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Tham luận đóng góp ý kiến của ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam – 

Thái Lan, Thành viên tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt  

 
Kính gửi các đại biểu Tọa đàm “Đánh giá tiềm năng và bước đầu đề xuất khai 

thác và sử dụng khoáng sản Titan – Zircon trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo 

hướng bền vững”  
  

Kính chào các quý vị. Trước hết tôi xin lỗi vì bận không tham dự được hội thảo 

này. Xin cho phép tôi gửi gắm vài ý kiến để nghi được lưu ý sau đây: 

1. Nên nhìn từ bối cảnh chung của tình hình phát triển của đất nước, diễn biến 

của kinh tế khu vực và thế giới (phần nào cả bối cảnh chính trị nữa) và 

những diễn biến mới của môi trường tự nhiên và biến đổi khí hậu tác động 

vào nước ta để cân nhắc các chiều cạnh liên quan đến câu hỏi "nên?" hay 

"không nên?" khai thác Titan Bình Thuận. Có thể nói ngay, đặt cách nhìn 

như vậy, sẽ có nhiều câu hỏi nan giải phải bàn tới. 

2. Nước ta 30 năm qua đã bóc đến cạn kiệt đất đai, tài nguyên và môi trường 

cho phát triển theo chiều rộng, hiện đang đứng trước nhiều thách thức lớn và 

những bế tắc lớn; không thể duy trì tiếp phương thức phát triển này, đăc biệt 

là không thể bóc lột tiếp tài nguyên - dù là titan, bô-xít, săt hay than... để 

sống. 

3. Thách thức lớn nhất là mật độ dân số nước ta hiện nay cao nhất châu Á và 

còn tăng nữa do (a)số dân tăng và (b)do môi trường sống ngày càng bị tác 

động nghiêm trọng, thậm chí đang bị thu hẹp dần với tốc độ ngày càng 

nhanh (so với nhận thức của chúng ta và khả năng đối phó của đất nước) - do 

thiên tai, do biến đổi khí hậu, và do diện môi trường tự nhiên bị con người 

tàn phá đã quá rộng và ngày càng rộng, ngoài ra còn phải tính đến sự thâm 

nhập của Trung Quốc... Nổi lên là các vấn đề: Nước ngày càng khan hiếm, 

nguồn năng lượng ngày càng thiếu hụt, môi trường tự nhiên đã bị xâm phạm 

ở mức báo động (hầu như không còn con sông nào không bị ô nhiễm và đang 

ngày cạn dần), tỷ lệ che phủ và chất lượng rừng tiếp tục sụt giảm, chất lượng 

yếu kém của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa góp phần tàn phá đáng 

kể của nó. Quốc gia mới ở mức có thu nhập trung bình thấp, song khả năng 

phát triển lên mức cao hơn đang vấp phải nhiều trở lực lớn (cái bẫy mức thu 

nhập trung bình) do: năng lực quản lý đất nước yếu kém, thể chế & chính 

sách còn quá nhiều bất cập, kinh tế quốc dân có nhiều thách thức lớn (nhất là 

thiếu hụt kết cấu hạ tầng và bội chi ngân sách, năng ực quản lý…) năng suất 

lao động xã hội thấp, nội lực chưa được giải phóng, khả năng cạnh tranh so 

với toàn ASEAN và bên ngoài tiếp tục sụt giảm. 

4. Trong tình hình đất nước hiện nay (như đại thể nêu trong điểm 3) chúng ta 

đang đứng trước thực tế:  
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- Đất nước không thể kham thêm việc mở rộng khai thác bất kỳ 

khoáng sản nào liên quan đến (1) thu hồi đất đai trên diện rộng, (2) tàn 

phá môi trường, (3) sử dụng nhiều nước, (4) sử dụng nhiều năng 

lượng, (5) có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về biến đổi khí 

hậu. Vì lẽ đó, cần phải ra sức hạn chế việc đi vào các sản phẩm đụng 

đến 5 khó khăn khách quan này. [Xin đặc biệt lưu ý vấn đề nước 

(nước ngọt) là đại sự đối với nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt là Việt 

Nam với tính cách là quốc gia hạ nguồn của lưu vực sông Hồng và 

sông Mekong, nhất là do tình trạng các quốc gia thượng nguồn đang 

bằng mọi cách giành về cho họ nguồn tài nguyên quý báu này. Theo 

dự báo, trong vòng 10 năm tới, trên sông Mekong sẽ có thêm hàng 

chục công trình thủy điện lớn, trong khi lưu lượng nước sông hiện nay 

chỉ bằng 1/3 so với cách đây khoảng 5 thập kỷ. Đó là chưa nói đến sạt 

lở ngày càng gia tăng ở các tỉnh Đông Nam Bộ và Cà Mâu… Trong 

khi chúng ta chưa hề nghĩ đến (chứ đừng nói là có chiến lược về nước 

cho quốc gia với tư cách là một nước hạ nguồn của nhiều con sông 

quan trọng) thì Vân Nam hiện nay đã hoàn thành hàng trăm “kho giữ 

nước ngọt” – với ý nghĩa cất để dành cho mai sau! 

- Từ nửa thế kỷ nay trên thị trường thế giới kinh tế khoáng sản, còn gọi 

là các ngành công nghiệp hạ nguồn, đã mất hẳn khả năng cạnh 

tranh với các sản phẩm khác, chỉ còn tồn tại ở các nước cực kỳ giầu 

tài nguyên, hoặc bị đẩy sang các nước chậm phát triển nhưng giầu tài 

nguyên. Sự diễn biến khắc nghiệt này hôm nay càng gia tăng do tác 

động của cách mạng công nghiệp 4.0 và do biến đổi khí hậu. Việt 

Nam là nước đất chật người đông, không phải là nước giầu tài nguyên 

với đúng nghĩa (cái gì cũng có, nhưng không có cái gì ra tấm ra món), 

lại đứng trước những thách thức chính trị và cạnh tranh kinh tế rất 

quyết liêt ngay trong khu vực (tính cả Trung Quốc) và trên thế giới, 

nên không thể lựa chon con đường sống bằng bóc lột tài nguyên; mà 

phải bằng mọi giá chuyển nhanh sang nền kinh tế có (a) nhiều hàm 

lượng công nghệ, chất xám, dịch vụ, (b) năng suất lao động và khả 

năng cạnh tranh cao (bao gồm cả khả năng giành lấy vị thế xứng đáng 

trong các chuỗi sản xuất, lưu thông, phân phối, cung cấp dịch vụ của 

khu vực và toàn cầu). 

- Trong tình hình đất nước còn ở mức độ phát triển thấp như hiện nay, 

việc sử dụng đồng tiền (dù là từ thuế, vay, tích lũy, bán tài nguyên…) 

không thể đạt hiệu quả cao như mong muốn là tất yếu, đồng thời việc 

hôm nay bóc được từ tài nguyên lên để bán được một đồng nay mai sẽ 

phải trả giá nhiều đồng. Nên từ thực tế này tính toán chi li để lấy ngắn 

nuôi dài, chứ không phải bóc ngắn cắn dài. Còn nhớ khi phản biện 
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về bô-xit Tây Nguyên (lúc dự án còn đang bàn) tôi đã nói với lãnh đạo 

các tỉnh: Giả thử chỉ cần đem khoản vốn huy động cho khai thác 

bauxite (có thể là chỉ là 1/5, 1/3… thôi) cho phát triển thủy lợi và kinh 

tế xanh ở Tây Nguyên, chắc chắn Tây Nguyên sẽ phát triển nhanh và 

bên vững. Thực tế hôm nay đang chứng minh tất cả đúng/sai thế nào. 

Hôm nay, tôi cũng xin được nói lại như vậy với Bình Thuận. 

- Lợi thế lớn nhất của nước ta không phải là khoáng sản. Cái “nghiệp” 

gần như là tất yếu của các nước đang phát triển có/giầu tài nguyên là 

“lời nguyền tài nguyên”: càng bóc lên để có cái sống ngay thì nguy cơ 

càng nghèo và càng kiệt quệ thêm trong tương lai. Lời nguyền này đã 

được cảnh báo ở nước ta, song đến nay chưa bao giờ được nghe! 

Người ta cũng đánh lừa nhà nước, lừa tỉnh rằng khai thác tài nguyên 

đem lai công ăn việc làm, bây giờ xin lên Nhân Cơ và Tân Rai đánh 

giá tại chỗ xem: có bao nhiêu người có việc làm, việc làm gì, mang lại 

phát triển mới hay gánh nặng xã hội mới, trong khi đó các ngành nghề 

khác ở Tây Nguyên có thể giải quyết vấn đê này như thế nào. 

5. Cuối cùng, tôi xin lưu ý quan điểm cá nhân mình về lợi thế lớn nhất của 

nước ta là (a) nguồn lực con người, (b) sự giầu có về môi trường và cảnh 

quan tự nhiên khó nước nào chung quanh so sánh được về vùng địa lý tự 

nhiên và vùng khí hậu phong phú và đa dạng, và (c) vị trí địa lý tự nhiên. 

Song những lợi thế lớn nhất này đang bị hoang phí, thậm chí tàn phá, do 2 

nguyên nhân chủ yếu: (a) nhận thức không ra hoặc không đúng tầm về lợi 

thế đích thực của đất nước, (b) thiếu hẳn một thể chế chính trị và năng lực 

quản lý đất nước phát huy triệt đên 3 lợi thế đích thực này. Tôi mong hội 

thảo dành thời gian để đánh giá nhận định này và biến nó thành kiến nghị với 

Đảng và Nhà nước trước khi sự việc đi quá muộn.  

 Vài ý kiến góp ý. Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp. 

 

Hà Nội, Võng Thị, ngày 27-06-2017 

Nguyễn Trung 

 

   


