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TÁC ĐỘNG BẤT LỢI CỦA KHAI THÁC, CHẾ 
BIẾN TITAN THEO QUY HOẠCH 2013 
ĐẾN MÔI TRƯỜNG Ở BÌNG THUẬN

• Phan Đình Nhã, Viện Tư vấn Phát triển

• Phan Thiết 8/7/2017

Vị trí các ngành kinh tế trong quy hoạch PTKTXH (2016) của Bình Thuận

Theo Quy hoạch đến 2030: Bình
Thuận có 3 ngành kinh tế/trung tâm 
mang tầm quốc gia: 

1. Trung tâm năng lượng (gió, mặt
trời, nhiệt điện); 

2. Trung tâm du lịch - thể thao biển; 

3. Trung tâm chế biến quặng sa 
khoáng titan (Trung tâm khai
thác, chế biến quy mô lớn của cả
nước)

Tác động bất lợi của khai thác chế biến titan theo QH 2013 tại Bình Thuận

 Khai thác, chế biến titan ven biển các tỉnh ven
biển Miền Trung: Nhiều tác động bất lợi đến
môi trường và gây bức xúc trong cộng đồng; 

 Khai thác chế biến titan ở Bình Thuận theo QH 
2013: Tác động đến môi trường trầm trọng
thêm do:
Khai thác quy mô lớn (trung tâm khai thác

chế biến của cả nước);

Trải dài trên diện rộng dọc ven biển từ Tuy
phong đến Hàm Tân (3 vùng đã cấp trước
QH, 16 vùng khai thác, 9 nhà máy chế
biến);

Độ sâu khai thác có thể >100m

 Thực trạng chung (không riêng BT): Công tác
BVMT mang tính thủ tục, hình thức => gây ra
nhiều bất lợi đối với môi trường

Thay đổi địa hình cồn cát

 Hình thành những hố trũng sâu 5 - 10m, 
hoặc 20m, những đụn cát mới có độ cao
khoảng 6 - 10m so với trước khai thác

=> Phá hủy cảnh quan sinh thái tự nhiên

Xáo trộn các tầng cát và phá vỡ
liên kết tự nhiên trong tầng cát

 Các tầng cát hoàn toàn bị xáo trộn, 
thay đổi hẳn so với ban đầu, 

 Liên kết tự nhiên trong cồn cát bị phá
vỡ

 Cát tơi xốp, luôn di động do gió, 
 Giảm khả năng giữ nước

Phá hủy thảm thực vật trên cồn cát

Thiện Ái 2006

Năm 2016

 Mất đa dạng sinh
học hệ sinh thái
đặc trưng vùng
cồn cát,

 Cát bay, cát nhảy;
 Mất lớp đất cát có

mùn bề mặt -> 
khó khăn phục
hồi MT (đầu tư
lớn)
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Nguy cơ giảm nguồn nước từ cồn cát cho dân sinh và sản xuất

 Nước ngầm: 30-40m, ven cồn cát 5 – 10m, một 
số khu vực chiều sâu khai thác có thể lên tới 80-
100;

 Khu vực quy hoạch khai thác titan:

Nằm ven biển, nguồn nước ngọt chỉ tồn tại
trong các cồn cát hoặc các ao hồ;

Lượng nước này chỉ đủ cung cấp nhu cầu
sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của người
dân tại khu vực;

Nguy cơ giảm nguồn nước từ cồn cát cho dân sinh và sản xuất

Xã đại diện

(BC Quy hoạch tổng thể cấp nước nông

thôn đến 2020)

Tỷ lệ người SD nước Giếng

đào, giếng khoan (%) 

Tỷ lệ người SD nước

CT công cộng (%)

1.Xã Bình Thạnh/Tuy Phong 37,9 62,1

2. Hòa Thắng/Bắc Bình 34,7 65,3 (từ bàu cồn cát)

3. Thị trấn Phú Long/Hàm Thuận Bắc 42,7 57,3

4. Mũi Né/Phan Thiết 80,9 19,1

4. Tân Thành/Hàm Thuận Nam 88,1 11,9

5. Sơn Mỹ/Hàm Tân 82,7 17,3

 Nguồn nước từ cồn cát (nước nhỉ, nước ngầm) là nguồn nước quan trọng cho dân
sinh và sản xuất của vùng cồn cát ven biển

 Khai thác titan:
 Một số giếng đào phía dưới nơi có khai thác ti tan bị cạn nước so với vùng

chưa khai thác
 Nguy cơ hạ thấp mực nước ngầm, đặc biệt khi khai thác độ sâu >100m

Nguy cơ nhiễm môi trường

1. Ô nhiễm đất: Nguy cơ nhiễm mặn khi khai thác độ sâu >100m vùng ven biên;

2. Ô nhiễm bụi: Cát bay vào khu dân cư, vùng sản xuất; ô nhiễm bụi khu vực
tuyển tinh;

3. Ô nhiễm nguồn nước: hỗn hợp nước, cát và quặng còn lại thải trực tiếp vào MT 
(tuần hoàn)

 Ô nhiễm nước thải sau tuyển quăng (Viện địa lý tài nguyên TP HCM, 2011) tại Thiện
Ái: Một số chỉ tiêu (chất rắn lơ lửng, dầu khoáng, hoạt động phóng xạ) vượt 
tiêu chuẩn đối với nước thải công nghiệp 

Nguy cơ nhiễm môi trường
 Ô nhiễm nước ngầm:

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm vùng khai thác titan (TTQTMT Bình Thuận): 

• Năm 2014: 

Hàm lượng COD đều vượt quy chuẩn quy định, trong đó khai thác khoáng sản Titan ở LaGi, hàm lượng
COD vượt chuẩn đợt 4 (30,4 mg/l) vượt chuẩn 7,6 lần. 

Hàm lượng coliform: 
Khu vực Tân Thành (70 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 23 lần; 
Khu vực khai thác Titan LaGi (70 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 23 lần; 
Khu vưc khai thác Sơn Mỹ đều vượt quy chuẩn:  

 Đợt 1 (4600 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 1533 lần, 
 Đợt 2 (90 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 30 lần, 
 Đợt 3 (2100 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 700 lần và
 Đợt 4 (2400 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 800 lần.

• Năm 2015: 

Hàm lượng COD: hầu như đều vượt quy chuẩn quy định trong đó COD cao nhất tại khu vực khai thác
khoáng sản Titan Lagi tại đợt 2 (22,8mg/l) vượt chuẩn vượt chuẩn 5,7 lần. 

Hàm lượng Coliform:
Khu vực khai thác Titan LaGi vào đợt 1 (430 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 143 lần, 
Khu vực khai thác titan Hàm Tân (350 MPN/100 ml) vượt quy chuẩn 116 lần. 

Nguy cơ nhiễm môi trường

Theo Viện địa lý TN-TP.HCM (2011) tại Thiện Ái : phóng xạ vượt giới hạn cho phép đối với nước 
ngầm tại một số vị trí giếng hộ dân (phóng xạ  α 2/10 mẫu, phóng xạ  β 1/10 mẫu)

 Nguy cơ nước ngầm bị ô nhiễm mặn khi khai thác độ sâu >100m
4. Phát tán phóng xạ và sức khỏe cộng đồng:
 Ở độ cao 1 m tại các điểm tập kết sa khoáng của Cty Tài nguyên và Sao Mai phông gamma gấp 26 – 36 

lần phông phóng xạ tự nhiên (Viện địa lí TN/TP HCM)
 Cường độ phóng xạ ở đống quặng tuyển ướt, trong xưởng tuyển tinh, các sản phẩm sau tuyển tinh, 

đống cát thải ra môi trường sau tuyển quặng tinh đều rất cao, vượt ngưỡng cho phép so với tiêu
chuẩn an toàn phóng xạ, vượt 6 – 15 lần => rất nguy hiểm đối với sức khỏe của công nhân khai thác, 
chế biến quặng Titan và cư dân địa phương.

Nguy cơ hoang mạc hóa và sự cố môi trường

 Nguy cơ phát triển hoang mạc hóa: 
Mất lớp thảm thực vật phủ, phá vỡ
liên kết cồn cát -> Giảm khả năng
giữ nước, gia tăng sử dụng nước
=> khô hạn, tích đọng muối trong
đất, giảm độ phì của đất, mở rộng
các bãi cát, hoặc sự xâm lấn của các
cồn cát di động…

 Nguy cơ xảy ra sự cố môi trường: Đã
xảy ra vỡ Moong khai thác ở Suối
Nhum 2016
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Ngu y cơ bất ổn xã hội và Ảnh hưởng đến phát triển ngành kinh tế khác

Nguy cơ bất ổn xã hội: Do bị thu hồi
đất, bồi thường đền bù, suy giảm
nguồn nước, ô nhiễm môi trường… 
(đã xảy ra ở các tỉnh khác như Bình
Định…)

Vùng khai thác titan chồng lấn với
vùng tiềm năng và nhu cầu :

 Phát triển ngành kinh tế chiến
lược của tỉnh: du lịch, năng lượng
(gió, mặt trời), khu công nghiệp…

 Dự án ứng phó biến đổi khi hậu
trồng rừng, phục hồi rừng…)…

Hiện tại đã có 33 dự án chồng chéo
nhu cầu sử dụng đất với 4.576 ha

Tổng thu từ Titan và đóng góp cho ngân sách tỉnh Bình Thuận (2011-2016)
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Đơn vị: triệu đồng

Tổng thu 
Năm

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tổng thu 
từ titan

42274 75117 83514 14518 14983 33707

Tổng thu 
ngân sách 

NN 
7943941 6963407 7577997 7333984 7483000 7130000

Tỷ lệ (%) 0.532154 1.078739 1.102059 0.197955 0.200227 0.472748948
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Tiền cấp quyền Thuế tài nguyên Titan Thuế tài nguyên nước

PhÍ BVMT Thuế GTGT Thuế TNDN

Thuê đất Phạt Môn bài

Nguồn: Chi cục thuế tỉnh Bình Thuận và 
Số liệu ngân sách Bộ Tài chính, tổng hợp 2017

Cân nhắc lựa chọn đánh đổi?

Hiệu quả kinh tế theo quy hoạch năm

2030 (nếu không cản trở lẫn nhau):

 Theo QH KTXH: Doanh thu Du 

lịch (~9%/năm, lưu trú+ ăn

uống: 30 nghìn tỷ) và NL 

gió/2500MW, mặt trời/4520MW 

(25 nghìn tỷ): 65 nghìn tỷ đồng

 Theo QH titan: Doanh thu sản

phẩn titan qua chế biến: 22 nghìn
tỷ đồng

Cân nhắc lựa chọn:

So sánh kinh tế: Chỉ tính doanh thu DL+NL gió, MT: 
gấp 2,9 lần doanh thu khai thác chế biến titan. 

Lợi thế khác của du lịch, điện gió, mặt trời…

 Phát triển du lịch: Khai thác sử dụng tài nguyên lâu dài

 Phát triển điện gió, điện mặt trời: Năng lượng tái tạo

 Chương trình phát triển rừng trên cồn cát gắn với du 
lịch sinh thái: Ứng phó với biến đổi khí hậu => nhu
cầu cấp bách toàn cầu bảo vệ môi trường

Bất lợi khai thác chế biến titan: 

 Tài nguyên KS mất đi;

 Nguy cơ tác động bất lợi lớn đến môi trường (nguồn
nước, sa mạc hóa…)

 Cản trở các ngành kinh tế tiềm năng (chồng chéo nhu
cầu sử dụng đất, tác động môi trường: Mất cảnh quan, 
suy giảm nguồn nước, ô nhiễm…)

CẢM ƠN


