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QUI HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, TUYỂN QUẶNG 
APATIT LÀO CAI 

KS. Phùng ðức ðộ 
Công ty Cổ phần Tư vấn ðầu tư và Xây dựng Mỏ 

 

Báo cáo giới thiệu Qui hoạch thăm dò khai thác, tuyển quặng apatit Lào Cai giai ñoạn 2008 – 

2020, có tính ñến năm 2020. Qui hoạch này ñược lập vào năm 2008 và phê duyệt năm 2009. 

Trong quá trình phát triển và ñi lên, ngành khai khoáng Việt Nam ñã có nhiều 

tiến bộ vượt bậc. Công nghiệp khai khoáng phục vụ ngành hóa chất cũng ñược tăng 

dần trong ñó khai thác và sử dụng Apatit chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực sản 

xuất phân bón phục vụ nông nghiệp. ðịnh hướng chiến lược quản lý sử dụng tài 

nguyên quặng Apatit Lào Cai ñã ñược Bộ Công Thương phê duyệt cụ thể trong Qui 

hoạch thăm dò khai thác và tuyển  quặng Apatit giai ñoạn 2008 – 2020 có tính ñến sau 

năm 2020, theo Quyết ñịnh số 28/2008/Qð – BCT ngày     18/8/2008. 

1. Quan ñiểm phát triển 

Phát triển công nghiệp khai thác chế biến quặng Apatit phù hợp với qui hoạch 

phát triển ngành Hóa chất Việt Nam và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai, thỏa 

mãn nhu cầu về nguyên liệu cho sản xuất phân bón chứa lân phục vụ ngành nông 

nghiệp và phân bón xuất khẩu, ñáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu chứa oxit phôtpho 

cho ngành hóa chất cơ bản và các ngành công nghiệp khác, bảo ñảm hài hòa lơi ích 

quốc gia và ñịa phương, phù hợp với yêu cầu củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ các 

công trình văn hóa có giá trị và bảo vệ môi trường sinh thái tại ñịa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Phát triển khai thác, chế biến quặng Apatit với công nghệ hiện ñại, khai thác 

triệt ñể và tiết kiệm tài nguyên, ñảm bảo hiệu quả kinh tế, tạo ñiều kiện cho người 

nông dân ñược hưởng lợi khi sử dụng các sản phẩm chế biến từ quặng Apatit. 

- Thực hiện trước một bước các hoạt ñộng thăm dò nhằm tạo cơ sở tài nguyên 

quặng Apatit tin cậy cho hoạt ñộng khai thác và chế biến khoáng sản trong giai ñoạn 

thực hiện qui hoạch. 

2. Mục tiêu phát triển 

2.1. Mục tiêu chung 

- Thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatit ñồng bộ, hợp lý, ñáp ứng mục tiêu 

sản lượng, chất lượng quặng phục vụ nền kinh tế quốc dân. 

- Xây dựng và phát triển ngành khai thác, chế biến quặng Apatit ổn ñịnh và bền 

vững, ñáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất phân bón phục vụ phát triển nông 

nghiệp, phục vụ mục tiêu ñảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu 

cho sản xuất hóa chất cơ bản, thức ăn gia súc và phục vụ cho các ngành công nghiệp 

khác. Góp phần phân bố lại lực lượng sản xuất theo ngành, vùng lãnh thổ và phát triển 

cân ñối, hợp lý trong nội bộ ngành công nghiệp hóa chất. 
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- ðảm bảo thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatit hợp lý, sử dụng tiết kiệm, 

có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường chế biến và sử dụng triệt ñể 

quặng loại II, III, và IV, kết hợp với việc nghiên cứu tuyển quặng ñể nâng cao hàm 

lượng oxit phôtpho (P2O5) trong quặng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

a)Về công tác thăm dò Apatit 

ðẩy mạnh công tác thăm dò Apatit, ñảm bảo trữ lượng tin cậy trước khi vào 

khai thác. Chú trọng công tác ñánh giá khoáng sản, thăm dò nâng cấp ở những khu vực 

mà tài liệu ñịa chất còn hạn chế, tìm kiếm phát hiện các thân quặng mới ñể mở rộng 

quy mô trữ lượng cho sự phát triển khu mỏ. 

b)Về khai thác và tuyển quặng 

 Khai thác và tuyển quặng Apatit ñảm bảo chất lượng và số lượng phục vụ cho 

chế biến phân bón chứa lân và hóa chất cơ bản trong nước, ñồng thời có một phần xuất 
khẩu hợp lý ở giai ñoạn ñầu. 

c)Về bảo vệ môi trường  

 ðảm bảo giảm thiểu tác hại ñến môi trường sinh thái tại ñịa bàn hoạt ñộng 

khoáng sản. 

3. Dự báo nhu cầu quặng Apatit 

Nhu cầu quặng Apatit cho sản xuất phân supe ñơn, phân lân nung chảy, phân 

bón DAP, cho sản xuất phôtpho vàng,..v.v. dự báo như Bảng 1: 

Bảng 1. Dự báo nhu cầu quặng Apatit 

TT Chủng loại ðơn vị 2010 2015 2020 2025 

1 Quặng loại I 1.000 tấn 500 550 600 650 

2 Quặng loại II nt 860 1.120 1.650 1.650 

3 Quặng tuyển nt 1.120 1.620 2.020 2.020 

Tổng số nt 2.480 3.290 4.270 4.320 

    Căn cứ vào dự báo nhu cầu quặng Apatit trong giai ñoạn 2008 – 2020 Qui 

hoạch xác ñịnh các nội dung chính dưới ñây 

4. Qui hoạch thăm dò 

Trữ lượng quặng Apatit ñã ñược thăm dò ở các cấp là quặng Apatit loại I, II, 
III, và IV. Tổng trữ lượng ñã ñược thăm dò và dự báo khoảng 2,45 tỉ tấn. 

ðể ñảm bảo ñủ cho quá trình khai thác, tuyển quặng trong giai ñoạn qui hoạch 

cần thăm dò các khu vực: 

Phía Bắc: Từ khai trường 25 ñến khai trường 29, Thăm dò tỉ mỉ 

Phía Nam: Khu Tam ðỉnh – Làng Phúng, Phú Nhuận, thăm dò tỉ mỉ 

Khu Trung tâm: Tập trung vào thăm dò quặng loại II, thăm dò tỉ mỉ 
Ngoài ra cần thăm dò quặng vùng Bát Xát – Lũng Pô, Bảo Hà, Trái Hút, khảo 

sát thăm dò tỉ mỉ. 

Các khu vực nêu trên khi thăm dò quặng loại I, III có kết hợp thăm dò quặng 
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loại II và loại IV. 

Tiến ñộ thăm dò 85% khối lượng hoàn thành vào giai ñoạn 2009 – 2015. 15% 

khối lượng hoàn thành giai ñoạn 2016 – 2020. 

5. Qui hoạch khai thác quặng Apatit Lào Cai 

 Tiếp tục sử dụng và khai thác triệt ñể các thiết bị khai thác hiện ñang sử dụng 

trên dây chuyền sản xuất như khoan nổ, xúc bốc, vận tải ñể nâng cao năng lực phục vụ 

sản xuất và kinh doanh. Từng bước ñầu tư ñổi mới công nghệ và ñồng bộ thiết bị theo 
hướng hiện ñại, hợp lý như máy xúc thủy lực dung tích gầu 8 ÷10 m

3
,
 
máy khoan thủy 

lực ñường kính mũi khoan 150 mm, ôtô tự ñổ trọng tải lớn ñến 80 tấn, xem xét khả 
năng áp dụng vận tải liên hợp ô tô-băng tải ñể phù hợp với cấu trúc ñịa chất mỏ (vỉa 

quặng trải dài trên diện tích rất lớn). 

  Trong giai ñoạn Qui hoạch, dự kiến mở thêm một số khu vực khai thác tại khu 

Bắc Nhạc Sơn, Trung tâm mỏ, Tam ðỉnh – Làng Phúng, Phú Nhuận ñể ñảm bảo duy 

trì sản lượng quặng cho công tác chế biến. 

   Sản lượng bình quân quặng nguyên khai loại I, loại II và quặng tuyển dự kiến 

cho giai ñoạn Qui hoạch như sau: 

- Giai ñoạn 2008-2010: 2-2,5 triệu tấn/năm. 

- Giai ñoạn 2011-2015: 3-3,5 triệu tấn/năm. 

- Giai ñoạn 2016-2020: 4-4,5 triệu tấn/năm. 

Trữ lượng huy ñộng và khối lượng khai thác trong giai ñoạn Qui hoạch như 

sau:       Quặng nguyên khai loại I                                18.738 ngàn tấn 

      Quặng nguyên khai loại II                               41.000 ngàn tấn 

      Quăng nguyên khai loại III                            168.037 ngàn tấn 

6. Qui hoạch tuyển quặng Apatit 

6.1. Công suất tuyển quặng 

ðể ñáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất super lân và DAP trong giai ñoạn 

Qui hoạch, công suất tuyển quặng tinh ñược xác ñịnh là 2 triệu tấn/năm. 

Tổng công suất các nhà máy tuyển hiện có và ñang xây dựng ñạt 1.420.000 

tấn/năm quặng tinh tuyển, dự kiến ñầu tư có bổ sung công suất khoảng 600.000 

tấn/năm (Bảng 2). 

6.2. Giải pháp tuyển quặng 

- Tuyển quặng loại III theo công nghệ hiện ñang áp dụng. 

- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ ñể tuyển quặng loại II và IV nhằm tận thu 

tối ña tài nguyên (hai loại quặng này chiếm tới 70% trữ lượng toàn khoáng sàng). 

 Trong giai ñoạn Qui hoạch, dự kiến cải tạo, xây dựng mới các nhà máy tuyển 

sau: 

- Cải tạo mở rộng Nhà máy tuyển Tằng Loỏng công suất 900.000 tấn/năm. 

- Duy trì Nhà máy tuyển Cam ðường công suất 120.000 tấn/năm. 

- Xây dựng Nhà máy tuyển Bắc Nhạc Sơn công suất 350.000 tấn/năm. 
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- Xây dựng Nhà máy tuyển Làng Phúng công suất 250.000 tấn/năm. 

- Xây dựng Nhà máy tuyển quặng loại II và IV công suất 500.000 tấn/năm. 

Bảng 2. Dự kiến sản lượng khai thác và tuyển quặng giai ñọan 2008 - 2020 

                                                                                                   ðơn vị: 1000 T 

TT Giai ñoạn 
Quặng loại I 
nguyên khai 

Quặng loại II 
nguyên khai 

Quặng tinh 
tuyển 

Tổng các 
loại quặng 

1 2008-2010 2.495 2.886 3.805 9.186 

2 2011-2015 2.700 5.510 7.150 15.360 

3 2016-2020 2.750 7.250 8.050 18.050 

 Tổng 7.945 15.646 19.005 42.596 

7. Giải pháp sử dụng quặng Apatit 

- Quặng loại I, quặng tuyển và một phần sản lượng quặng loại II sử dụng cho 

sản xuất phân bón chứa lân và DAP. 

- Quặng loại III trong tầng Kốcsan 4, 6 và 7 ñã phong hóa hóa học có hàm 
lượng P2O5 ≥ 12% khai thác ra dự kiến ñược sử dụng làm nguyên liệu ñầu vào cho các 

nhà máy tuyển sau khi ñã trung hòa hàm lượng P2O5. 

- Quặng loại IV và một phần quặng loại II dư thừa ñược lưu giữ và bảo quản ñể 
sử dụng sau này. 

8. Các giải pháp khác 

 Song song với Qui hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatit giai ñoạn 

2008-2020 là các nhóm giải pháp, và chính sách cụ thể cần ñược tiến hành ñó là: - 

Giải pháp thị trường. 

- Nghiên cứu chuyển giao và tiếp nhận khoa học công nghệ. 

- Phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực. 

- Bảo vệ môi trường. 

- Giải pháp về vốn ñầu tư. 

- Công tác quản lý nhà nước. 

Qui hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng Apatit thể hiện ñúng ñắn ñường 

lối chiến lược của Nhà nước về phát triển bền vững công nghiệp khoáng sản phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiện ñại hóa, công nghiệp hóa nước nhà. Thực hiện tốt 

Qui hoạch Apatit góp phần nâng cao phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với lộ trình 

hội nhập quốc tế./. 

Tài liệu tham khảo 

Theo trang chiến lược - qui hoạch Website Bộ Công Thương  

http: //www.mvit.gov.vn 

 


