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TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN

VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỘNG ĐỒNG 

Đỗ Thanh Bái, CECS

Tác động

từ hoạt động khai thác tài nguyên và khoáng sản

TÀI NGUYÊN
-Rừng
-Thủy điện
-Lòng đất
-Không gian

LIÊN QUAN:
-Gỗ
-Nguồn nước
-Khoáng sản
-Đá quý, kim loại
-Dầu
-Than

-Cát
-Các dải tần

TÀI NGUYÊN TÁI TẠO VÀ KHÔNG TÁI TẠO Ví dụ về khai thác than tại Quảng ninh

Các công đoạn khai thác chế
biến quặng
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Để lấy được 1 tấn đồng, phải loại thải ra 99 tấn chất thải ??? 

Tác động

 Hồ chứa nước và rủi ro

 Ô nhiễm nguồn nước (thượng nguồn), biến đổi đa dạng sinh học ở mức nghiêm
trọng

 Bóc lắp đất mặt, đất đá thải, quặng đuôi

 Nước mỏ (nước acid)

 Mất thảm thực vật, rừng

 Biến đổi địa mạo

 Sụt lún, lở taluy

 Bụi và Khí thải (bụi phóng xạ, kim loại nặng, Halogen, khí thải nguy hại (SOx, NOx, 
CO, chất hữu cơ bay hơi VOC…)

 Nước thải (phóng xạ, kim loại nặng, florua…)

Tác động môi trường

 Để sản xuất 1 tấn than, cần bóc đi từ 8 – 10 m3 đất phủ, thải từ 1 - 3 m3nước thải mỏ. 1 năm các 

mỏ than của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt nam đã thải vào môi trường tới 

182,6 triệu m3 đất đá, khoảng 70 triệu m3 nước thải mỏ, dẫn đến một số vùng của tỉnh Quảng 

Ninh bị ô nhiễm đến mức báo động như Mạo Khê, Uông Bí, Cẩm Phả.

 Đất đá thải loại trong khai thác khoáng sản cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tác động cộng 

hưởng về phát thải bụi từ các mỏ, gây suy giảm môi trường không khí do nhiễm bụi ở các khu 

dân cư ở trong vùng khai thác. Trên các mỏ than thường có mặt với hàm lượng cao các nguyên 

tố kim loại nặng có hại: Pb, Zn, Cd, As, Hg, các nguyên tố phóng xạ....

 Trong khai thác mỏ kim loại, tác động rõ nét nhất là tàn phá mặt đất, ảnh hưởng lớn đến rừng và 

thảm thực vật. Việc khai thác vật liệu xây dựng, nguyên liệu cho sản xuất phân bón và hóa chất 

như đá vôi làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước nghiêm trọng. Do quy trình khai thác lạc hậu, 

không có hệ thống thu bụi nên hàm lượng bụi tại những nơi này thường lớn gấp 9 lần so với tiêu 

chuẩn cho phép

 Một trong những loại vật liệu xây dựng được khai thác từ các lòng sông là cát. Hoạt động này 

diễn ra trên toàn bộ hệ thống sông suối ở nước ta. Tại miền Nam có tới 120 khu vực được UBND 

các tỉnh cấp phép khai thác cát xây dựng, khối lượng cát đã khai thác từ những con sông lớn như 

Đồng Nai - Nhà Bè, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông, sông Tiền và sông Hậu... kể từ năm 1990 đến nay 
lên tới 100 triệu m3. Ô nhiễm nước, đặc biệt là độ đục đang là vấn đề nóng từ khai thác cát.

Chế biến khoáng

sản
 Tạo ra rất nhiều đất đá quặng 

đuôi thải

 Trong đó có nhiều chất ô nhiễm 
như: Hg, As, Cd, Uranium… làm 
nhiễm bẩn nước ngầm, nước mặt 
cũng như các khu vực chứa chất 
thải

 Thải vào môi trường các hóa chất 
chế biến (cyanua ở Rumania) 

 Nấu luyện làm ô nhiễm không khí 
bởi các khí chứa hóa chất độc 
hại, SO2… dẫn đến mưa acid

- Đất, nước ngầm bị nhiễm mặn, 

- Đất cát ven biển bị đào xới; 

- Rừng phi lao phòng hộ chắn gió, cát bị tàn 

phá, 
- Cảnh quan ven biển bị biến đổi, suy thoái 

nặng nề; 

- Nguồn nước ngọt trong cồn cát ven biển bị ô 

nhiễm

và nhiễm mặn
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Các yếu tố ô nhiễm từ khai thác và chế
biến

 Kim loại nặng: As, Cu, Cd, Pb, Ag,, Zn từ đất và đá bị hòa tàn vào nước mỏ đi
vào môi trường

 Nước mỏ thướng tạo ra pH thấp gây phá hủy đất và thảm thực vật

 Ô nhiễm do hóa chất: Thường xẩy ra trong quá trình sử dụng hóa chất như
cyanua, sulfuric acid …. Dẫn đến gây độc cho cho con người và động vật cũng
như thảm thực vật.

 Xói mòn và bùn lắng

 Hoạt đông khai khoáng làm thay đổi cấu trúc đất, đá tại khu vực khai thác, 
phá hủy đường giao thông, tạo nên các hố khai thác hay núi phế thải

 Tạo ra sự xói mòn hay bùn lắng làm thay đổi các dòng chảy sông, hồ …

 Bùn lắng dẫn đến biến dạng lòng sông, thảm thực vật lưu vực và đa dạng
sinh học của lưu vực

CỘNG ĐỒNG KHU VỰC 

KHAI THÁC KS

 Dân đã có cuộc sống lâu đời 
trên vùng có khoáng sản trước 
khi có hoạt động khai thác

 Đất đai và tài nguyên trên đất 
đai ấy là tài sản của nhân dân 

 Bất cứ hoạt động nào trên địa 
bàn phải có sự đồng thuận với 

dân

 Nhân dân cần có sự phát triển 

để tăng chất lượng cuộc sống 
của chính mình

Chúng tôi ít có sự lựa chọn. Quê hương 

thì 

còn nghèo, bà con thì ngắn nghĩ, thấy lợi 

thì làm. 

Nhưng nếu có được sinh kế bền vững, 

hẳng còn ai mặn mà với titan nữa đâu”

BẤT CẬP TỪ
HOẠT ĐÔNG 

KTKS

 Theo đánh giá về khai thác khoáng sản của các tỉnh miền Trung, 
hiện có trên 40 đơn vị tổ chức khai thác ở 38 khu mỏ và có 18 
xưởng tuyển tinh quặng, hơn 2 triệu tấn quặng đã được khai
thác. 

 Người dân địa phương không được hưởng lợi từ bồi thường về
môi trường, Nhà nước chỉ thu được khoản thuế tài nguyên rất ít
ỏi, trong khi tài nguyên đất bị mất, rừng phòng hộ bị tàn phá, 
cảnh quan môi trường ven biển bị suy thoái nặng, nguồn nước
ngọt trên mặt và ngầm đều bị nhiễm bẩn và nhiễm mặn, đường
giao thông nông thôn bị xuống cấp nghiêm trọng do vận chuyển
quặng, không khí bị nhiễm bụi và sức khỏe người dân bị ảnh
hưởng.

 Hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động có xung đột với
nhiều lĩnh vực kinh tế khác và môi trường cho các hoạt động kinh
tế này cũng đòi hỏi những yêu cầu đặc thù khác nhau, trong khi
chưa có những quy định đặc thù để giải quyết xung đột về môi
trường giữa hoạt động khoáng sản với các hoạt động khác, thí dụ
nguồn lợi thủy sả, nông nghiệp, du lịch…

Công khai minh bạch trong khai 

thác khoáng san
 Nhà nước nhượng quyền khai thác khoáng sản dưới hình thức cấp 

phép sẽ có tính minh bạch cao hơn hình thức hợp đồng.

 Nhà nước sẽ phải tiến hành công bố công khai và việc xin cấp phép là 
bình đẳng cho tất cả các đối tượng. 

 Hình thức hợp đồng lại phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên vì thế, 

mỗi hợp đồng sẽ có những điều khoản với nội dung riêng biệt và không 
bắt buộc phải công bố công khai

 Tuy nhiên, cũng xuất phát từ tính chất áp đặt và đơn chiều của hình 
thức cấp phép từ phía Nhà nước mà việc công khai minh bạch các quy 

định và thông tin về hoạt động cấp phép càng được đặt ra cấp thiết để 

đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp khai khoáng và còn để đảm 

bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân

Lỗ và Lãi từ hoạt động khai thác khoáng 

sản?

DN khai thác so với các DN công nghiệp 

khác?
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Lương ???

Các doanh nghiệp khoáng sản có xu hướng phải chi trả chi phí không chính

thức nhiều hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác Năm 2014, tỷ lệ doanh nghiệp khai khoáng bị thanh kiểm tra về môi trường 

cao hơn hẳn các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và xây dựng
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Thực thi quy định về công khai minh bạch
trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, môi trường, xã hội

 Thuế Tài Nguyên

 Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, thuế tài nguyên là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%. 

 Hiện nay, con số thống kê duy nhất được công bố là tổng số tiền thuế tài nguyên thu được trong một năm và thường 

chỉ đạt ở mức 0,5%-1% tổng thu ngân sách. 

 Thách thức lớn nhất đối với việc kiểm soát nguồn thu là: phải có sự công khai các con số về thu thuế tài nguyên

để có thể đối chiếu. (tổng số tiền thuế thu được, sản lượng tính thuế, giá tính thuế)

 Tiền “Cấp quyền khai thác”: Dựa trên tổng trữ lượng khoáng sản được ghi 

trong giấy phép. Tuy nhiên mức độ chính xác của trữ lượng này không cao

 Phí “Bảo vệ môi trường”: nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường, 

khoản thu này nộp vào tổng thu ngân sách địa phương nên không thể kiểm soát 

được việc sử dụng có đúng mục đích không, sử dụng như thế nào

 Đóng góp phuc lợi cho người dân địa phương: chưa có quy định của pháp 

luật nào về việc minh bạch khoản thu chi này

Đây là những thiệt hại có thể lượng hóa được, nhưng còn có những tác động tiêu cực 

nhưng không thể lượng hóa được
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Phân chia lợi ích 3 bên tại 2 công ty Titan ở Bình định

Phân cấp quản lý thu ngân sách

Tác động từ khai thác titan

 Sự thay đổi địa hình cồn cát: bề mặt địa hình cồn cát và trật tự địa tầng của các 
lớp cát hoàn toàn bị xáo trộn, hình thành những hố tròn, trũng, sâu 5 - 10m, 
hoặc 20m, xuất hiện những đụn cát mới có độ cao khoảng 6 - 10m, cát tơi xốp, 

luôn phát tán theo gió

 hảm thực vật và rừng phòng hộ bị tàn phá

 Hoang mạc hóa có điều kiện phát triển

 Nguy cơ xói lở bờ biển

 Suy giảm nguồn nước ngầm

 Phát tán các chất phóng xạ

 Mâu thuẫn xã hội

QUYỀN LỢI CỦA

NGƯỜI DÂN ?

 Quy định trong Chương 3, NĐCP về Quản
lý hoạt động KTKS:

Điều 15. Quyền lợi địa phương nơi có 
khoáng sản được khai thác

 Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ 

hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua dự toán chi 

ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo 
các hạng mục công trình cho địa phương 

nơi có khoáng sản được khai thác:

 Là đường giao thông cấp huyện, xã bị 

ảnh hưởng trực tiếp do vận chuyển đất đá 

thải, khoáng sản đã khai thác

 Là các công trình phúc lợi nằm trên địa 

bàn huyện, xã nơi có khoáng sản được 

khai thác gồm: trường học, cơ sở khám 

chữa bệnh, nhà văn hóa, hệ thống cung 

cấp nước sạch; công trình xử lý môi 

trường

 Điều 16. Quyền lợi của người dân nơi có 
khoáng sản được khai thác

 Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách 

nhiệm:

 Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng 

sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương 

nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của 

pháp luật

 Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 

bảo vệ, phục hồi môi trường theo dự án đầu tư
khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng 

kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức 

độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy 

tu, xây dựng mới hoặc bồi thường theo quy định 

của pháp luật

 Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai 

thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan

 Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, 

cá nhân đang sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện 

dự án khai thác khoáng sản được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đất đai và các quy định 

khác có liên quan

Vấn đề đặt ra ở đây là gì?

 Theo quy định của pháp luật 
nghĩa là gì ???

 Ý thức của chủ đầu tư

 Người dân có được:

 Tham gia thảo luận ?

 Các chi phí thật ?

 Quyền khiếu nại ?

 Kiểm soát các hoạt động ?

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ?
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TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI 

DÂN ?

 Tham gia vào quá trình “Xây dựng báo cáo 
đánh giá tác động môi trường”

 Quyền được biết về:

 Lợi ích KT-XH-MT của hoạt động KTKS

 Tác động đến MT-XH 

 Giải pháp giảm thiểu các tác động của chủ
đầu tư

 Giám sát tuân thủ:

 Thực thi các cam kết 

 Phát hiện dấu hiệu vi phạm / gây ô nhiễm

 Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của chủ đầu tư

CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG??

 PHÁP LUẬT RÕ RÀNG:

 Luật

 Nghị định

 Thông tư

 Tiêu chuẩn kỹ thuật

 MINH BẠCH

 Mục tiêu dự án KTKS

 Nghĩa vụ tài chính của các bên

 Dòng tài chính

 Sử dụng các dòng tài chính
Sau gần 10 năm xem xét, đến nay 

Việt Nam vẫn chưa tuyên bố rõ ràng 

về minh bạch trong ngành công nghiệp 

khai thác khoáng sản (EITI)

Làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của 

người dân trong bối cảnh hiện nay
 Chủ đầu tư và chính quyền địa phương

phải công khai:

 Những hậu quả về môi trường và xã hội
(phần nổi và phần chìm) từ dự án

 Nghĩa vụ đóng góp từ phía chủ đầu

 Cơ chế quản lý tài chính

 Cộng đồng phải được biết:

 Các tác động hiện hữu và tiềm ẩn từ hoạt
động của dự án KTKS trên địa bàn

 Phúc lợi (hạ tầng, văn hóa, kinh tế) cho
địa phương từ lợi nhuận do khai thác
khoáng sản

 Quyền lợi của các hộ dân được đền bù từ
các giai đoạn của dự án

 Các giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính
trong hoạt động đền bù khi có biến động
thị trường khoáng sản

AI ĐƯỢC LỢI TỪ CÔNG KHAI 

MINH BẠCH TRONG KTKS

 CHÍNH PHỦ:

 Tránh thất thoát

 Tránh được các xung đột liên quan đến tính ổ định
xã hội

 Tăng cường niềm tin của doanh nghiệp và cộng
đồng

 CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TÁC KINH DOANH

 Minh bạch từ các giai đoạn thăm dò, đánh giá và
cấp phép

 Có sự hỗ trợ từ các bên liên quan và cộng đồng
địa phương

 CỘNG ĐỒNG

 Có cơ sở để giám sát tuân thủ từ phía chủ đầu tư

 Giảm tối đa sự thiệt hại do ô nhiễm môi trường

 Tăng thu nhập chính đáng từ khai thác khoáng sản


