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Phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn từ 

Biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường và công nghệ khai thác sản xuất. Khai thác quá mức 

dễ dẫn tới việc ô nhiễm môi trường, suy kiệt hệ sinh thái và tài nguyên, do vậy cần quy định 

và lựa chọn các dự án tốt để loại bỏ các dự án không hiệu quả như: quy mô tối thiểu, yêu cầu 

công nghệ, loại hình khoáng sản được phép khai thác, năng lực doanh nghiệp v.v. Tăng 

cường các nguồn lực để đảm bảo công tác quản lý và giám sát việc khai thác chế biến khoáng 

sản, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân địa phương của khu vực bị ảnh hưởng 

bởi khai thác khoáng sản. 

Tài nguyên thiên nhiên là nguồn của cải tạo hóa ban tặng cho con người và Việt 

Nam may mắn là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong 

phú, đa dạng. Khai thác khoáng sản đã và đang được coi là một trong những ngành 

kinh tế phục vụ cho sự phát triển tại nhiều quốc gia. Tài nguyên khoáng sản là nguồn 

tài nguyên thiên nhiên cơ bản, là nguồn nội lực quan trọng và là lợi thế so sánh trong 

sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, khai 

thác khoáng sản cũng được cho là một trong những ngành công nghiệp gây nên nhiều 

tác động đến môi trường và xã hội nhất. Thời gian gần đây, các vấn đề bức xúc, nổi 

cộm về ô nhiễm môi trường xảy ra dưới nhiều hình thức, quy mô và mức độ khác 

nhau, nhiều vụ việc vi phạm kéo dài, gây hiệu quả nghiêm trọng đến môi trường và 

sức khỏe của người dân, chất lượng môi trường tiếp tục bị xuống cấp ở nhiều nơi, 

nhiều điểm nóng về môi trường đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến các khu vực dân 

cư. Do vậy, vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển bền vững ngành khai thác và 

chế biến khoáng sản, nhằm đảm bảo các yêu cầu phát triển hiện nay cần được xem xét 

một cách thấu đáo hơn từ góc độ kinh tế, xã hội và môi trường. 

1. Một số đặc điểm ngành khai thác và chế biến khoáng sản ở Việt Nam 

Quản lý chất thải rắn, nước thải giàu kim loại nặng và có tính axit, ô nhiễm môi 

trường không khí và đất là một trong số các vấn đề mà bất kỳ hoạt động khai thác, chế 

biến khoáng sản nào cũng gặp phải [1]. Nhà nước tăng cường công tác quản lý đối với 

hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản qua chỉ thị số 

03/CT-TTg ngày 30 tháng 03 năm 2015, nhằm hạn chế thực trạng khai thác khoáng 

sản manh mún, nhỏ lẻ. Với các quy định không xuất khẩu khoáng sản thô như quặng 

sắt, quặng đồng, quặng chì-kẽm, quặng và quặng tinh mangan, quặng cromit v.v.; 

không cấp phép cho các hoạt động thăm dò, khai thác vàng sa khoáng [2]. Với các quy 

định mới này, đã ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp trong ngành.Về tổng thể, 



ngành khai khoáng Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn và chưa có lời giải. Số lượng và 

tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ tăng lên, mức thua lỗ cũng tăng nhanh, trong khi kỳ vọng 

mức lương của người lao động lại cao hơn các ngành khác. 

Bảng 1. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoáng sản 

Năm 

Doanh nghiệp có lãi Doanh nghiệp lỗ 
So với tổng số DN, 

% 

Số 

DN 

Tổng 

mức 

lãi, 

tỷ đồng 

Lãi bình 

quân, 

triệu 

đồng 

Số 

DN 

Tổng 

mức lỗ, 

tỷ đồng 

Lỗ bình 

quân,  

triệu 

đồng 

Số DN 

lãi 

Số DN 

lỗ 

2011 1440 53589 37214,6 903 
- 

5445,8 
- 6030,7 56,6 35,5 

2012 1110 73740 66432,5 854 
- 

2155,0 
- 2523,0 42,0 32,3 

2013 1280 78740 61515,6 941 
- 

5323,0 
- 5656,3 49,4 36,3 

2014 1277 109457 85714,0 944 - 10127 - 10728,2 49,7 36,8 

Nguồn: Kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010-

2014, Tổng cục Thống Kê, NXB Thống kê, Hà Nội, 2016 [3]. 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, kết quả sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp khai khoáng có xu hướng xấu đi theo thời gian, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi 

giảm xuống, mức bình quân cũng giảm đáng kể. 

Bảng 2. Mức lương bình quân của lao động theo một số ngành nghề 

STT Ngành kinh tế 

Thu nhập từ việc làm bình 

quân/tháng 

(nghìn đồng) 

Tống số Nam Nữ 

Tống số 4716 4925 4430 

1 Nông, lâm, thủy sản 3129 3451 2518 

2 Khai khoáng 6218 6426 5288 

3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 4588 4992 4275 

4 
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi 

nước và điều hòa 
6340 6326 6401 

5 Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 4781 5402 3832 



lý rác thải, nước thải 

6 Xây dựng 4372 4383 4259 

7 
Bán buôn bán lẻ, sữa chữa ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác 
4729 4970 4366 

8 Vận tải kho bãi 5932 5975 5623 

9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 3858 4351 3503 

10 Thông tin và truyền thong 6661 6850 6307 

11 
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 

hiểm 
7301 7657 7008 

12 Hoạt động kinh doanh bất động sản 6017 5973 6093 

13 
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công 

nghệ 
6464 6366 6619 

14 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 5231 5238 5220 

15 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5498 6220 5093 

Nguồn: Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2015, Tổng cục Thống kê [4] 

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê công bố năm 2016, tiền lương bình quân 

tháng năm 2015 của lao động trong ngành khai khoáng khá cao so với mức lương bình 

quân chung.Qua Bảng 2, có thể thấy rằng, lương bình quân tháng của lao động trong 

ngành khai khoáng là 6,2 triệu đồng, cao hơn mức lương bình quân là 4,7 triệu đồng. 

Như vậy, qua kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành khai 

khoáng có thể thấy rằng, tuy hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn 

nhưng các doanh nghiệp trong ngành khai khoáng vẫn duy trì chi trả mức lương lao 

động khá cao. 

Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành khai khoáng đang phải chịu khá nhiều 

các loại nghĩa vụ tài chính gồm thuế, phí, lệ phí. Tính đến đầu năm 2016, cả nước có 

khoảng 450 mỏ khai thác khoáng sản do Nhà nước quản lý, khai thác nhưng mang về 

chưa đến 3,5% GDP [5]. Tình trạng thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả và ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng xảy ra thường xuyên ở hầu hết các dự án khai thác khoáng sản, 

do công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quyết định đầu tư dự án thiếu cơ sở, 

chưa tính đến các chi phí, lợi ích về mặt xã hội và đặc biệt là môi trường. 

Có thể thấy rằng, các khoản thu ngân sách này chỉ được sử dụng để bảo vệ môi 

trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng do được nhập chung vào 

ngân sách địa phương nên hầu như không thể xác định được việc chi tiêu đó có đảm 

bảo mục tiêu đề ra ban đầu [6]. 

Bảng 3. Nguồn thu của ngân sách nhà nước từ hoạt động bảo vệ môi 

trường của doanh nghiệp khai khoáng 



STT Tên nguồn thu Căn cứ tính Nơi quản lý Sử dụng 

1 

Phí bảo vệ môi 

trường đối với hoạt 

động khai thác 

khoáng sản 

Sản lượng khai 

thác, mức phí 

Ngân sách địa 

phương 

Bảo vệ môi 

trường liên 

quan đến 

khai thác 

2 

Phí bảo vệ môi 

trường đối với nước 

thải, khí thải, chất 

thải rắn 

Khối lượng chất 

thải, thành phần thải 

Ngân sách địa 

phương 

Quỹ bảo vệ 

môi trường 

địa phương 

Bảo vệ môi 

trường liên 

quan đến 

chất thải 

3 
Tiền ký quỹ cải tạo, 

phục hồi môi trường 

Chi phí thực hiện đề 

án Cải tạo phục hồi 

môi trường 

Quỹ bảo vệ 

môi trường 

Hoàn trả cho 

việc thực 

hiện đề án 

4 

Phí thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Tổng mức đầu tư 

cho Dự án 

Cơ quan thẩm 

định báo cáo 

Để thẩm 

định báo cáo 

5 

Các khoản đóng 

góp tự nguyện cho 

người dân và chính 

quyền địa phương 

Tự nguyện hoặc do 

chính quyền địa 

phương ấn định 

Trực tiếp cho 

người dân, 

các tổ chức 

địa phương, 

chính quyền 

địa phương 

Cho mục 

đích đặt ra 

khi đóng 

góp 

Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh, tốc độ đô thị hóa – công 

nghiệp hóa mạnh, nhiều địa phương ưu tiên thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nhưng 

chưa quan tâm đến bảo vệ môi trường. Kinh tế phát triển theo chiều rộng, công nghệ 

của nhiều dự án lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, 

các hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản thường được coi là tác nhân chính tác 

động đến môi trường như: làm biến đổi địa hình địa mạo, cảnh quan thiên nhiên; gây 

nên các xáo trộn dòng chảy; phát sinh ra các nguồn chất thải (rắn, lỏng, khí) ảnh 

hưởng đến các khu vực quanh dự án; thay đổi hệ sinh thái; tác động đến kinh tế-xã hội 

nơi được triển khai dự án v.v. 

Các khu mỏ đang khai thác hiện nay, hầu hết nằm ở vùng núi và trung du, cùng 

với công nghệ khai thác hiện nay chưa hợp lý, nên càng làm tăng mức độ gây nên suy 

thái, ô nhiễm môi trường, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các ngành kinh 

tế khác [5]. Từ các thực trạng này, cùng với việc chấp hành pháp luật của các doanh 

nghiệp khoáng sản mà các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tiến hành thanh 



tra, kiểm tra các doanh nghiệp khoáng sản nhiều hơn các lĩnh vực kinh tế khác. Theo 

báo cáo điều tra của PCI 2014, thì tỷ lệ doanh nghiệp khai khoáng bị thanh kiểm tra về 

môi trường trong một năm đạt đến 61%, cao hơn hẳn các doanh nghiệp thuộc các lĩnh 

vực khác. 

 

Hình 1. Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh kiểm tra về môi trường, % [7] 

Với đặc điểm khai thác và sản xuất nên hoạt động của các doanh nghiệp khai 

khoáng có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Chính vì vậy, các nghĩa vụ 

về mặt môi trường của các doanh nghiệp khai khoáng cao hơn rất nhiều so với các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất khác có cùng quy mô. Ngoài việc phải thực hiện 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận việc hoàn thành các công 

trình biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý chất thải và 

nộp phí bảo vệ môi trường cho công tác này, thì các doanh nghiệp khai khoáng còn 

phải nộp phí từ việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với 

hoạt động khai thác khoáng sản, phí lập đề án đóng cửa mỏ, phí cấp quyền khai thác 

khoáng sản, thuế tài nguyên v.v. Tuy vậy do đặc thù dự án khai khoáng thường kéo dài 

hàng chục năm, hoạt động khai thác của các doanh nghiệp khai khoáng thấp hơn nhiều 

so với sản lượng được phép khai thác, một số hoạt động không tuân thủ theo thiết kế 

và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Không ít trường hợp vì sức ép tăng trưởng 

kinh tế, một số ngành địa phương, doanh nghiệp khai khoáng xem nhẹ vai trò của 

ĐTM mặc dù“ĐTM là công cụ quyết định các dự án đầu tư theo định hướng phát triển 

bền vững”. Trong một số trường hợp, quá trình lập ĐTM chưa được dự báo, đánh giá 

đúng mức, chưa lường trước được các vấn đề nhạy cảm, phức tạp của dự án có thể sẽ 

phát sinh. Cùng với đó là năng lực quan trắc, cảnh báo, phát hiện sớm các sự cố về 

môi trường còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc thiếu năng lực 

ứng phó sự cố môi trường, thiếu các thiết bị, phương tiện để giám sát, kiểm soát hiệu 

quả các nguồn thải dẫn đến phát sinh nhiều điểm nóng về môi trường. Theo các khảo 

sát của PCI 2014, trong năm 2013 có tới 32% doanh nghiệp khai khoáng bị phạt do vi 

phạm các quy định về môi trường, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 19% của các doanh 



nghiệp thuộc các ngành khác. 

Thực trạng trên diễn ra cũng bởi nguyên nhân về mặt thể chế, chính sách trong 

lĩnh vực khoáng sản. Theo báo cáo tham luận tại Hội thảo đánh giá 05 năm thực hiện 

chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản được tổ chức ngày 15/09/2017 tại Hà 

Nội [8], thì tồn tại hạn chế lớn nhất là tình trạng chậm ban hành một số văn bản so với 

yêu cầu công tác quản lý nhà nước về khoáng sản như: quy chuẩn, định mức kinh tế - 

kỹ thuật; nội dung thanh tra, giám sát chuyên ngành khoáng sản và bảo vệ môi trường 

trong khai thác, chế biến khoáng sản; cơ chế có tính khả thi đối với trường hợp đóng 

cửa mỏ khi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản không thực hiện.Hiện nay, Đề án 

đóng cửa mỏ và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, nội dung 

về cơ bản là rất giống nhau nhưng lại phải nộp cho hai cơ quan khác nhau là cơ quan 

quản lý nhà nước về khoáng sản và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Tại Nga, 

có khoảng hơn 20 đạo luật liên bang quy định về bảo vệ môi trường tương đối phức 

tạp và chặt chẽ, đã đáp ứng thậm chí vượt qua nhiều các tiêu chuẩn chung của thế 

giới.Trong đó, có thể kể đến như: Luật bảo vệ môi trường, Luật kiểm định sinh thái, 

Luật về các khu vực được bảo vệ đặc biệt, Luật bảo vệ bầu khí quyển, Luật chất thải 

sản xuất và sinh hoạt v.v. Đối với công tác đánh giá tác động môi trường đã có riêng 

một đạo luật, quy định chi tiết với tất cả các dự án (Luật kiểm định sinh thái).Theo 

chiến lược an ninh quốc gia Liên Bang Nga số 683 ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì 

phải thành lập dự trữ chiến lược tài nguyên – khoáng sản, hạn chế khai thác và xuất 

khẩu, để đảm bảo cung cấp nhu cầu huy động của Liên Bang Nga và nhu cầu phát 

triển kinh tế dài hạn [9]. Cùng với đó là mục tiêu chiến lược đảm bảo an ninh sinh thái 

và quản lý môi trường: (i) Bảo tồn và phục hồi các hệ thống tự nhiên, đảm bảo chất 

lượng môi trường cần thiết cho đời sống con người và phát triển kinh tế bền vững; (ii) 

khắc phục các tổn thất sinh thái do hoạt động kinh tế trong điều kiện gia tăng hoạt 

động kinh tế và biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 

 

Hình 2. Tỷ lệ doanh nghiệp bị phạt do vi phạm các quy định về môi trường [7] 



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

diện tích rừng và các thảm thực vật. Đến nay, cả nước đã chuyển đổi mục đích sử dụng 

11312 ha rừng, đất lâm nghiệp sang khai thác khoáng sản, song việc cải tạo phục hồi 

môi trường sau khi kết thúc khai thác chưa đáp ứng được yêu cầu và các quy định của 

cơ quan quản lý nhà nước [5]. 

2.Một vài suy nghĩ về phát triển công nghiệp khai khoáng 

Ngành công nghiệp khai khoáng mang lại ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn, góp 

phần ổn định chính trị, an ninh năng lượng và an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều vấn đề 

liên quan đến hiệu quả và chất lượng sản xuất, xuất khẩu v.v. vậy nên cần phải nhìn 

nhận lại một cách toàn diện. Các định hướng lớn cho việc quản lý, nâng cao hiệu quả 

khai thác sản xuất đã được thể hiện qua chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 03 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ.Việt Nam là nước giàu tài nguyên thiên nhiên, với 

khoảng 60 loại khoáng sản khác nhau, được phân bố rải rác. Các khoáng sản được 

đánh giá là có trữ lượng tương đối lớn theo tiêu chuẩn thế giới là bauxit và ilmenit. Vì 

vậy, ngoài các định hướng, các thể chế chính sách của cơ quan quản lý thì việc chấp 

hành thực hiện các định hướng, chính sách của doanh nghiệp khai khoáng mang ý 

nghĩa quyết định trong phát triển bền vững. 

Trước hết, các doanh nghiệp khai khoáng cần phải đẩy mạnh đầu tư về công 

nghệ. Áp dụng các nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ tiên tiến, thân thiện môi 

trường mà vẫn tạo ra được các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.Trên thế giới, nhiều 

nước đã có những quy định bắt buộc áp dụng công nghệ đối với các loại hình khai 

thác, sản xuất. Theo quyết định số 1029 ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ Liên bang Nga về việc phê duyệt tiêu chí phân loại đối tượng có tác động 

tiêu cực đến môi trường thì ngành khai thác và chế biến khoáng sản là một trong 

những ngành có tiềm ẩn tác động môi trường ở mức độ cao và phải thực hiện các quy 

định liên quan đến áp dụng công nghệ sẵn có tốt nhất (BAT – Best Available 

Techniques/Technology) [10].Theo quy định về ô nhiễm không khí của Malaysia ban 

hành năm 2014, có đến 11 ngành công nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện áp dụng 

các quy định về sử dụng công nghệ tốt nhất hiện có, trong đó có ngành khai thác và 

chế biến khoáng sản [11]. 

Hai là, các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản cần phải thực hiện 

đầy đủ các giải pháp, phương án theo báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm xử 

lý và giảm thiểu tác động đến môi trường từ các giai đoạn hoạt động của dự án. Việc 

lập và thực hiện các phương án cải tạo, phục hồi môi trường phải được thực hiện ngay 

trong quá trình khai thác khoáng sản. Cải tạo, phục hồi môi trường phải đảm bảo đưa 

môi trường, hệ sinh thái tại khu vực thực hiện dự án về trạng thái môi trường gần như 

ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn môi trường.Theo “Báo cáo 

tổng kết phân loại các ngành công nghiệp theo danh sách Đỏ, Cam, Xanh và Trắng” do 

Ban kiểm soát ô nhiễm Quốc gia(Central Pollution Control Board) - Ấn Độ ban hành 

ngày 29/02/2016 [12], tiêu chí phân loại các ngành công nghiệp được dựa trên Chỉ số 

ô nhiễm (Pollution Index) - là một hàm của khí thải (các chất ô nhiễm không khí), 



nước thải (chất ô nhiễm nước), chất thải nguy hại phát sinh và mức tiêu thụ tài nguyên. 

Chỉ số ô nhiễm PI của một ngành công nghiệp có giá trị từ 0 đến 100, giá trị PI càng 

cao, mức độ ô nhiễm gây ra càng lớn. Theo báo cáo này, thì ngành khai khoáng và làm 

giàu quặng có giá trị PI khá cao (75), là một trong những ngành thuộc danh sách Đỏ, 

đồng nghĩa với việc mức độ ô nhiễm do ngành gây ra là lớn. Mục đích của việc phân 

loại là để đảm bảo việc đầu tư, triển khai các dự án phù hợp mục tiêu môi trường và 

chủ động trong việc quản lý, giám sát các hoạt động đầu tư. 

Ba là, các doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản cần phải thực hiện 

các thủ tục để đóng cửa các mỏ sau khi kết thúc khai thác. Vừa đảm bảo công tác bảo 

vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản vừa đảm bảo thực hiện việc tuân thủ pháp luật trong 

quản lý và khai thác, chế biến khoáng sản. Hiện nay, các thủ tục pháp lý để thực hiện 

việc đóng cửa các mỏ sau khi kết thúc khai thác đã được quy định và hướng dẫn khá 

cụ thể chi tiết, tuy nhiên việc thực hiện còn khá nhiều khó khăn và vướng mắc. Theo 

báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2016 của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày 7/7/2016 tại Hà 

Nội, thì trong 6 tháng đầu năm Tổng cục đã hoàn thiện và trình Bộ TN&MT thẩm định 

49/50 hồ sơ khai thác khoáng sản mới, trong khi đó chỉ có 04 bộ hồ sơ đóng cửa mỏ 

được ban hành [13]. 

Thứ tư, là các doanh nghiệp khai khoáng cần tăng cường đầu tư nguồn lực tài 

chính cho công tác xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng 

khoáng sản như: xây dựng các bãi thải đảm bảo an toàn, xử lý nước thải, xử lý bụi và 

khí thải độc hại, vận chuyển và xử lý các chất thải nguy hại v.v. Hiện nay, đầu tư cho 

bảo vệ môi trường còn rất hạn chế, thiếu các cơ chế huy động nguồn lực trong xã hội 

để đầu tư bảo vệ môi trường. Ở Trung Quốc và các nước ASEAN (trong đó có Việt 

Nam), đầu tư cho môi trường trung bình hàng năm chỉ chiếm trên 1% GDP, trong khi 

ở các nước phát triển thường chiếm từ 3÷4% GDP [14]. Theo báo cáo kết quả điều tra 

PCI năm 2014, thì tỷ lệ doanh nghiệp khoáng sản có mối quan hệ với Nhà nước cũng 

cao hơn so với các lĩnh vực khác. Doanh nghiệp được coi là có quan hệ với Nhà nước 

khi: (i) cổ phần hóa từ một doanh nghiệp Nhà nước; (ii) có cổ phần được sở hữu bởi 

Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước; (iii) có lãnh đạo doanh nghiệp là cán bộ trong 

cơ quan Nhà nước hoặc quân đội; (iv) có lãnh đạo từng là cán bộ quản lý trong cơ 

quan Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước. Do đó việc giám sát các doanh nghiệp 

khai khoáng cho việc tái đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường còn tiềm ẩn nguy cơ 

thiếu công bằng, minh bạch trong quản lý giám sát đối với các doanh nghiệp khai 

khoáng có quan hệ với Nhà nước. 

3.Kết luận 

Phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đang đối mặt với nhiều thách thức to 

lớn từ Biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường và công nghệ khai thác sản xuất. Khai 

thác quá mức dễ dẫn tới việc ô nhiễm môi trường, suy kiệt hệ sinh thái và tài nguyên, 

do vậy cần quy định và lựa chọn các dự án tốt để loại bỏ các dự án không hiệu quả 

như: quy mô tối thiểu, yêu cầu công nghệ, loại hình khoáng sản được phép khai thác, 



năng lực doanh nghiệp v.v. Tăng cường các nguồn lực để đảm bảo công tác quản lý và 

giám sát việc khai thác chế biến khoáng sản, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và 

người dân địa phương của khu vực bị ảnh hưởng bởi khai thác khoáng sản./. 
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Environmental protection in sustainable development of the mineral industry 

Development of the mining industry is facing enormous challenges from climate 

change, market competition and mining technology. Overexploitation of minerals is likely to 

lead to environmental pollution, ecosystem and resource depletion. The report is to discuss on 

the necessity of good regulations and selection of projects to eliminate ineffective projects 

such as minimum scale, technology requirements, types of minerals allowed to be exploited, 

business capacity, etc. 

Keyword: mining, environmental pollution, resource depletion, regulation. 

 


