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1.Một số khái niệm về TNKS

 TNKS là nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành trong tự

nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến và sử dụng.

 TNKS là loại tài nguyên hữu hạn, không tái tạo và là một trong những

TNTN cơ bản (đất, nước, sinh vật và năng lượng) để con người sinh

sống, hoạt dộng và phát triển.

 TNKS không phải là động lực để phát triển KTXH mà chỉ là:

+ Nguồn nội lực và lợi thế so sánh trong phát triển.

+ Đối tượng lao động, yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.

 Tất cả các nước đều phải có chiến lược phát triển TNKS.

+ Không hợp lý: Lời nguyền tài nguyên…

+ Hợp lý: KTXH phát triển, đời sống người dân cao.

2.Đặc điểm của TNKS

2.1 Sự phân bố

 Chỉ khi được tập trung hoặc làm giàu trong quá trình biến đổi địa chất 

mới tạo thành mỏ khoáng sản.

 Sự phân bố KS trên thế giới không đồng đều: quốc gia giàu và nghèo 

TNKS.

2.2 Nguồn gốc thành tạo và cấu trúc

 Có nguồn gốc địa chất mac ma, trầm tích (nội sinh) và biến chất (ngoại 

sinh).

 Có trữ lượng nhất định khai thác hết quặng (tuổi thọ).

 Cùng tồn tại với một số TNTN khác .

 Ở Việt Nam phân bố ở vùng có điều kiện địa lý kinh tế kém phát triển , 

trình độ dân trí thấp.

2.3 Tính chất vật lý, hóa học và sinh học

 Tính chất vật lý.

 Thành phần và tính chất hoá học

 Tính chất sinh học

2.4 Đặc điểm sử dụng

 Khai thác, chế biến và sử dụng KS phù hợp với trình độ phát triển

KHCN và KTXH của loài người: đồ đá, đồ đồng, đồ sắt.

 Sử dụng trực tiếp hoặc sau khi chế tác, chế tạo với mức độ tinh xảo khác

nhau.

 Sử dụng trong hầu hết các ngành kinh tế công nghệ và dân sinh: cơ khí, 

luyện kim, năng lượng, điện và điện tử, hàng không và vũ trụ, xây dựng

và giao thông vận tải, hoá chất, y tế, dược phẩm, mỹ phẩm…

3.Hoạt động phát triển TNKS (HDDKS)

3.1 Trong nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa.

HĐKS bao gồm toàn bộ quá trình hoạt động sống của con người tác động lên đối 

tượng lao động là TNKS như trên Hình 1:

Tài nguyên khoáng sản

R CC

(1) Điều tra, đánh giá khoáng sản

(2)                  Khai thác

(3)         Chế biến thô, sâu

(4)     Chế tạo, sản xuất sản phẩm

(5)           Lưu thông, phân phối

(6)           Tiêu thụ và sử dụng

C

Hình 1: Các quá trình hoạt động phát triển TNKS
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3.2 Phát triển TNKS

Tại các nước đang phát triển: Khai thác, chế biến thô để xuất khẩu 
nguyên liệu khô.

→ Cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tăng khoảng cách giàu nghèo 
và hạn chế sự tăng trưởng kinh tế.

Tại các nước công nghiệp phát triển: Tận dụng các ưu thế sẵn có về 
KHCN, tiền vốn, trình độ quản trị, thị trường và hệ thống lưu thông phân 
phối.

→ Tập trung chế biến sâu, chế tạo sản phẩm có giá trị gia tăng lớn.

→ Di chuyển công nghệ, thiết bị lạc hậu sang các nước đang phát triển.

→ Vơ vét và dự trữ một số khoáng sản quan trọng và chiến lược 

→ Sự cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn giữa các nước công nghiệp phát 
triển và các nước có tài nguyên.

4.Tác động môi trường của HĐKS

4.1 Đặc điểm
 Tác động đến TNTN khác cùng tồn tại: đất, nước, sinh vật (thực vật, 

động vật, hệ sinh thái). →Cần phải so sánh hiệu quả kinh tế tổng hợp
khi phát triển TNTN khác

 Tác động đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ công nghiệp

 Tác động đến môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh kinh tế và
quốc phòng.

4.2 Các thành phần môi trường bị tác động
 Môi trường tự nhiên ( vật lý, sinh thái, cảnh quan…)

 Môi trường lao động và sức khỏe cộng đồng.

 Môi trường nhân tạo ( cơ sở hạ tầng công nghiệp, dân sinh, công trình
công cộng, di tích lịch sử, văn hóa…).

 Môi trường kinh tế.

 Môi trường văn hóa, xã hội.

5.Các giai đọan và quá trình của dự án PTKS

Giai đoạn Bảo vệ môi trườngKhoáng sản

(1)             Nghiên cứu điều tra cơ bản DC KS

(2)                     Lập báo cáo đầu tư

(3)                Thăn dò, nghiên cứu công nghệ

(4)                       Báo cáo tiền khả thi

(5)                         Báo cáo khả  thi

(6)                Thiết kế kỹ thuật, Bản vẽ thi công

(9)             Quyết toán  TC, TN, đóng cửa mỏ

(8)                       Dự án hoạt động

(7)                  Xây dựng công trình CN, phù trợ

(I) Nghiên 

cứu điều  tra

(IV) Hoạt động

(III) Đầu  tư

xây dựng

(II) Chuẩn bị   

đầu tư

(V) Đóng cửa 

mỏ

TDMT  sơ bộ

TDMT đầy đủ

Công trình BVMT

Công trình BVMT

Quan trắc, kiểm

toán MT

Môi trường điểm

Hoàn phục MT

TDMT Sơ bộ

N/c Xử lý MT

Hình 2: Các giai đoạn và qui trình  phát triển của một dự án khoáng sản và BVMT

6.Phát triển bền vững TNKS

Theo định nghĩa của UB thế giới phát triển và môi trường:

BV tài nguyên không tái tạo như các loại khoáng sản là mức độ sử dụng, 

không được vượt quá khả năng phát hiện khoáng sản mới, những 

nguyên liệu thay thế có thể chấp nhận được và khả năng tái chế, sử 

dụng các phế thải. Đồng thời phải luôn luôn áp dụng công nghệ xử lý để 

kép dài đến mức tối đa thời gian tồn tại của nguồn tài nguyên đã khai 

thác của chúng ta.

Một số lưu ý:

 Tính đa dụng, sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.

 Khai thác, tiêu dùng và dự trữ

 Tận thu và tái chế, sử dụng tổng hợp (khoáng vật chính và đi 

kèm)

 Hình 3: Quy trình PTBV và chu trình sống của TNKS

7.Về yêu cầu EITI trong ngành khoáng sản

7.1Về EITI nói chung loài người tồn tại và phát triển là dựa 

vào khai thác và sử dụng TNTN.

Trong xã hội hiện đại: Các hoạt động tài nguyên mang đến lợi ích, nhưng 

cũng ảnh hưởng đến những nhóm người hoặc cộng đồng khác nhau.

Điều hòa lợi ích và ảnh hưởng là một trong những mục tiêu của giải pháp 

của EITI.

Phiên bản EITI đầu tiên, năm 2011 và 2013 đã ngày càng tiến bộ hơn:

- Không chỉ là các nguồn thu chi tài chính.

- Hiệu quả khai thác và sử dụng TN đặc biệt là đối với TNKS là 

loại không tái tạo.

- Đối với từng doanh nghiệp.

- Mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 

dân sự.
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7.2 Về EITI trong ngành khoáng sản

 Ngoài những vấn đề thu chi và đóng góp cho quốc gia, địa phương cần 

phải xem đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Tình trạng sản xuất.

- Lãng phí hòng tận thu tài nguyên ( hệ số tổn thất ).

- Sử dụng tổng hợp tài nguyên (cả KS chính và đi kèm).

 Tác động đến môi trường tự nhiên, nhân tạo, kinh tế, văn hóa, xã hội và 

các cam kết xử lý.

 Quyết toán tài chính và quyết toán tài nguyên

 Hoàn phục môi trường khi đóng của mỏ.

8.Về phát triển TNKS của Việt Nam

8.1 Thành tựu

Ngành công nghiệp TNKS Việt Nam đã được hình thành và phát triển.

Bảng 1: Tổng sản phẩm ngành KTKS

Bảng 2: Giá trị sản xuất công nghiệp KS theo giá trị thực tế

1995 2000 2005 2010

Tỷ VNĐ 11009 42606 88897 215090

% GDP 4,81 9,65 10,23 10,86

Tăng trưởng % 100,00 387,01 807,49 1953,77

Ngành Đơn vị 2000 2005 2010

1.Khai thác
Tỷ VNĐ 53035 110919 250466

% toàn CN 15,70 11,20 8,45

2. Chế biến sản xuất
Tỷ VNĐ 58,744 186533 727688

% toàn CN 17,50 18,87 24,56

(1+2) Toàn ngành 

khoáng sản

Tỷ VNĐ 111779 297452 978134

Tăng trưởng % 100 265 876

% toàn CN 33,20 33,20 33,01

 Bảng 3: Tỷ trọng nhóm hàng xuất khẩu CN nặng và khoáng sản trong tổng giá
trị.

 8.2 Tồn tại
 Điều tra thăm dò địa chất:

* Độ tin cậy, thiếu đánh giá công nghệ và kinh tế.

 Khai thác:

* Hệ số tổn thất, tai nạn lao động, ô nhiễm MT tranh chấp tài nguyên.

 Chế biến KS:

* Quy mô và công nghệ phù hợp; mức thực thu quá thấp, sản phẩm chất
lượng thấp không ổn định,không thu hồi các khoáng vật cộng sinh. Xử
lý và bảo quản các nguồn thải, ô nhiễm môi trường.

Chỉ tiêu Đơn vị 1995 2000 2005 2010

Tỷ VNĐ 10^6 USD 1377 5382 11701 34500

Tỷ trọng/ Tổng % 39,6 37,2 36,1 31,0

Tăng trưởng % 100,00 391 849 2505

 Chế tạo và sản xuất:

* Quy mô nhỏ và rất nhỏ  nhập công nghệ bẩn, thiết bị lạc hậu, không 

phù hợp với chuỗi liên kết dọc.

 Cấp phép và đầu tư xây dựng:

* Chất lượng của quy hoạch và dự án HĐKS 

* Thẩm định, phê duyệt và cấp phép.

* Quy mô nhỏ, rất nhỏ nhập công nghệ bẩn, thiết bị lạc hậu.

* Đầu tư theo phong trào, chủ yếu vốn vay.

* Dư thừa công suất, thép, vật liệu xây dựng.

 Phân phối lợi ích:

* Chủ mỏ và quan chức.

* Lao động trực tiếp.

* Lao động gián tiếp.

* Bị ảnh hưởng và tác động.

 Bảo vệ môi trường:

* Bảng môi trường

Bảng 4: Tình trạng môi trường các vùng mỏ tài nguyên
Loại KS chính Thành phần môi trường

Cộng
Đất Nước Bụi Tiếng ồn Khí ST-CQ Lao động KT-XH

1. Than 5 4 5 3 3 4 5 4 33

2. Sắt 4 4 2 2 1 3 3 3 22

3.. Mangan 5 2 1 1 1 3 4 5 22

4. Antimon 4 3 1 1 1 2 3 4 19

5. Chì – Kẽm 3 4 2 1 1 3 4 3 21

6. Thiếc 5 3 3 2 3 4 3 4 27

7. Titan 5 3 3 2 3 4 3 4 27

8. Đồng 2 4 2 3 1 2 3 3 20

9.Bauxit 5 5 3 2 1 4 3 5 28

10. Vàng 5 4 1 1 1 4 5 5 26

11.Đá quý 5 3 1 1 1 4 3 5 23

12. KCCN 4 5 2 1 3 2 4 3 24

13 Đá XD 4 1 5 4 3 5 4 4 30

14. Sét 5 1 2 1 2 4 2 4 21

15 Cát sỏi 3 4 1 1 1 4 2 4 20

Cộng 64 51 33 25 25 52 52 61

8.3 Nguyên nhân.

 Khách quan ngoài nước:       

- Nhu cầu thế giới về khoáng sản.

- Săn lùng tài nguyên khoáng sản.

- Di chuyển CN lạc hậu, thiết bị cũ.

 Khách quan trong nước:    

- Bắt đầu công nghiệp hoá, nền kinh tế chuyển đổi

- Sức ép về dân số, việc làm và cái thiện đời sống của dân cư.

- Đặc thù TNKS chủ yếu là nhỏ, phân tán, đa dạng và phức tạp.

 Nguyên nhân chủ quan:

- Chưa nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về hoạt động và quản lý TNKS.

- Kinh tế xã hội: Lợi ích cá nhân, cục bộ địa phương trước mắt (nhóm lợi ích).

- Tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia.

- Hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý.

- Bố trí cán bộ.

- Vấn đề bình đẳng, công khai, minh bạch và tư vấn, phản biện trong lập pháp 

và hành pháp có liên quan đến phát triển TNKS.
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9. Nhiệm vụ của nhà nước và xã hội dân sự.

 Vai trò: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trịnh xã hội .

- Khoa học công nghệ và các Hiệp hội doanh nghiệp, các Hội khoa học công nghệ và 

các tổ chức phi chính phủ khác.

- Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực mới (đại học, cao đẳng và dạy nghề).

• Công tác phổ biến tuyên truyền và báo chí:

-Kiến thức phổ thông đến vùng dân cư.

- Mô hình HĐKS trình diễn công nghệ, thiết bị hợp lý và thân thiện với môi trường đối 

với một số khoáng sản thông thường.

- Phát hiện và đấu tranh với cái không đúng.

 Vai trò đặc biệt của các Hội khoa học công nghệ.

 Vai trò của Truyền thông và Báo chí ( đặc biệt Truyền hình và Báo mạng ): Trung 

thực, chính xác.

Trên đây chỉ là một số ý kiến giới thiệu và trao đổi để mọi

người tham khảo. Chắc chắn còn nhiều vấn đề phải nghiên

cứu và thảo luận thêm.

Xin chân thành cảm ơn mọi người

đã chú ý lắng nghe!


