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I. VÀI NÉT VỀ MỎ SẮT THẠCH KHÊ (1)

 Mỏ Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh) là mỏ sắt lớn 

nhất Đông Nam Á, được phát hiện từ năm 1960, với 

trữ lượng khoảng 544 triệu tấn. Dự án đầu tư khai 

thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do TIC làm 

chủ đầu tư được khởi công từ 2009.

 Dự án có quy mô lên tới 14.517 tỷ đồng, trong đó 

giai đoạn 1 là 6.777 tỷ, giai đoạn 2 là 7.739 tỷ đồng. 

Doanh thu cả đời dự án được đánh giá vào khoảng 

35 tỷ USD, nộp ngân sách khoảng 9 tỷ USD,



I. VÀI NÉT VỀ MỎ SẮT THẠCH KHÊ (2)

- Năm 2009, nhân dân Hà Tĩnh hồ hởi chào đón sự kiện khởi công dự án

- Do khó khăn về tài chính và những bất cập khai thác nên cuối năm 2011, Thủ 

tướng Chính phủ cho tạm dừng dự án

Năm 2009, khởi công dự án Cảnh hoang tàn 10 năm sau
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II. DỪNG HAY TIẾP TỤC DỰ ÁN(1)

 UBND Tĩnh Hà Tĩnh

khẩn thiết đề nghị

dừng dự án

 Bộ KH&ĐT đề nghị

dừng dự án

 Công ty cổ phần sắt

Thạch Khê

(TIC) muốn tiếp tục

khai thác

 Một vài bộ ngành

ủng hộ



II. DỪNG HAY TIẾP TỤC DỰ ÁN(2)

 Để có thêm căn cứ khoa học, Đoàn đại

biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Liên

hiệp Hội Việt Nam đã tư vấn, phản biện về

“Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt

Thạch Khê, Hà Tĩnh”. 

 Các chuyên gia LHHVN đã nghiên cứu tài

liệu, khảo sát thực địa, tổ chức hội thảo và

tọa đàm chuyên gia và co báo cáo gửi các

cơ quan liên quan



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (1)

1. Công nghệ khai thác và tuyển quặng

 Mỏ sát biển (cách 1,5km) cách TP Hà Tĩnh gần

6km; bờ mỏ là cát biển, địa chất thủy văn phức

tạp. Theo tính toán của Viện tháo khô mỏ

VIOGEM – CHLB Nga, khi khai thác độ sâu -

550m, rủi ro cao khi khai thác mỏ xuống sâu

(nước mặt và nước biển ngấm vào mỏ) trong

khi dự án thực hiện bằng công nghệ khai thác

mỏ lộ thiên, nên đòi hỏi yêu cầu rất cao về giải

pháp kỹ thuật và trình độ công nghệ



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (2)

 2. Công nghệ luyện kim

- Quặng sắt Thạch Khê có hàm lượng kẽm 0,071%,

gây phát thải khí độc hại và gây ăn mòn thiết bị trong

quá trình luyện thép rất lớn, đòi hỏi công nghệ rất đặc

biệt

- Thực tế, các nhà máy luyện thép hiện nay ở Việt

Nam chưa có lò cao loại này

- Công ty Formosa Hà Tĩnh, tháng 12/2017, thẳng

thừng từ chối: "Hàm lượng kẽm trong quặng sát này

cao hơn 10 lần so với quặng sắt thông thường, đồng

thời cao hơn 4,5 lần so với tiêu chuẩn của công ty. ,

công ty không thể sử dụng loại quặng này".



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (3)

 3. Tác động môi trường của Dự án

 a) Vấn đề suy thoái nguồn nước ngầm khu

 b) Vấn đề đổ thải trên đất liền:

 c) Vấn đề xây dựng bãi thải ngoài biển:

 d) Vấn đề đổ nước thải mỏ ra biển:

 e) Vấn đề bổ sung cập nhật Báo cáo đánh giá tác động môi

trường:

Báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi

trường tổ chức thẩm định, phê duyệt lần đầu năm 2008 và phê

duyệt điều chỉnh năm 2013, trước khiLuật Bảo vệ môi trường

được Quốc hội thông qua năm 2014, có hiệu lực từ 2015. Cần

phải bổ sung, và hoàn thiện Báo cáo ĐTM của Dự án theo quy

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (4)

 4. Hiệu quả kinh tế của Dự án

 Chi phí khai thác, sản xuất và vận chuyển cao: 

 Lợi nhuận chưa bảo đảm do thị trường tiêu thụ: Theo báo cáo trong Dự án

thì hiện tại có chừng 10 doanh nghiệp trong nước cam kết tiêu thụ quặng

sắt Thạch Khê, nhưng với khối lượng khiêm tốn. việc chưa có đầu ra ổn

định trong nước, cũng như quá phụ thuộc vào thị trường quốc tế, trong khi

giá thành sản xuất tăng cao sẽ dẫn đến việc không đảm bảo khả năng hoàn

vốn,hoặc có lãi của Dự án.

 Tổn thất nhiều tài nguyên: 

- Trữ lượng quặng là 544 triệu tấn, Trữ lượng thiết kế khai thác là 369,9 

triệu tấn, gồm trữ lượng cấp 121, 122 và tài nguyên cấp 221, 222 và 333. 

Còn lại trong lòng đất Thạch Khê khoảng 274 triệu tấn

- TIC chỉ tập trung vào loại khoáng sản chính là quặng sắt, trong khi các

nguồn tài nguyên khác chưa tận dụng, mà xem là chất thải (đất đá thải và

nước thải). Báo cáo cũng chưa nêu đầy đủ các kim loại quý hiếmcó thể đi

kèm trong quặng sắt



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (5)

 5. Vấn đề giao thông, vận chuyển của Dự án

- Về phương án vận tải quặng sắt TIC cho hay trong thời gian xây dựng mỏ, 

tổng khối lượng quặng thu hồi, khai thác được là 4,4 triệu tấn. Tất cả đươc

vận chuyển bằng đường bộ vào cảng Vũng Áng (khoảng 65km). 

- Sau khi đi vào hoạt động sản xuất, TIC đầu tư hoàn thành hệ thống cảng

tại khu vực đổ thải lấn biển. Khi đó, quặng sẽ được vận chuyển để tiêu thụ

chủ yếu thông qua đường thủy.

- Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, phương án vận chuyển bằng đường

bộ hay đường thủy đều có những tồn tại, bất cập.  Nếu vận chuyển bằng

đường bộ vào cảng Vũng Áng với tần suất 300 ngày/năm,, mỗi xe trọng tải

40 tấn quay vòng được 4 chuyến/ngày thì cần 123 xe ô tô để vận chuyển và

liên tục 2 – 3 phút/chuyến. Với lưu lượng như vậy, khả năng chịu tải của

đường bộ là không thể đáp ứng, dễ gây mất an toàn giao thông. Vận

chuyển đường biển thì việc xây dựng cảng không khả thi

- Vấn đề là trong thiết kế dự án, chủ đầu tư chưa bố trí đồng vốn nào cho

xây dựng, duy tu sửa chữa đường bộ



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (6)

 6. Các tác động xã hội của Dự án

- Dự án sử dụng rất ít nhân công tại địa phương

- Mỏ sắt Thạch Khê chiếm dụng 3.887ha đất của 6 xã thuộc

huyện Thạch Hà. Theo đó vốn tái định cư 3.478,7 tỷ đồng để

bồi thường, hỗ trợ cho 4.437 hộ với 18.951 nhân khẩu

 - Việc giải phóng mặt bằng, đền bù di dời đợt đầu được thực

hiện đối với cư dân xóm 1 và xóm 2 của xã Thạch Đỉnh.  Tuy

nhiên, sau 6 năm di dời đến nơi ở mới, họ sống trong cảnh

thiếu nước sinh hoạt, thiếu việc làm và không có đất để sản

xuất

 = Nếu Dự án tái khởi động, việc di dân với quy mô lớn (khoảng

19.000 người) ra khỏi phạm vi khai trường sẽ phát sinh các vấn

đề: đền bù tái định cư, cấp đất và giải quyết nguồn nước sạch

cho dân cư, giải quyết công ăn việc làm cho người dân



III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI DỰ ÁN (7)

 7. Năng lực của chủ đầu tư

 Sau khi tái cơ cấu cổ đông và cơ cấu vốn, tổng giá trị vốn góp của các cổ

đông là 1.809 tỷ đồng/2.033 tỷ đồng, còn thiếu 244 tỷ. Trong 5 cổ đông của

Công ty CP Sắt Thạch Khê - TIC (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng

sản Việt Nam - TKV, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh -

MITRACO, Tổng công ty Thép Việt Nam - VNSTEEL, Công ty TNHH Tập

đoàn BITEXCO, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long),

chỉ có TKV góp đủ vốn huy động 1.076 tỷ đồng, 3 cổ đông không thực hiện

góp đủ vốn cam kết, công ty khoáng sản Thăng Long thiếu 10 tỷ đồng. Hơn

nữa, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) đã có

văn bản xin rút vốn khỏi dự án. Bản thân TKV cũng đang gặp nhiều khó

khăn về tài chính,

 Thực tế cho thấy tiềm lực tài chính của các cổ đông đang là vấn đề lớn so

với yêu cầu năng lực của chủ đầu tư. Như vậy, chủ đầu tư TIC đang gặp

vấn đề lớn về năng lực tài chính. Nếu vấn đề này không được giải quyết tốt

sẽ đe dọa thành công của Dự án.



IV. NHẬN XÉT

 Hiện tại, cơ sở pháp lý của việc tái khởi động Dự án chưa hoàn thiện, xuất

hiện các yêu cầu mới về giải pháp bảo vệ môi trường

 Hiệu quả kinh tế của Dự án rất thấp, khi phải đầu tư nhiều để bảo vệ môi 

trường, phòng chống sạt lở mỏ, bơm thoát nước,.. Hiệu quả sử dụng tài 

nguyên không cao. Chưa có phương án tiêu thụ sản phẩm khả thi, nhất là 

trong trung và dài hạn.

 Nguy cơ thua lỗ tài chính nặng nề nếu các giải pháp về công nghệ khai thác 

không khả thi khi gặp phải thiên tai, hoặc do địa chất phức tạp gây ra, dẫn 

đến sụt lở đất đá, nước tràn vào mỏ.

 Dự án không tạo được nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, 

đặc biệt là đối với dân cư phải chuyển đổi chỗ ở khi thực hiện Dự án.

 Dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến hạ tầng giao thông đường bộ để vận chuyển 

quặng sắt và cảng nội địa, nhưng chủ đầu tư chưa có phương án giải quyết 

thỏa dáng. 

 Nguy cơ ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm nguồn nước  cạn kiệt nguồn nước 

ngầm, thiếu nước ngọt ô nhiễm dải ven bờ biển do chất thải đổ ra biển. 

 Nguy cơ phát sinh bất ổn về an ninh chính trị tại địa phương khi các vấn đề 

về an sinh xã hội, môi trường không được đảm bảo



V. ĐÔI ĐIỀU KIẾN NGHỊ

1. Dự án chỉ nên tiếp tục triển khai, sau khi những vấn

đề về môi trường (tự nhiên và xã hội) có được

phương án xử lý đảm bảo, các khó khăn về kỹ thuật

và công nghệ được khắc phục, vấn đề hiệu quả kinh

tế - xã hội được khẳng định chắc chắn.

2. Kiên quyết không triển khai dự án nếu không đảm 

bảo an toàn về môi trương, hiệu quả kinh tế thấp

3. Nên xây dựng, phát triển vùng dự án thành một thị xã

gắn với du lịc biển như Cửa Lò Nghệ An




