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Với trữ lượng được dự báo là đứng thứ hai trên thế giới, tài nguyên quặng sa 

khoáng titan ở Việt Nam đảm bảo đủ cơ sở để xây dựng các khu công nghiệp khai 

thác, chế biến hiện đại, phát triển ổn định lâu dài. Vài năm trước đây, do thị trường 

tiêu thụ titan trên thế giới tăng mạnh nên việc khai thác sa khoáng titan ở Việt Nam rất 

phát triển. Theo phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng 

titan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025, các vùng thuộc khu vực hoạt 

động khoáng sản titan gồm Thái Nguyên, vùng Thanh Hóa - Hà Tĩnh, vùng Quảng 

Trị- Thừa Thiên -Huế, vùng Bình Định- Phú Yên, và vùng Bình Thuận- Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Đặc biệt, cũng theo quy hoạch này trong giai đoạn 2016-2020, sẽ hình thành 

ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng titan với các sản phẩm chính là xỉ titan, 

pigment, titan xốp, titan kim loại.  

Cho đến hiện nay phần lớn titan Việt Nam bán ra thị trường chủ yếu là quặng 

chưa qua chế biến sâu, giá trị lợi nhuận không cao. Các nhà máy chế biến titan hiện 

nay vẫn manh mún, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, không thân thiện môi trường, dẫn 

tới chất lượng sản phẩm titan thấp cộng với giá xuất khẩu titan trên thế giới giảm sâu 

khiến cho lượng titan tồn kho tăng cao. Để giúp cho việc quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng nguồn tài nguyên titan một cách hiệu quả và bền vững thì 

đánh giá tình hình khai thác, chế biến, cung cầu, dự báo thị trường titan và các yếu tố 

ảnh hưởng là rất cần thiết. Những đánh giá này sẽ hỗ trợ trong việc ra quyết định ưu 

tiên đầu tư và phát triển sản phẩm.  

Trong phân tích sự phát triển của một ngành hay một lĩnh vực, phương pháp 

phân tích SWOT (Strength – Weak – Opportunity – Threaten) có thể đưa ra được bức 

tranh toàn cảnh của ngành rồi từ đó tìm ra phương pháp đẩy mạnh những ưu điểm, hạn 

chế nhược điểm, nắm bắt các cơ hội và loại trừ nguy cơ. Phân tích SWOT là phương 

pháp tổng hợp các kết quả nghiên cứu môi trường bên trong và bên ngoài nhằm đánh 

giá thực trạng và triển vọng phát triển của một doanh nghiệp hay một ngành nghề, ở 

đây chính là thực trạng và triển vọng phát triển của các doanh nghiệp khai thác chế 

biến nguồn tài nguyên titan trên toàn quốc. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phân 

tích SWOT để đánh giá thị trường trong nước và quốc tế cho nguồn tài nguyên titan. 

1. Phân tích SWOT 

Bảng 1. Phân tích SWOT cho ngành công nghiệp khai thác chế biến Titan 

ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU 

Trữ lượng nguồn tài nguyên quặng titan 

khá dồi dào 

Phần lớn quặng titan là quặng sa 

khoáng nên dễ dàng khai thác 

Vị trí địa lý thuận lợi, thị trường trong 

Hiện nay phần lớn sản phẩm titan xuất 

khẩu là dạng thô 

Công nghệ chế biến chưa tự chủ được, 

còn phụ thuộc vào công nghệ của nước 

ngoài.  



các nước  xung quanh trong khu vực 

Đông Nam Á và Nam Á khá lớn. 

Gần Trung Quốc và các nước Bắc Á 

không có hoặc thiếu hụt nguồn nguyên 

liệu titan 

Chính trị xã hội ổn định, có thể hoạch 

định chiến lược phát triển ngành cho 

lâu dài  

Tất cả các mỏ titan đều nằm trong khu 

vực các tỉnh nghèo có giá nhân công địa 

phương rẻ, các chính sách cởi mở thu 

hút đầu tư 

 

Nằm gần Trung Quốc là nước đã phát 

triển rất mạnh về các sản phẩm titan chế 

biến với giá rẻ. Hiện đang dư thừa cả 

công suất và sản lượng 

Thị trường trong nước khá nhỏ bé 

Nhiều đơn vị cùng khai thác, chế biến   

Các chính sách về thuế, phí, khoáng sản 

hay thay đổi, có xu hướng tăng nhiều 

gây khó khăn cho doanh nghiệp, chưa 

thật sự khuyến khích chế biến sâu  

Giá điện cho sản xuất, chế biến titan 

còn cao, chưa khuyến khích 

CƠ HỘI NGUY CƠ 

Thị trường thế giới rộng lớn, nhu cầu 

gia tăng các ứng dụng của titan 

Thị trường trong nước đang lớn dần, chi 

phí lao động thấp và quá trình cổ phần 

hóa các DNNN mạnh mẽ. 

Titan là nguyên liệu chiến lược cho một 

nền công nghiệp hiện đại, trong một số 

ngành nghề titan là nguyên liệu không 

thể thay thế. 

Kinh tế thế giới đang phục hồi sau 

khủng hoảng khuyến khích gia tăng nhu 

cầu các loại sản phẩm 

 

Hội nhập toàn cầu cũng là thách thức 

lớn về khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp trong nước.  

Sự biến động về chính sách của nhà 

nước. 

Sự biến động tỷ giá do các vấn đề kinh 

tế chính trị toàn cầu cũng ảnh hưởng 

đến giá trị xuất khẩu sản phẩm. 

Sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường 

một số nước như Trung Quốc dễ dẫn 

đến rủi ro cho titan VN . 

Các chính sách môi trường ngày càng 

chặt chẽ và chi phí sản xuất ngày càng 

gia tăng. 

1.1. Điểm mạnh 

Với trữ lượng quặng titan khá  là nguồn tài nguyên dồi dào cho sản xuất titan 

trong nước. Bên cạnh đó, hầu hết các mỏ titan đều ở dạng sa khoáng và vị trí thuận lợi 

dọc bờ biển miền Trung dễ dàng cho việc khai thác, vận chuyển đến nhiều nơi trên thế 

giới với giá thành cạnh tranh. 

Do titan ứng dụng trong nhiều ngành nghề nên thị trường lớn và các sản phẩm 

titan đa dạng như titan bột màu, titan kim loại, zircon, titan oxit, …Nhu cầu tiêu thụ 

titan trong nước tuy hiện nay còn nhỏ bé nhưng với tốc độ tăng trưởng vào nhóm cao 

của thế giới, nhu cầu sẽ ngày càng lớn và hiện vẫn phải nhập nhiều mặt hàng titan từ 

nước ngoài. 

Việt Nam nằm ở khu vực năng động và phát triển kinh tế nhanh nhất của thế 

giới hiện nay là khu vực châu Á và Đông Nam Á. Hiện ở khu vực Đông Nam Á chỉ có 

duy nhất một nhà máy pigment TiO2 của tập đoàn Huntsman đặt tại Malayxia (Tại 



Singapore trước đây cũng có một nhà máy pigment của tập đoàn ISK, Nhật Bản nhưng 

đã đóng cửa từ năm 2015), trong khi nhu cầu về pigment của các nước ĐNÁ và cả Ấn 

Độ khá lớn.  

Các nước Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc), Đài Loan và Trung Quốc là những 

nước có công nghiệp chế biến phát triển mạnh nhưng đều không có hoặc thiếu hụt 

nguồn nguyên liệu titan, buộc phải nhập khẩu từ bên ngoài. 

Việt Nam có nền chính trị ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

yên tâm đầu tư lâu dài với chiến lược chế biến các sản phẩm titan ngày càng cao. 

Hầu hết các mỏ titan của Việt Nam nằm ở các tỉnh ven biển miền Trung hiện 

đang còn nghèo, với giá nhân công rẻ. Các địa phương đang khát khao và có ý chí 

mạnh mẽ để vươn lên khắc phục thực tại, tạo nhiều điều kiện để thu hút đầu tư vào địa 

phương. 

1.2. Điểm yếu 

Hiện nay phần lớn các sản phẩm titan sản xuất tại Việt Nam ở dạng quặng tinh, 

giá trị thương mại không cao so với những sản phẩm chế biến. Giá trị kinh tế của toàn 

ngành chưa tương xứng với tiềm năng tài nguyên khoáng sản titan, chưa tương xứng 

với kỳ vọng của các cấp quản lý. 

Việt Nam chưa tự chủ được công nghệ chế biến mà còn  hoàn toàn phụ thuộc 

vào khả năng nhập từ bên ngoài. Những sản phẩm chế biến sâu như pigment, titan 

xốp… rất khó được phía nước ngoài chuyển giao, hạn chế khả năng tiếp cận.  

Việt Nam nằm liền kề với Trung Quốc, giờ đã nổi lên như một cường quốc 

đứng đầu thế giới về các sản phẩm titan chế biến như pigment TiO2 sản xuất theo quy 

trình sulphat, titan xốp,v.v… Việc phát triển công nghiệp titan sẽ phải cạnh tranh trực 

tiếp với các doanh nghiệp Trung Quốc vốn có nhiều lợi thế hơn. 

Khác với Trung Quốc, là nước có một thị trường nội địa to lớn, dễ tính và tăng 

trưởng nhanh, lại được những chính sách “bảo hộ” nhất định của Nhà nước,  rất thuận 

lợi cho phát triển công nghiệp titan của mình, thị trường các sản phẩm titan của Việt 

Nam rất nhỏ bé và đơn điệu.  Lớn nhất là nhu cầu về pigment mỗi năm cũng chỉ đạt 

vài chục nghìn tấn. Nhu cầu về các sản phẩm titan kim loại chưa đáng kể, đủ để xây 

dựng cơ sở sản xuất đạt hiệu quả kinh tế. 

Ở Việt Nam có nhiều (nếu không nói là quá nhiều) doanh nghiệp cùng tiến hành 

khai thác và có ý định chế biến cùng loại sản phẩm titan khiến cho khối lượng sản 

phẩm làm ra tuy không phải nhỏ nhưng phân tán, manh mún, chất lượng không ổn 

định, không đồng đều, không thành đầu mối tập trung nên chưa tạo được địa chỉ tiêu 

thụ ổn định, thường bị khách hàng nước ngoài chèn ép. 

Các chính sách của Nhà nước về thuế, phí và khoáng sản lại thường xuyên thay 

đổi theo hướng ngày càng tăng gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Chính sách thuế 

còn mang tính tính cào bằng, chưa thật sự khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp chế biến sâu. 



Giá điện sản xuất cho khai thác và chế biến titan còn cao và có xu hướng ngày 

càng tăng, gây bất lợi cho những dự định đầu tư chế biến sâu. 

a. Cơ hội 

Thị trường thế giới rộng lớn, nhu cầu gia tăng các ứng dụng của titan. Điều đó 

là cơ hội lớn cho một quốc gia có khoáng sản titan dồi dào như Việt Nam 

Thị trường trong nước đang lớn dần, chi phí lao động thấp và quá trình cổ phần 

hóa các DNNN mạnh mẽ, tạo tiền đề cho những công ty, tập đoàn tư nhân lớn ra đời 

với vốn đầu tư lớn vào công nghệ và qui mô sản xuất chế biến. 

Áp lực cạnh tranh thấp, do nhu cầu titan trên thế giới còn đang ở mức cao nên 

là cơ hội cho các công ty chiếm vị trí trên thị trường. 

Titan là nguyên liệu chiến lược cho một nền công nghiệp hiện đại, trong một số 

ngành nghề titan là nguyên liệu không thể thay thế, tạo tiền đề cho sự phát triển độc 

quyền ngành titan trong một số lĩnh vực 

Kinh tế thế giới sau khủng hoảng tài chính kinh tế 2007-2008 đang phục hồi 

dần (tuy chậm chạp bởi ảnh hưởng của các sự kiện như Brexit, D. Trump…), khuyến 

khích gia tăng nhu cầu về các sản phẩm titan. Trong bối cảnh các dự báo đều cho rằng 

trong ngắn hạn, có thể xảy ra thiếu hụt về nguồn các sản phẩm nhất là các nguyên liệu 

titan, zircon. Đây là cơ hội cho ngành titan Việt Nam vươn lên, tham gia vào chuỗi sản 

phẩm của thị trường thế giới và trở thành một mắt xích trong đó. 

b. Nguy cơ 

Hội nhập toàn cầu cũng là thách thức lớn về khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong nước so với các tập đoàn nước ngoài. Sự liên kết và gia nhập giữa các tập 

đoàn titan lớn trên thế giới làm cho các công ty với quy mô nhỏ lẻ càng khó có khả 

năng cạnh tranh. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nguy cơ lớn nhất đến từ các 

doanh nghiệp cùng loại của Trung Quốc (xỉ titan, pigment, rutil nhân tạo, titan xốp…). 

Một khi đã đầu tư chế biến sâu, nếu Nhà nước không có chính sách bảo hộ cần thiết 

cho doanh nghiệp tiêu thụ hàng trong nước, để doanh nghiệp tự đương đầu với hàng 

Trung Quốc thì nguy cơ thất bại sẽ rất lớn. 

Chính sách của Nhà nước thay đổi cũng có thể là nguy cơ khiến các tính toán 

hiệu quả để đầu tư ban đầu của doanh nghiệp trở nên không phù hợp, dễ gây nguy cơ 

đổ vỡ, phá sản 

Các vấn đề biến động kinh tế chính trị toàn cầu có thể dẫn đến sự biến động tỷ 

giá giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ cũng ảnh hưởng đến khả năng đầu tư chế biến và 

tình hình xuất- nhập khẩu titan. 

Thị trường tiêu thụ của titan Việt Nam phụ thuộc quá lớn vào một số nước châu 

Á, nhất là Trung Quốc, nên khi nước nay thay đổi chính sách kinh tế theo thời tiết 

chính trị thì  rất dễ dẫn đến rủi ro cho xuất khẩu titan của Việt Nam.  

Cùng với xu thế chung của thế giới đòi hỏi ngày càng khắt khe về các chỉ tiêu 

bảo vệ môi trường (BVMT), Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Những đòi hỏi về 

BVMT ngày càng nghiêm ngặt hơn có thể khiến những chi phí cho BVMT vượt quá 

khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp phá sản. 



Cũng như vậy với các chi phí sản xuất. Phần lớn các yếu tố chi phí của doanh 

nghiệp như nhân công, xăng dầu, nhiên liệu,v.v. đều có xu hướng tăng theo thời gian. 

Những biến động bất ngờ về giá có thể làm cho chi phí sản xuất tăng đột biến, khiến 

doanh nghiệp gặp rủi ro về hiệu quả hoặc phá sản. 

2. Phân tích ý kiến của nhà điều hành 

Theo phiếu điều tra thăm dò ý kiến các nhà điều hành các công ty sản xuất chế 

biến titan Việt Nam cho thấy hầu hết các công ty xuất khẩu sản phẩm đi các nước châu 

Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Các doanh nghiệp đều 

tham gia tìm hiểu và thâm nhập thị trường thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại, 

hoặc qua mạng internet, hoặc chỉ sử dụng bạn hàng truyền thống. Hầu như không có 

công ty nào phát triển thị trường thông qua kênh hỗ trợ của Hiệp hội Titan hay phía cơ 

quan nhà nước hoặc hội chợ triển lãm. 

Các nhà điều hành đều nhận định do chất lượng sản phẩm titan Việt nam thấp 

nên khả năng cạnh tranh với các sản phẩm quốc tế thấp, vì vậy dẫn đến giá cả titan 

Việt nam thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới. 

Một số công ty có quy mô lớn, công suất sản xuất của nhà máy cao nhưng lại 

được cấp phép khai thác trong phạm vi nhỏ và trữ lượng thấp nên không đủ nguyên 

liệu sản xuất. Việc phát triển quy mô nhà máy không phù hợp với phạm vi khai thác 

nguyên liệu nên dẫn đến sự không chủ động được về nguyên liệu đầu vào trong quá 

trình sản xuất làm cho tình hình sản xuất và phát triển bấp bênh không thể định hướng 

lâu dài và bền vững 

Sản xuất titan tiêu phí một nguồn năng lượng lớn nên khi giá thành các nguồn 

năng lượng tăng cao như hiện nay làm cho chi phí sản xuất quá lớn dẫn đến một số 

doanh nghiệp gặp khó khăn khi giá thành titan giảm, chi phí sản xuất lại tăng. 

3.  Một vài khuyến nghị cho các ngành titan Việt Nam 

Với những phân tích SWOT và ý kiến nhà điều hành ở trên thì bức tranh về 

ngành công nghiệp titan trong thời gian tới phụ thuộc nhiều vào chính sách phát triển 

của nhà nước và thu hút đầu tư công nghệ nước ngoài. Trong giai đoạn từ nay đến 

2025 tầm nhìn 2035, sẽ là giai đoạn đầu tư công nghệ, tìm kiếm sản phẩm mũi nhọn, 

xây dựng phát triển thương hiệu để phát triển ngành một cách bền vững  

Vậy điều kiện tiên quyết làm thế nào để có thể phát huy những ưu điểm, hạn 

chế nhược điểm, nắm lấy cơ hội và phòng ngừa nguy cơ để phát triển ngành titan Việt 

Nam. Một số đề xuất cho phát triển ngành titan ở Việt Nam: 

- Với điểm mạnh là nguồn tài nguyên dồi dào, dễ khai thác, công nghệ khai thác 

không phải là vấn đề lớn của ngành titan. Mục tiêu lớn của ngành là công nghệ tuyển và 

chế biến sâu sản phẩm titan. Đây là mối quan tâm cũng là lĩnh vực rất cần sự kêu gọi đầu 

tư.  

- Lựa chọn sản phẩm mũi nhọn của ngành cho phù hợp với nhu cầu thị trường 

trong nước và thế giới, không nên phụ thuộc vào một thị trường. Dựa vào tình hình sản 

xuất và công nghệ Việt Nam, hai sản phẩm mũi nhọn có thể lựa chọn để đầu tư chế biến 

hiện nay là xỉ titan và zircon nghiền. Xu thế chung của thế giới là sử dụng nguyên liệu ít 

chất thải hơn để đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu của nhà nước về BVMT, đồng 



thời cũng giảm chi phí cho công tác BVMT, các doanh nghiệp sản xuất pigment công 

nghệ sulphat sẽ chuyển dần sang sử dụng xỉ titan thay thế cho ilmenit như hiện đang 

dùng. Đây là hai sản phẩm đang và sẽ được tiêu thụ mạnh trên thế giới và cả trong nước. 

Ngoài ra vốn đầu tư và chi phí sản xuất hai sản phẩm này không vượt quá khả năng của 

Việt Nam.  

Pigment TiO2 sẽ được lựa chọn là sản phẩm chế biến sâu trước hết nhằm thỏa 

mãn nhu cầu nội địa của Việt Nam, đồng thời cũng là sản phẩm để cạnh tranh với các 

doanh nghiệp Trung Quốc trên thị trường Việt Nam và khu vực. 

- Từ mục tiêu cạnh tranh với pigment TiO2 công nghệ sulphat là chủ yếu của 

Trung Quốc, việc lựa chọn công nghệ sản xuất pigment sẽ phải theo hướng: đưa ra 

được các loại sản phẩm pigment mà Trung Quốc không có hoặc sản xuất được ít. Cụ 

thể ở đây là các loại pigment chất lượng cao như của các tập đoàn pigment lớn trên thế 

giới mà Trung Quốc vẫn thường phải nhập khẩu.  Nếu đạt được như vậy, pigment Việt 

Nam sẽ tránh được việc phải đối đầu trực diện với pigment của Trung Quốc mà hơn 

thế, còn có thể biến Trung Quốc thành thị trường tiêu thụ của pigment Việt Nam.  

- Mở rộng chính sách kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngoài nhằm tạo được những 

nguồn vốn lớn cho phát triển ngành.  

- Hoàn thiện và ổn định các quy định, chính sách về khai thác và chế biến 

khoáng sản titan, nhất là các chính sách về thuế và xuất khẩu. 

- Đẩy mạnh vai trò của Hiệp hội titan trong công tác tìm kiếm thị trường cho 

các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm hoặc kêu gọi 

sự quan tâm của nhà nước trong hiệp ước thương mại.  

- Cần ổn định các tiêu chí về môi trường, đồng thời công khai minh bạch để các 

tiêu chi để có sự thống nhất về nhận thức giữa chính quyền, người dân và các cơ quan 

quản lý trong vấn để bảo vệ môi trường. Một mặt yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ 

các tiêu chí BVMT, mặt khác, các cấp chính quyền và người dân không đưa ra những 

đòi hỏi quá mức về môi trường để gây khó khăn cho doanh nghiệp.     

 

Factors effecting on titanium ore mining and processing activities 

With the probable reserves projected to be the world second, alluvial titanium placer 

ore resources of Vietnam will be sufficient to build modern mining and processing parks for 

sustainable development. A late few years, the world titanium market has increased sharply, 

thus the exploitation of titanium mineral in Vietnam has been increased. According to the 

approved plan for exploration, exploitation, processing and utilization of titanium ores in the 

period of 2007 - 2015, with orientation to 2025, the are   i   h   i   iu   i i g       
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2016-2020 period, the titanium ore mining and processing industry will be formed with the 

main products such as titanium slag, pigment, porous titanium, titanium metal. 
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