phân tán. 

• Gồm 260 mỏ và điểm khoáng sản, trong đó 116 khu vực mỏ, điểm

mỏ khoáng sản đang được tổ chức khai thác.

• Chia theo mục đích sử dụng, có 6 nhóm: KS nhiên liệu, KS kim loại, 

Khoáng chất công nghiệp, KS làm VLXD, Đá quý và bán quý, Nước

khoáng-nước nóng. 

• Trữ lượng dự tính lớn nhất là đá hoa trắng với khoảng 1.300 triệu

m3, quặng sắt với khoảng 200 triệu tấn. 

• 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

Tiềm năng khoáng sản của Yên Bái (tiếp) 

Khai thác đá trắng ở 

huyện Lục Yên

Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản

1. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản

Quy hoạch thăm dò, khai thác

- Về cơ bản, tỉnh đã có các quy hoạch và khoanh định được các

khu vực cấm HĐKS làm căn cứ xem xét khi cấp giấy phép. 

- Đã có Quy hoạch phân vùng HĐKS giai đoạn 2006-2010 và

các quy hoạch thăm dò, khai thác, và chế biến: Đá vôi trắng; 

Khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn; Quặng sắt, 

đồng, vàng, chì - kẽm và các khoáng sản khác

- Khoanh định 734 khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa

bàn tỉnh.
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Công tác cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

- Việc cấp giấy phép HĐKS đã đi vào nề nếp. Tuy nhiên, công tác 

tổ chức đấu giá  và thu tiền quyền KTKS còn gặp khó khăn.

- Từ năm 2012 đến tháng 6/2014 tỉnh cấp mới 15 giấy phép khai

thác, 8 giấy phép thăm dò khoáng sản.

- Về thăm dò khoáng sản, hiện có 10 giấy phép còn hiệu lực (Bộ

cấp 08, tỉnh cấp 02) 

- Về KTKS, hiện có 116 giấy phép còn hiệu lực (84 doanh

nghiệp), trong đó Bộ TNMT cấp 32 giấy phép, UBND tỉnh cấp

84 giấy phép)

Công tác thanh tra, kiểm tra về HĐKS được tiến hành thường

xuyên

Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản (tiếp)

2. Hoạt động khai thác khoáng sản

• Hiện có trên 15 loại khoáng sản với 116 khu vực mỏ, điểm mỏ

đang được tổ chức khai thác, nhiều nhất là quặng sắt, đá hoa

trắng và VLXD 

• Số mỏ hoạt động ngày càng giảm, hoạt động cầm chừng

• Về công nghệ khai thác, có cả hai hình thức: cơ giới hoá theo

quy mô công nghiệp và bán cơ giới - thủ công theo quy mô

nhỏ.

• Hầu như không có tình trạng KTKS trái phép kéo dài. Ở một

vài nơi đã từng xảy ra hiện tượng KTKS trái phép tự phát: đào

đãi đá quý (huyện Lục Yên), đào đãi vàng sa khoáng và khai

thác cát, sỏi trên sông Hồng (huyện Văn Yên)…

Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản (tiếp)

Đóng góp của ngành khai thác khoáng sản cho KTXH: 

- Ước tính, ngành khoáng sản đóng góp khoảng 10% tổng thu

ngân sách của tỉnh, giải quyết được trên 2000 lao động trực 

tiếp với mức lương bình quân 2 triệu – 3 triệu 

đồng/người/tháng. 

- 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.

Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản (tiếp)

Tác động tiêu cực từ khai khoáng

• Thu hẹp diện tích đất nông lâm nghiệp để làm khai trường, bãi

thải và các công trình phụ trợ.

• Phá vỡ một số cảnh quan núi đá đẹp (khu vực huyện Lục Yên

và khu vực hồ Thác Bà) 

• Gây bồi lấp một số diện tích đồng ruộng, khe suối do sạt lở, 

xói mòn khi mưa lũ. 

• Ô nhiễm nguồn nước, khói bụi.

• Đường xá xuống cấp do vận chuyển khoáng sản.

Tình hình quản lý, khai thác khoáng sản (tiếp)

Khai thác khoáng sản 

trái phép từng xảy ra 

ở một số nơi

Nguồn nước bị ô nhiễm 

từ hoạt động khai khoáng
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Một số tồn tại, bất cập

• Công tác điều tra cơ bản địa chất về TNKS 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 KT - XH.

• Còn phổ biến tình trạng lãng phí, chưa sử dụng hợp lý tài
nguyên trong khai thác khoáng sản

• Việc bảo vệ TNKS chưa khai thác gặp nhiều khó khăn.

• Việc khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ ở 
địa phương của Bộ TN&MT chậm, không đáp ứng yêu cầu.

• Việc thu tiền cấp quyền KTKS còn nhiều vướng mắc.

Kiến nghị

1. 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. 

2. Có chính sách đầu tư thăm dò đối với các mỏ khoáng sản để 

phục vụ cho việc định giá và đấu giá mỏ.

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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… 

Kiến nghị (tiếp)

Xin chân thành cảm ơn!


