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Tóm tắt: Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, các nguyên tố đất hiếm đã tham 

gia vào hầu hết các ngành sản xuất đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao. Với 

những đặc tính quý báu, vượt trội so với các nguyên tố khác, tạo nên những vật liệu 

mới, có các tính năng mới mà các nguyên tố đất hiếm đã được gọi là “vật liệu của thế 

kỷ 21”. Thời gian đầu, do công nghệ chế biến, phân chia đất hiếm khá phức tạp nên 

giá đất hiếm còn rất đắt, từ khi Trung Quốc tham gia vào thị trường sản xuất, phân 

phối đất hiếm, do có nhiều cải tiến về công nghệ, hóa chất, do khai thác ồ ạt, bất chấp 

các tác hại xấu đến môi trường và đến chính sách quản lý tài nguyên quốc gia, Trung 

Quốc đã sản xuất và cung cấp tới 95% nhu cầu đất hiếm của thế giới với giá khá rẻ. 

Hiện nay, Trung Quốc đã bắt đầu thắt chặt việc kiểm soát sản xuất, xuất khẩu đất 

hiếm nên đã dẩn đến hai cuộc khủng hoảng về giá đất hiếm vào các năm 2011 và 

2017. Có nhiều nước có nguồn tài nguyên đất hiếm trước kia do e ngại về tác động 

xấu đến môi trường và không cạnh tranh được về giá cả với Trung quốc, trước kia đã 

ngừng khai thác đất hiếm nay lại quay trở lại khai thác và chế biến đất hiếm. Việt Nam 

là nước có nguồn tài nguyên đất hiếm lớn và chưa được khai thác, trước nhu cầu cấp 

thiết về đất hiếm trên thế giới và trong nước, đã từ lâu Việt Nam muốn triển khai công 

tác khai thác và chế biến đất hiếm nhưng còn gặp rất nhiều khó khăn trong chính sách 

quản lý nhà nước đối với tài nguyên đất hiếm, khó khăn về công nghệ và đặc biệt là 

những lo ngại về vấn đề ảnh hưởng đến môi trường nên cho tới nay nhiều dự án khai 

thác, chế biến đất hiếm vẫn ì ạch dừng chân tại chỗ.  Bài viết này đề cập đến vấn đề 

an toàn bức xạ nói chung và đặc biệt là trong khai thác và chế biến quặng đất hiếm, 

trong đó giới thiệu về công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trong thăm dò, 

khai thác, chế biến quặng phóng xạ, phân tích về các khả ăng ảnh hưởng của phóng 

xạ đến người làm việc và công chúng quanh khu vực mỏ, nhà máy chế biến, các biện 

pháp quản lý nhằm làm giảm thiểu tác động của bức xạ tới con người và môi trường, 

tạo sự an tâm cho các cấp quản lý cũng như người dân khi các nhà máy khai thác, chế 

biến đất hiếm từ quặng basanite Đông Pao đi vào hoạt động. 

Từ khóa: An toàn bức xạ, đất hiếm basnasite Đông Pao.,  

1. Giới thiệu chung về bức xạ và an toàn bức xạ 

Bức xạ là một dạng năng lượng được truyền đi dưới dạng sóng hoặc tia vô hình, 

không nhìn thấy được bằng mắt thường. Tiếp xúc với bức xạ là chuyện xảy ra hàng 

ngày - trên thực tế, nó luôn là một phần của sự sống trên Trái đất [1].  

 

 

Các loại bức xạ: 



Khi phân loại theo nguồn gốc người ta có thể phân thành bức xạ tự nhiên hoặc bức 

xạ nhân tạo. 

 Bức xạ tự nhiên: là các bực xạ được phát ra một cách tự nhiên, từ các vật thể có sẵn 

trên trái đất, trong vũ trụ: 

 Mặt trời phát ra các tia cực tím có thể gây cháy nắng. 

 Đất, đá trên trái đất…cũng phát ra các tia bức xạ, đặc biệt có một số loại quặng 

như quặng urani, đất hiếm, phốt phát, đá granit… là các nguồn phóng xạ tự 

nhiên. 

 Bức xạ nhân tạo: là các bức xạ do con người tạo ra thông qua các hoạt động sản 

xuất, nghiên cứu, sinh hoạt hàng ngày. 

 Bức xạ từ các: Nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở bức xạ…(các nhà máy khai 

thác, chế biến quặng phọng xạ, các cơ sở chụp X – quang, công hưởng từ, các 

khoa y học hạt nhân, các trạm phát sóng điện từ…) 

 Các sinh hoạt hàng ngày: Lò vi song, vô tuyến điện…. 

Ngoài ra người ta còn phân loại theo mức độ ion hóa là: 

 Bức xạ ion hóa: là bức xạ có tần số cao, có khả năng ion hóa các ion khi chúng 

va chạm trên đường đi. Bức xạ ion hóa phát ra đủ năng lượng để thay đổi cấu 

trúc của một nguyên tử, có thể làm hỏng các tế bào sinh học. Ví dụ, cháy nắng 

là một loại thiệt hại do phóng xạ. 

 Bức xạ không ion hóa (có tần số thấp) không có khả năng ion hóa. Bức xạ 

không ion hóa phát ra đủ năng lượng để di chuyển hoặc kích thích các nguyên 

tử. Ví dụ, lò vi sóng sử dụng bức xạ không ion hóa để nấu thức ăn. Các bức xạ 

làm rung động nước có trong thực phẩm, tạo ra nhiệt làm nóng thức ăn. 

Cả hai loại bức xạ đều có thể có hại đối với con người khi con người chịu một liều 

chiếu quá mức qui định. Chúng ta cần phải hiểu rõ về bức xạ, tác dụng có lợi cũng như 

có hại của tia bức xạ để khai thác lợi ích của tia bức xạ và hạn chế những tác hại của 

nó tới con người và môi trường. 

Có bốn loại bức xạ ion hóa: alpha, beta, gamma và neutron. Bức xạ Alpha có tính 

đâm xuyên yếu, nó bị chặn chỉ bởi một tờ giấy. Bức xạ beta mạnh hơn, trong khi bức 

xạ gamma là mạnh nhất. Các neutron có thể xuyên qua nhiều vật thể, nhưng bị nước 

làm chậm lại. 

 Đo liều bức xạ:  

Liều bức xạ được đo theo một đơn vị quốc tế gọi là Sievert (Sv). Thông thường, 

liều phóng xạ thấp đến mức chúng được đo bằng milliSievert (mSv) hoặc một phần 

nghìn của Sievert (microSievert: µSv) 

Vì tiếp xúc với bức xạ xảy ra mỗi ngày, nên sẽ rất hữu ích khi hiểu về lượng bức xạ 

trung bình mà mọi người nhận được từ các nguồn tự nhiên và nhân tạo. Ví dụ, liều bức 

xạ trung bình hàng năm mà một người nhận được là 2,4 mSv, trong đó từ thực phẩm 

và nước là gần 0,3 mSv, liều tia X mà bệnh nhân nhận được từ 1 lần chụp tim phổi là 

0,1 mSv, liều bức xạ trung bình hàng năm mà công chúng nhận được từ năng lượng 

hạt nhân là 0,0002 mSv. 



Các biện pháp bảo vệ an toàn bức xạ:  

Có rất nhiều biện pháp để quản lý và bảo vệ an toàn bức xạ, tronng đó quan trong 

nhất là quản lý chặt chẽ các nguồn gây phóng xạ, khi đã quản lý chặt các nguồn gây 

phóng xạ người ta còn áp dụng thêm các nguyên lý sau để hạn chế tác hại của các 

nguồn phóng xạ tới con người: 

- Tạo rào chắn: Rào chắn làm bằng thép, bê tông hoặc nước để bảo vệ con người 

khỏi bức xạ.  

 - Giảm thiểu thời gian tiếp xúc: Một người càng dành ít thời gian gần nguồn phóng 

xạ, họ càng nhận được ít bức xạ. 

- Tăng khoảng cách: Một người càng ở xa nguồn phóng xạ, càng nhận được ít bức 

xạ.  

2. Các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến an toàn bức xạ trong khai thác, chế 

biến quặng có tính phóng xạ. 

 Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có nhiều văn bản quy định liên quan đến an 

toàn bức xạ trong khai thác chế biến quặng phóng xạ. Văn bản chung nhất, có tính 

pháp lý cao nhất là Luật năng lượng nguyên từ số 18/2008/QH12 của quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 3, ngày 03 tháng 06 năm 2008 [2]. Trong luật Năng lượng nguyên tử 

có nhiều điều khoản liên quan đến an toàn bức xạ, đến quy định liên quan tới các cơ sở 

bức xạ, cơ sở khai thác, chế biến quặng phóng xạ. Ngoài ra còn có một số văn bản 

khác như: Thông tư số: 19/2012/TT-BKHCN quy định về kiểm soát và bảo đảm an 

toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Trong thông tư này 

quy định rõ giới hạn liều bức xạ đối với người trong nghệ và công chúng như nêu 

trong bảng 1. 

Bảng 1 - Liều giới hạn trong một năm (Đơn vị tính bằng mSv) [3]. 

Loại liều và đối tượng áp dụng 
Nhân viên bức 

xạ 

Thực tập, học 

nghề 16-18 tuổi 
Nhân dân 

Liều hiệu dụng toàn phần 20 
(1)

 6 1 (2) 

Liều tương đương đối với thủy tinh 

thể của mắt 

150 50 15 

Liều tương đương đối với tay, chân 

và da 

500 150 50 

Chú thích:  

1. Liều hiệu dụng đối với nhân viên bức xạ là 20 mSv/năm được lấy trung bình trong 5 năm 

làm việc liên tục. Trong một năm riêng lẻ thì có thể lên tới 50 mSv, nhưng phải bảo đảm liều 

trung bình trong 5 năm đó không được vượt quá 20 mSv/năm. 

2. Trong tình huống đặc biệt, liều hiệu dụng đối với nhân dân có thể là 5 mSv trong một năm 

riêng lẻ nhưng liều trung bình trong 5 năm liên tục không được vượt quá 1 mSv/năm; 

Theo TCVN 7889 : 2008 quy định về mức giới hạn nồng độ khí radon trong nhà 

được nêu trong bảng 2.  

Bảng 2 - Các mức nồng độ khí Radon tự nhiên trung bình năm trong nhà [4] 



Các mức Đối tượng áp dụng Quy định 

Mức hành động Trường học > 150 Bq/m
3
 

Nhà ở > 200 Bq/m
3
 

Nhà làm việc > 300 Bq/m
3
 

Mức khuyến cáo Nhà xây mới < 100="">
3
 

Nhà hiện sử dụng < 200="">
3
 

Mức phấn đấu Các loại nhà < 60="">
3
 

Chú thích : Sau khi đã áp dụng tất cả các giải pháp giảm thiểu, nồng độ khí Radon tự 

nhiên trung bình năm trong nhà vẫn ở mức hành động thì phải chuyển đổi mục đích sử 

dụng. 

Ngoài ra, Bộ KHCN cũng đã ban hành QCVN 05:2010/BKHCN về an toàn bức xạ 

- miễn trừ khai báo, cấp giấy phép áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng 

xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. Thông tư 04/2016/TT-BKHCN quy định về 

thẩm định Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng 

phóng xạ. Trong thông tư 04 nêu rõ:  Căn cứ vào mức liều hiệu dụng tiềm năng một 

nhân viên làm việc tại cơ sở thăm dò, khai thác quặng phóng xạ nhận được trong một 

năm, các cơ sở này được phân thành 3 loại như sau:  

1. Loại A: Cơ sở có khả năng gây nên mức liều hiệu dụng tiềm năng lớn hơn 6 

mSv/năm đối với một nhân viên tiến hành công việc thăm dò, khai thác quặng 

phóng xạ. 

2. Loại B: Cơ sở có khả năng gây nên mức liều hiệu dụng tiềm năng lớn hơn 1 

mSv/năm nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 6 mSv/năm đối với một nhân viên tiến 

hành công việc thăm dò, khai thác quặng phóng xạ. 

3. Loại C: Cơ sở có khả năng gây nên mức liều hiệu dụng tiềm năng nhỏ hơn hoặc 

bằng 1 mSv/năm đối với một nhân viên tiến hành công việc thăm dò, khai thác 

quặng phóng xạ. 

Theo các tính toán nêu trong Báo cáo đánh giá an toàn phóng xạ của Dự án Khai 

thác chế biến quặng đất hiếm hiếm Đông Pao (Giai đoạn khai thác và tuyển) của Công 

ty Đất hiếm Lai Châu thì nhà máy được xây dựng trong dự án này sẽ được xếp loại B. 

3. Quặng đất hiếm và tính phóng xạ của quặng [7 – 9] 

Đất hiếm có trong rất nhiều loại khoáng nhưng phổ biến nhất là 03 loại: 

bastnaesite, xenotime và monazite. Điều đặc biệt là đi kèm với các khoáng bao giờ 

cũng có các nguyên tố phóng xạ thori và urani, hàm lượng của các nguyên tố phóng xạ 

này phụ thuộc vào từng loại khoáng và từng vùng mỏ, chính vì vậy quặng đất hiếm 

luôn có tính phóng xạ và gây nên sự bức xạ (phóng xạ) tự nhiên. 

Khoáng vật bastnäsite (hoặc bastnaesite) là một trong ba họ khoáng vật cacbonat-

florua, bao gồm bastnäsite- (Ce) với công thức (Ce, La) CO3F, bastnäsite- (La) với 

công thức (La, Ce) CO3F và bastnäsite- (Y) với công thức (Y, Ce) CO3F. Một số 

khoáng bastnäsites chứa OH− thay vì F− và nhận được tên gọi là hydroxylbastnasite. 



Hầu hết các khoáng bastnäsite là bastnäsite- (Ce), và xeri là loại đất hiếm phổ biến 

nhất trong loại khoáng sản này. Bastnäsite và monazite khoáng photphat là hai nguồn 

lớn nhất của xeri và các nguyên tố đất hiếm khác. 

Xenotime là một khoáng chất phốt phát đất hiếm, thành phần chính của nó là yttri 

orthophosphate (YPO4). Nó tạo thành một chuỗi dung dịch rắn với chernovite- (Y) 

(YAsO4) và do đó có thể chứa các tạp chất vi lượng của asen, cũng như silicon dioxide 

và canxi. Các nguyên tố đất hiếm dysprosium, erbium, terbium và ytterbium, cũng như 

các nguyên tố kim loại như thorium và uranium (tất cả thay thế yttri) là thành phần thứ 

cấp có trong xenotime. Do tạp chất uranium và thorium, một số mẫu xenotime có thể 

có tính phóng xạ mạnh. Xenotime được sử dụng chủ yếu như là một nguồn của yttri và 

kim loại đất hiếm nhóm nặng (dysprosium, ytterbium, erbium và gadolinium). Đôi khi, 

đá quý cũng được cắt từ các tinh thể xenotime chất lượng cao. 

Monazite là một khoáng chất phốt phát màu nâu đỏ có chứa kim loại đất hiếm. 

Thực tế có ít nhất bốn loại monazite khác nhau, tùy thuộc vào thành phần nguyên tố 

tương đối của các nguyên tố đất hiếm có trong khoáng: 

 Monazite-Ce (Ce, La, Pr, Nd, Th, Y) PO4 

 Monazite-La (La, Ce, Nd, Pr) PO4 

 Monazite-Nd (Nd, La, Ce, Pr) PO4 

 Monazite-Pr (Pr, Nd, Ce, La) PO4 

Các nguyên tố trong ngoặc đơn được liệt kê theo thứ tự tỷ lệ tương đối mà chúng 

có trong khoáng sản, do đó lanthanum là loại đất hiếm phổ biến nhất trong monazite-

La, v.v.  Silica, SiO2, sẽ có mặt với lượng vi lượng, cũng như một lượng nhỏ uranium 

và thorium. Do sự phân rã alpha của thorium và uranium, monazite chứa một lượng 

helium đáng kể, có thể được chiết xuất bằng cách đun nóng. Monazite là một loại 

quặng quan trọng đối với thori, lanthanum và xeri. Nó thường được tìm thấy trong sa 

khoáng ven biển. Các sa khoáng  ở Ấn Độ đặc biệt giàu monazite. Nó có độ cứng từ 

5,0 đến 5,5 và tỷ trọng tương đối cao, khoảng 4,6 đến 5,7 g/cm
3
. Hàm lượng của Th 

trong monazite thường từ 4 – 10%, hàm lượng urani thường vào khoảng 1%. Do sự 

hiện diện của thorium và urani trong monazite, nó có hoạt tính phóng xạ khá cao. Nếu 

các mẫu được lưu giữ, chúng nên được đặt cách xa các khoáng chất có thể bị phân hủy 

bởi bức xạ.  

4. Môi trường phóng xạ tự nhiên khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao khi chưa có 

hoạt động khai thác, chế biến quặng [10] 

 Điều kiện địa lý tự nhiên: Khu vực dự án thuộc vùng núi cao với nhiều núi đá vôi 

dốc đứng và các hang động karst, suối ngầm. Độ cao địa hình thay đổi từ 700 - > 1.100 

m, sườn núi dốc có nơi đến 40
0
 - 50

0
. Các núi được cấu thành bởi các đá trầm tích lục 

nguyên với lớp vỏ phong hoá dày. Thảm thực vật thưa thớt, chủ yếu là các loại cỏ và 

cây bụi hoang dại.  

Chế độ khí hậu khu vực mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao. 

Trong năm chia ra 2 mùa: Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, khí hậu lạnh, ít 



mưa có kèm sương muối; Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ cao, mưa nhiều, 

chiếm 90% cả năm.  

Mạng lưới thủy văn trong khu vực thưa thớt với 4 suối chính là Nậm Hon, Nậm Mu, 

Nậm Giang và Nậm Địa, ngoài ra còn có các khe suối nhỏ dạng nhánh cây. Trong diện 

tích phân bố đá vôi, thường có các dòng chảy ngầm trong hệ thống hang karst. 

 Địa chất: 

Khu vực Đông Pao gồm 3 hệ tầng chính là đá vôi của Hệ tầng Đồng Giao (T2ađg), đá 

trầm tích của Hệ tầng Yên Châu (K2 yc) đất đá bở rời không phân chia của Hệ Đệ tứ 

(Q). 

Thành tạo đá xâm nhập chủ yếu là khối syenit và các loại đá mạch phức hệ đá kiềm 

Pusamcap (asyE1pc). Hoạt động kiến tạo khu vực rất mạnh mẽ. Khối syenit Đông Pao 

xuyên lên đã gây ra cấu tạo vòm phủ của đá vôi, dăm kết, hoa hóa, dolomit hóa. Sự 

hình thành khối syenit, các thân quặng đất hiếm và các pha đá mạch đều liên quan đến 

hoạt động kiến tạo.  

Nguồn khoáng sản có giá trị là đất hiếm và khoáng chất đi kèm là barit và flourit, 

ngoài ra, còn có một số điểm mỏ đá xây dựng trữ lượng nhỏ.  

Về điều kiện địa chất thủy văn (ĐCTV), khu vực này có thể phân chia ra 4 đơn vị 

chứa nước là Phức hệ chứa nước (PHCN) trầm tích Đệ tứ (Q); PHCN hệ tầng Đồng 

Giao (T2đg); Đới chứa nước hệ tầng Pusamcap và PHCN trầm tích phun trào 

Paleogen, trong đó PHCN hệ tầng Đồng Giao là phức tạp hơn cả và có thể gây ảnh 

hưởng nhất định đến quá trình khai thác mỏ sau này. 

Về địa chất công trinhg (ĐCCT), đất đá trong khu vực có thể phân thành 4 đơn 

nguyên ĐCCT: Lớp đất phủ gồm sét, sét pha lẫn dăm sạn, kết cấu dẻo cứng đến cứng; 

Quặng đất hiếm: ở gần mặt đất bị phong hoá mạnh thành sét pha, sét lẫn sạn trạng thái 

dẻo cứng đến cứng, xuống sâu mức độ phong hoá giảm trạng thái cứng; Đá syenit cấu 

tạo khối trạng thái cứng chắc; Đá vôi cấu tạo dạng khối rắn chắc, trạng thái cứng. 

Ngoài ra trong khu vực còn có thành tạo phun trào kiềm trên mặt, các thể nhỏ đá mạch 

lamprophyr xuyên trong khối syenit.   

 Đặc điểm kinh tế - xã hội: 

Khu vực dự án chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người sinh sống, kinh tế chủ yếu là sản 

xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong vùng chưa có cơ sở công 

nghiệp nào đáng kể. Những năm gần đây, đời sống của người dân đã được cải thiện 

đáng kể, điện lưới đã được đưa về hầu hết các thôn, bản, các xã đã có các trường mẫu 

giáo, tiểu học, THCS và trạm xá.  

 Hiện trạng môi trường: 

- Môi trường đất chịu tác động của hoạt động phong hoá bóc mòn, lộ trên mặt chủ 

yếu deluvi, eluvi chứa quặng đất hiếm, sâu hơn là các thành tạo syenit, đá vôi và các 

thể đá mạch xuyên cắt. Phần lớn đất có độ pH thấp, thuộc loại đất chua đặc trưng, 

nghèo dinh dưỡng với độ mùn 3,52-5,3 %, hàm lượng N: 136,5-198,5mg/kg; P2O5 từ 

1,487-6,913mg/kg;K2O: 2,832-54,349 mg/kg. Các chỉ tiêu KLN đều nằm trong giới 

hạn của QCVN 03:2008/BTNMT. 



Hoạt độ phóng xạ trong lớp đất trên mặt như sau: Hàm lượng K khoảng 0,1 - 17,3 

% (trung bình 3,1%); Urani từ 3,2 – 138 ppm (31,0 ppm); Thori trung bình ở mức khá 

cao từ 20 – 540 ppm. Sự biến thiên K, U, Th tuân theo quy luật là cao ở khu vực thân 

quặng hoặc gần mặt đất, thấp hơn ở khu vực xa thân quặng hoặc bị chìm. Hầu hết diện 

tích các thân quặng đều có hoạt độ phóng xạ bề mặt cao, từ 780 - 2.800 Bq/kg, khu 

vực ngoài thân quặng có hoạt độ phóng xạ từi 370 – 780 Bq/kg; Khu vực có hoạt độ 

phóng xạ < 370 Bq/kg phân bố ở góc TB & ĐN khu mỏ. Chi tiết về thành phần hóa 

học của quặng nguyên khai được nêu trong bảng 3. 

Bảng 3: Thành phần hóa học của quặng nguyên khai [10] 

Hợp 

phần 

 Thành phần hóa học (%)  

F3 F7 F9 F10 F14 F16 F17 

SiO2 12,92 
7,0870,30 

29,56 

2,0258,53 

15,70 

1,9262,22 

24,84 

5,8842,62 

24,00 

1,2944,91 

17,19 

20,9559,06 

46,01 

Al2O3 - 
0,3522,64 

8,30 

0,3527,79 

5,48 

0,4039,27 

8,41 

1,5612,96 

6,09 

0,3321,19 

5,94 

6,7515,65 

12,93 

 Fe2O3 2,31 
0,9820,64 

4,82 

1,0820,94 

3,04 

1,5612,91 

5,79 

1,1930,96 

12,65 

3,4522,13 

10,95 

4,6616,34 

9,24 

P - 
0,021,78 

0,13 

0,021,30 

0,12 

0,020,63 

0,12 

0,044,02 

1,34 

0,205,16 

0,92 

0,371,77 

0,70 

CaCO3 4,7 
0,0041,43 

6,39 

0,0441,39 

5,50 

0,0453,47 

4,48 

0,1143,60 

7,65 

0,0032,47 

2,60 

0,0021,15 

1,33 

TiO2 - 
0,041,14 

0,37 

0,022,11 

0,22 

0,051,12 

0,50 

0,050,81 

0,33 

0,051,10 

0,49 

0,270,58 

0,40 

PbO 0,095 
0,040,90 

0,24 

0,060,82 

0,29 

0,041,39 

0,37 

0,121,15 

0,36 

0,091,22 

0,46 

0,141,30 

0,33 

ZnO 0,116 
0,020,34 

0,10 

0,010,26 

0,06 

0,020,35 

0,11 

0,030,45 

0,15 

0,050,66 

0,26 

0,040,17 

0,07 

TR2O3 4,7-17,7 
1,0514,70 

5,83 

1,1214,68 

4,31 

1,399,91 

4,59 

1,185,90 

2,97 

1,165,53 

3,00 

1,515,38 

2,67 

BaSO4 
26,0-

65,3 

0,0832,49 

14,57 

0,1840,22 

22,24 

2,9937,69 

17,62 

7,4661,78 

30,13 

10,4785,82 

45,10 

1,1636,37 

11,26 

CaF2 0,2-35,5 
0,5239,98 

16,42 

0,8572,07 

35,58 

1,1746,31 

19,58 

0,6912,29 

2,45 

0,425,46 

1,21 

0,451,76 

0,85 

S - 
0,139,76 

2,88 

1,097,28 

3,61 

0,465,59 

2,92 

1,459,98 

4,90 

1,5312,38 

5,97 

0,765,68 

2,02 

ThO2 - 
0,0030,039 

0,017 

0,0040,042 

0,017 

0,0040,028 

0,013 

0,0030,04 

0,013 

0,0020,026 

0,008 

0,0190,054 

0,033 



Hợp 

phần 

 Thành phần hóa học (%)  

F3 F7 F9 F10 F14 F16 F17 

U3O8 - 
0,0020,012 

0,006 

0,0020,012 

0,006 

0,0020,012 

0,006 

0,0020,013 

0,008 

0,0020,013 

0,006 

0,0080,014 

0,010 

Ghi chú: Số liệu trong bảng: tử số (Min .... Max); Mẫu số: Giá trị trung bình 

- Môi trường nước: Nhìn chung chất lượng nước mặt, nước ngầm trong khu vực 

khá tốt, chưa bị ô nhiễm bởi các KLN và các hợp chất khác, tuy nhiên, một số chỉ tiêu 

có hàm lượng tương đối cao như các hợp chất nitơ, phốt pho,….; Tuy nhiên, hoạt độ 

phóng xạ ,  đều ở mức cao, trong đó hoạt độ phóng xạ  cao hơn giới hạn cho phép. 

Khi sử dụng nước cấp trực tiếp cho ăn uống, cần có biện pháp xử lý E. coli và 

Coliform.  

Hàm lượng các chất phóng xạ trong nước ở khu vực Đông Pao đều ở mức khá cao, 

tuy nhiên đều thấp hơn nhiều so với các mỏ đất hiếm khác ở Việt Nam. Hàm lượng 

trung bình các nhân phóng xạ trong nước như sau: Radi từ 0,0178  0,0235 Bq/L, 

Urani: 0,15360,1897 Bq/L và Thori: 0,15820,1878 Bq/L. [10] 

- Chất lượng không khí: Nhìn chung đây là vùng rừng núi hoang vắng chưa bị tác 

động của công nghiệp, nên chất lượng không khí còn trong lành, chưa bị ô nhiễm về 

bụi và khí thải công nghiệp. Tuy nhiên, do là khu vực mỏ đất hiếm nên hàm lượng khí 

radon trong khu vực có nhiều chỗ cao hơn mức bình thường. 

- Hệ sinh thái và cảnh quan: Mỏ nằm trong vùng sinh thái đã bị bị nghèo kiệt,  

mới được phục hồi tuy mức độ chậm. Khu vực dự án nằm trong vùng thuận lợi cho 

sinh trưởng và phát triển của thực vật, chủ yếu là các loài cây tiên phong ưa sáng, mọc 

nhanh, thuộc dạng cây gỗ nhỏ, cây bụi, rất nhiều loài là cây thân thảo sống một năm 

hoặc nhiều năm, hầu như không còn các loài cây gỗ lớn, giá trị kinh tế. Trong vùng dự 

án không có loài nào có trong Sách đỏ. Trong vùng dự án không có các di tích lịch sử 

đã được xếp hạng, chỉ có một khu thiên táng của thôn Bản Thẳm nằm gần KMT2.  

 Phông phóng xạ môi trường: 

- Suất liều phóng xạ môi trường: Suất liều gamma (SLG) biến thiên rất lớn từ 0,2 - 

1,55 µSv/h, trung bình 0,5 µSv/h. Giá trị SLG ở các khu vực thân quặng từ 0,4 - 1,0 

µSv/h, trong khi đó, ở ngoài thân quặng thường < 0,4 µSv/h, thông thường 0,2 - 0,3 

µSv/h phân bố ở vùng rìa, trung tâm và phía bắc khu mỏ. 

- Đặc trưng khí phóng xạ: Hàm lượng khí Radon biến thiên từ vài Bq/m
3 

đến 1.100 

Bq/m
3
, trung bình 44 Bq/m

3
, trong đó ngoài khu vực thân quặng có hàm lượng cao, 

phần còn lại <100Bq/m
3
. Nồng độ Thoron biến thiên từ vài Bq/m

3
 đến 1.500 Bq/m

3
, 

trung bình 40 Bq/m
3
. Sử dụng trọng số chuyển đổi của Thoron tương đương 4,6 lần 

Radon, có thể tính được nồng độ khí radon tương đương (Ra
tđ

) và cho thấy nồng độ 

Rn
tđ

 trong vùng biến thiên khá mạnh, từ vài chục Bq/m
3
 ở vùng rìa đến vài trăm Bq/m

3
 

vùng trung tâm, một vài nơi có thể đạt trên 400 Bq/m
3
. Phần diện tích các thân quặng 

thường có Rn
tđ

> 600 Bq/m
3 

và thường tương ứng mức SLG > 0,6 µSv/h. Phần ngoài 

các thân quặng có Rn
tđ

< 600Bq/m
3
. Tóm lại, nồng độ Rn

tđ
 ở mỏ Đông Pao thường ở 

mức tương đối cao, trong đó khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phóng xạ theo Rn
tđ

 



khá tương đồng với diện tích có SLG cao. 

Tóm lại, khi dự án chưa đi vào hoạt động, bản thân khu vực dự án đã có phông 

phóng xạ tự nhiên cao hơn mức trung bình. 

5. Đánh giá về an toàn bức xạ của Dự án khai thác, chế biến quặng đất hiếm 

Đông Pao 

5.1. Những con đường trong tự nhiên mà bức xạ có thể tác động đến con người [11] 

Các nguồn phóng xạ chính tác động đến con người không phải là các vật thể hạt 

nhân nguy hiểm tiềm tàng trong các trường hợp khẩn cấp mà là các nguồn tự nhiên. 

Con người có thể được chiếu xạ theo các cách sau: 

- Bởi các tia gamma tồn tại ngoài vũ trụ, trên bề mặt Trái đất và trong vật liệu 

xây dựng 

- Bởi sự hít thở khí radon có trong tự nhiên 

- Bởi bức xạ thâm nhập vào cơ thể qua con đường ăn, uống. 

Cách chiếu xạ đầu tiên là chiếu xạ bên ngoài bằng các nguồn bên ngoài cơ thể 

con người. Trong trường hợp này, tia X và bức xạ gamma cần phải có năng lượng 

tương đối cao để đi qua cơ thể con người, và một số tia beta năng lượng cao cần có 

khả năng xuyên qua các lớp bề mặt da. Càng gần mặt trừi, bức xạ càng mạnh. Nhân 

tiện, do trường địa từ mạnh, công dân của các quốc gia phía nam gần xích đạo chịu 

ảnh hưởng của phát xạ phóng xạ ít hơn so với miền bắc. Hành tinh của chúng ta cũng 

là nguồn phát xạ phóng xạ vì nó có chứa các chất phóng xạ như uranium, radium, 

thorium, v.v ... Các nguyên tố phóng xạ như kali và carbon cũng có trong cơ thể con 

người. 

Tập hợp tất cả các hạt nhân phóng xạ ảnh hưởng đến chúng ta và có mặt trong 

trái đất, nước, không khí và các sinh vật sống được gọi là nền phóng xạ tự nhiên. 

Nguồn bức xạ tự nhiên chiếm 70% tổng liều mà con người nhận được từ tất cả các 

nguồn bức xạ, bao gồm cả các vật thể hạt nhân. Không có thứ gọi là vật liệu tự nhiên 

không chứa nguyên tố phóng xạ. 

Mức độ nền phóng xạ tự nhiên phụ thuộc trực tiếp vào số lượng các nguyên tố 

phóng xạ tự nhiên có trong môi trường. Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên cơ bản của 

trái đất là kali, rubidium, uranium và thorium. Có ba dạng kali hiện có nhưng chỉ một 

trong số đó là kali phóng xạ-40. Như một vấn đề thực tế, kali là một phần thiết yếu của 

cơ thể con người vì nó tham gia tích cực vào quá trình trao đổi chất. 

Các hạt nhân phóng xạ tự nhiên như uranium và thorium có thể được tìm thấy ở 

mọi nơi: trong nước, khoáng chất và đất. Trong khi uranium chủ yếu được tích lũy 

trong rêu, thorium thích quả việt quất, cây thạch thảo (heather), địa y (lichen) và cà 

chua. 

Cách chiếu xạ thứ hai là sự xâm nhập của khí của radon vào khí quyển. Kết 

quả là, khí radon được con người hít vào tác động đến đường hô hấp. 

Radon không có mùi, màu sắc hoặc mùi vị. Nó nặng hơn 7,5 lần so với không 

khí. Đặc biệt có nhiều radon trong phòng có không khí ngột ngạt. Số lượng của nó 



trong phòng phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng của radon trong đất bên dưới ngôi nhà 

và các vật liệu được sử dụng trong xây dựng nhà. Ở những vùng khí hậu ôn hòa, nồng 

độ radon bên trong các phòng kín cao hơn khoảng 8 lần so với bên ngoài. Ví dụ, trong 

những năm 70 của thế ký trước tại một số tòa nhà ở Thụy Điển và Phần Lan, nồng độ 

radon được phát hiện cao hơn 5.000 lần so với trong không khí bên ngoài. 

Các vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến nhất (gỗ, gạch, bê tông) phát ra 

một lượng nhỏ radon. Trong đá bọt (pumice ) và đá granit, lượng radon phát ra là 

tương đối cao. Khí radon thâm nhập vào nhà của chúng tôi qua đường nước và khí tự 

nhiên. Nồng độ của khí radon  trong nước từ giếng sâu và lỗ khoan là rất cao. Radon 

biến mất sau khi nước sôi. Nếu bếp hoạt động bằng gas, phần lớn radon sẽ được tập 

trung trong bếp. Nhưng nồng độ của nó giảm mạnh khi có nắp đậy bếp phía trên bếp. 

Cách chiếu xạ thứ ba là sự vận chuyển các nguyên tố có tính phóng xạ từ rễ 

cây vào thực vật và sự xâm nhập vào cơ thể con người thông qua thực phẩm. Để giảm 

số lượng các nguyên tố phóng xạ trong thực phẩm được trồng ở những nơi có ô nhiễm 

phóng xạ, cần tính đến các yếu tố sau: 

1. Ô nhiễm nhất là rễ thực vật mọc ở tầng trên của đất, các yếu tố phóng xạ sẽ có 

ít ở trong quả, vì rễ của cây ăn quả mọc sâu hơn trong đất. 

2. Thực vật nhận được ít hạt nhân phóng xạ từ đất đen hơn từ đất đầm lầy và cát. 

3. Địa y, rêu và nấm có khả năng tích lũy chất phóng xạ rất tốt. 

4. Strontium và Caesium được tích cực lũy mạnh trong cây thì là và rau mùi tây. 

5. Chế biến thực phẩm làm giảm mạnh số lượng hạt nhân phóng xạ. 

6. Khoai tây gọt vỏ giúp loại bỏ tới 40% strontium và caesium. 

7. Ép nước từ thực vật hoặc trái cây sẽ tự động loại bỏ các yếu tố phóng xạ do để 

lại chúng trong bã. 

8. Khi thịt bị ô nhiễm các hạt nhân phóng xạ, thì nguy hiểm nhất là nước dùng 

xương vì strontium được tích lũy trong xương. Thịt bò là sản phẩm thịt ô nhiễm 

nhất trong khi thịt lợn là loại ít ô nhiễm nhất. 

9. Để loại bỏ các yếu tố phóng xạ trong sữa, nó cần được xử lý. Ví dụ, chỉ có 5% 

strontium còn lại trong kem và chỉ 9% của Caesium - trong kem chua. 

10. Nếu một hồ hoặc sông bị ô nhiễm, không ăn các loại cá gần đáy như cá da trơn 

hoặc cá lóc. Chúng sống ở các lớp dưới cùng, nơi phần lớn các hạt nhân phóng 

xạ được tích lũy. 

11. Cá biển tinh khiết hơn nhiều so với sông hoặc hồ vì hiệu ứng bức xạ trong nước 

biển yếu hơn nhiều. 

Mặc dù liệt kê nhiều yếu tố ảnh hướng của bức xạ tác động đến con người qua 

thực vật và đường ăn uống như trên nhưng nói chung tác động của bức xạ qua đường 

ăn uống là không lớn (chỉ bằng khoảng 0,3 mSv/năm), trong khi nguồn tác động lớn 

nhất chính là sử hít thở khí radon (thường chiếm 49% tổng liều bức xạ trong năm). 

Trong khi đó, mỏ đất hiếm lại là nguồn phát sinh ra khí radon khá lớn nên rất cần quan 

tâm đến việc phát thải khí radon trong quá trình khai thác và chế biến đất hiếm. 

5.2. Những con đường mà bức xạ có thể tác động đến con người trong khai thác, 

chế biến quặng đất hiếm [10] 



Tronh hình 1 là sơ đồ khối miêu tả sự phát tán bức xạ ra môi trường theo cả 3 

hình thức đã nêu ở trên và trong các công đoạn của quá trình sản xuất. 

 

Hình 1. Sơ đồ các con đường dẫn xạ tiềm ẩn ảnh hưởng  

đến môi trường và con người 
 Giai đoạn sản xuất: 

*Tác động của chất thải: 

Chất thải chính của khu vực khai thác mỏ là đất đá thải, nước tháo khô mỏ, bụi khí 

thải, ngoài ra còn có chất thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn. Trong khu vực tuyển 

khoáng chất thải chủ yếu gồm hỗn hợp bùn nước và quặng đuôi; Đất đá thải và bụi 

trong khâu chuẩn bị quặng, ngoài ra còn có nước mưa chảy tràn, chất thải nguy hại 

(CTNH) và chất thải sinh hoạt.  

Các tác động của chất thải tới môi trường như sau: 

- Đối với chất thải rắn (CTR): 

+ Đất đá thải, quặng đuôi và các CTR công nghiệp khác được đổ vào chôn lấp trongbãi 

thải đất đá nên khả năng gây ô nhiễm ra môi trường là lớn nếu không có các biện pháp 

đổ thải thích hợp và các biện pháp xử lý các sự cố. Ngoài ra, so với thiết kế ban đầu, 

hiện dung tích các bãi thải của khu mỏ tuyển 1 (KMT1) chưa đáp ứng nhu cầu đổ thải, 

nên chủ đầu tư sẽ bố trí thêm bãi thải để chứa hết khối lượng CTR (~ 12 triệu m
3
). 

+ Nền đất của các bãi thải phân bố trên cấu tạo địa chất của đá cacbonat với nhiều khe 

nứt và hang hốc karst, chất thải có thể ngấm xuống gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. 

+ Do vị trí các bãi thải đất đá nằm ở khu vực thấp, trũng, nên nước mưa từ trên sườn 

núi có thể đổ vào bãi thải làm trôi trượt chất thải ra ngoài gây ô nhiễm cho khu vực hạ 

lưu.  Chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống rãnh thu nước bao quành các khu vực này. 



- Đối với môi trường nước:  

+ Nguồn gây tác động lớn nhất là nước tháo khô moong khai thác, tuy có khối lượng 

không lớn, nhưng chúng có thể cuốn theo đất cát, bụi và các chất vô cơ khác, gây ô 

nhiễm cho nguồn tiếp nhận, vì vậy cần có biện pháp xử lý. 

+ Nước thải từ khâu tuyển khoáng gồm nước tràn từ bể cô đặc vào hố lắng, sau khi 

lắng trong sẽ được bơm tuần hoàn cung cấp cho khâu tuyển, nên ít gây tác động đến 

môi trường xung quanh; Hỗn hợp bùn nước và quặng đuôi của khâu tuyển nổi được 

bơm ra hồ thải, sau khi lắng tủa CTR và ô xy hóa hết thuốc tuyển dư, sẽ được dẫn về 

giếng lắng để tiếp tục lắng bùn. Sau khi lắng trong, nước được bơm về nhà máy để sử 

dụng tuần hoàn (60-70%), phần còn lại mất đi do bay hơi và lưu lại trong bùn cát, tạo 

thành lớp mỏng phủ kín mặt hồ thải. Với quy trình xử lý như trên, thì nước thải của 

khâu tuyển nổi được sử dụng tuần hoàn, ít gây tác động đến môi trường xung quanh.  

- Bụi và khí thải: 

+ Bụi khí thải trong khai thác phát sinh do khoan, nổ mìn, bốc xúc và vận chuyển, bụi 

phát sinh trong khâu chuẩn bị quặng…là tác nhân gây ô nhiễm trực tiếp đến công nhân 

làm việc trên khai trường, trong phân xưởng chuẩn bị quặng và có thể lan tỏa gây ô 

nhiễm cho môi trường xung quanh nếu không có biện pháp cô lập và xử lý;  

+ Khí thải phát sinh do hoạt động của các thiết bị khai thác, vận chuyển sẽ có tác động 

ở mức độ nhẹ đối với môi trường xung quanh;  

+ Khí radon sinh ra và tích tụ trong các thân quặng sẽ được phát ra ngoài gây tăng hàm 

lượng khí radon trong môi trường không khí ở khu mỏ cũng như trong nhà máy chế 

biến quặng. 

+ Đám mây khói bụi do nổ mìn cũng là tác nhân gây ô nhiễm cục bộ và tức thời đối 

với môi trường không khí. Ngoài ra, công tác nổ mìn cũng có thể gây những tác động 

do đá văng, sóng chấn động đến người, và các công trình xây dựng trong vùng dự án.  

- Các loại chất thải khác: Ngoài những tác động của các chất thải chính nêu trên, trong 

khu vực khai thác mỏ cũng sẽ chịu tác động ở mức độ khác nhau của CTNH, nước 

mưa từ trên núi đổ vào moong khai thác, bãi thải đất đá, hồ thải, nước mưa chảy tràn 

trên sân công nghiệp, chất thải sinh hoạt.  

* Tác động của phóng xạ môi trường:Tuân theo các nguyên lý tác động của bức xạ 

tới con người, đơn vị tư vấn là Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Ứng phó sừ cố, Cục An 

toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ KHCN đã tiến hành khảo sát, đo đạc và tính toán dự báo 

các tác động của bức xạ tới con người và đã xây dựng  Báo cáo Phân tích an toàn của 

Dự án [12]. Theo các kết quả tính toán ta có các kết quả dự báo về tác động của bức xạ 

bến người lao động và cư dân sống xung quanh khu vực dự án như sau: 

+ Suất liều hiệu dụng cực đại trên các khai trường có thể đạt đến là từ 1,231,24 

mSv/năm (KMT1) đến 1,041,57 mSv/năm (KMT2); Trong khu vực nhà máy tuyển 

(NMT) thay đổi từ 0,07 - 2,1mSv/năm. Suất liều chiếu xạ này thấp hơn quy định theo 

TCVN 6866:2001 (20 mSv/năm) và của một số nước trên thế giới như IAEA, Nga, 

Pháp, EU,... Tương tự, tổng suất liều tại bãi thải đất đá, hồ quặng đuôi khi không có 



lớp phủ từ 0,42 1,1 mSv/năm và khi có lớp phủ dày 0,3 - 0,6 m giảm xuống còn 0,01 

 0,02 mSv/năm.    

+ Khí phóng xạ môi trường (khí radon), theo đánh giá của Liên đoàn ĐCXH, trên khai 

trường có thể đạt mức 430 – 530 Bq/m
3
, đôi nơi đến 630 Bq/m

3
, vượt giới hạn đối với 

“mức hành động” của khí radon trong nhà làm việc theo TCVN 7889 : 2008 cũng như 

của IAEA và của nhiều nước trên Thế giới. 

+ Hoạt độ phóng xạ trong lớp đất bề mặt, theo đánh giá của Liên đoàn ĐCXH, trên 

phần lớn diện tích mỏ Đông Pao nằm trong khoảng 370 – 780 Bq/kg, khu vực có mức 

hoạt độ phóng xạ thấp dưới 370 Bq/kg phân bố ở góc TB & ĐN của khu mỏ. Theo 

TCXDVN 397:2007, lớp đất đá trên mặt ở các thân quặng có thể sử dụng để san nền, 

rải đường,... hoặc làm VLXD.  

+ Hàm lượng các chất phóng xạ trong nước: Hàm lượng trung bình cao nhất của các  

nhân phóng xạ trong nước như sau: Radi = 0,0484  0,0624 Bq/L; Urani = 0,372  

0,428 Bq/L và Thori = 0,3451  0,6212 Bq/L. Đây là mức khá cao, cần lưu ý biện 

pháp kiểm soát.  

+ Tổng hoạt độ alpha trong các mẫu nước mặt, nước ngầm của khu mỏ giao động 

trong khoảng 0,05 - 0,20 Bq/L, cá biệt có mẫu đến trên 2,13 Bq/L. Đây là mức khá cao 

so với QCVN 08/2008 về chất lượng nước mặt (<0,1 Bq/L). Ngược lại tổng hoạt độ 

beta giao động trong khoảng  0,2 - 0,8 Bq/L, thấp hơn tiêu chuẩn tại QCVN 08/2008 

(<1,0 Bq/L)  

Từ các số liệu trên cho thấy, những tác động của các chất phóng xạ của mỏ đất 

hiếm Đông Pao được đánh giá ở mức nhẹ đến trung bình so với các tiêu chuẩn của 

Việt Nam và các tổ chức Quốc tế (IAEA, ICRP) và của một số nước Châu Âu như EU, 

Nga, Pháp,....  

Vì vậy, để đảm bảo an toàn bức xạ và giảm thiểu tác động của các chất phóng xạ 

trong hoạt động khai thác, chế biến đất hiếm ở mỏ Đông Pao, chủ đầu tư cần phải có 

các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng các khuyến cáo đã nếu trong báo 

cáo ĐTM và Báo cáo Phân tích an toàn của dự án.  

 

6. Kết luận và kiến nghị 

Vấn đề an toàn bức xạ (phóng xạ) trong hoạt động khai thác và chế biến quặng 

đất hiếm Đông Pao đang là vấn đề được được các cấp quản lý nhà nước và dư luận 

quan tâm, lo ngại. Việc giới thiệu tổng quan về bức xạ, các con đường tác động của 

bức xạ tới con người và môi trường, hiện trạng bức xạ tự nhiên của khu mỏ đất hiếm 

Đông Pao trong hiện tại và các tính toán dự báo trong tương lai khi dự án đi vào hoạt 

động đã cho thấy rõ về bức tranh an toàn bức xạ của dự án. Đối với vấn đề an toàn bức 

xạ của dự án chúng ta cần phải hiểu rõ về bản chất và nguồn gốc của từng mối nguy 

hại để từ đó có biện pháp quản lý, xử lý thích hợp nhằm đảm bảo an toàn bức xạ cho 

con người và môi trường với chi phí hợp lý nhất théo nguyên lý ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable – Thấp đến mức có thể đạt được) tránh tình trạng 

quá lo lắng, đòi hỏi những biện pháp phòng tránh quá mức cần thiết, gây lãng phí, khó 



khăn cho chủ đầu tư hoặc quá coi thường, xem nhẹ tác động của bức xạ dẫn đến tác 

động xấu đến con người và môi trường./. 
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