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Tóm tắt: Hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng (VLXD) đã và đang tác động trực tiếp 

tới môi trường kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm 

đánh giá ảnh hưởng có tính tích cực và tiêu cực của các dự án khai thác mỏ như: tạo nguồn 

thu đóng góp vào ngân sách phát triển của địa phương, tạo điều kiện công ăn việc làm cho 

người lao động thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại và 

dịch vụ của địa phương nhưng cùng với đó nó cũng có những tác động tiêu cực đến phát 

triển nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng, gia tăng áp lực cho cơ sở hạ tầng và mật độ giao 

thông địa phương, gây xung đột về văn hóa và chính sách dân tộc thiểu số (DTTS) của địa 

phương. Nội dung nghiên cứu dựa trên các phương pháp khảo sát thực địa, điều tra tham 

vấn cộng đồng, thống kê, ma trận môi trường, nội suy Kriging và sàng lọc dân tộc thiểu số 

để tiến hành phân tích, đánh giá. Kết quả đánh giá dựa trên việc khảo sát hiện trạng, quy mô 

tác động; số liệu thống kê, theo dõi và khảo sát ý kiến cán bộ quản lý, người dân địa phương 

và các bên liên quan khác với nội dung về các tác động của công tác khai thác đá vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến đời sống, sức khỏe và tinh thần của người dân 

và việc đáp ứng về nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. 

Từ khóa: Tác động môi trường; Kinh tế xã hội; Vật liệu xây dựng; Bình Dương. 

 

1. Mở đầu 

Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) khẳng định đánh giá tác động 

môi trường là việc làm hết sức cần thiết và bắt buộc để nhận biết các ảnh hưởng của một dự 

án đến môi trường xung quanh, bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường kinh tế–xã 

hội. Trong nghiên cứu này chỉ đề cập tới các tác động tới môi trường kinh tế xã hội của dự án 

khai thác khoáng sản. Trên thế giới, các đánh giá tác động môi trường xã hội của dự án thường 

được khảo sát và đánh giá thông qua các tác động tích cực và tiêu cực đối với dân cư sinh 

sống trên địa bàn [1–2]. Hoạt động khai thác có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh 

tế địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân 

địa phương [3–4]. Ngoài ra, dự án sẽ tạo động lực phát triển thương mại địa phương, khả năng 

cho thuê nhà, việc gây sức ép lên hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương lại là tiền đề để thúc 

đẩy quá trình phát triển đô thị [5–6].  
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Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ảnh hưởng tới môi trường sống đặc biệt là việc tạo 

ra bụi và khí thải độc hại do các công tác khai thác, chế biến và vận chuyển [7–8]. Bụi phát 

sinh trong quá trình khai thác thường có trọng lượng lớn nên không phát tán quá xa tuy nhiên 

nó vẫn ảnh hưởng tới người lao động và cư dân sinh sống gần khu vực khai trường, khu sàng 

tuyển và dọc theo hệ thống tuyến đường vận tải và có thể gây các bệnh nhiễm bụi phổi [5, 9–

10]. Sự kết hợp giữa các hoạt động khai thác và sự phân tán cơ học qua nước và gió đã khiến 

kim loại nặng di chuyển với quãng đường khá xa từ 2 đến 4 km [11]. Lực lượng lao động từ 

nơi khác tới đã tác động tiêu cực tới môi trường văn hóa, xã hội [3]. Các vấn đề về thị trường 

nhà ở, việc đáp ứng của cơ sở hạ tầng địa phương và tiện nghi sống của người dân bị tác động 

tiêu cực bởi dự án [12–13]. Cùng với đó việc tập trung lao động cũng gây tác động tiêu cực 

do làm gia tăng tội phạm và công lý xã hội [14–15]. 

 Việc gia tăng dân số cơ học thường gây sức ép đến cơ sở hạ tầng khu vực, tạo môi 

trường đông đúc, gây sức ép đối với nhà ở và dịch vụ cũng như việc đáp ứng về lương thực, 

thực phẩm kéo theo việc gia tăng chi phí sinh hoạt. Điều này cũng làm giảm tính cố kết cộng 

đồng, gây xung đột văn hóa và kéo theo các tệ nạn xã hội và dịch bệnh (như HIV, bệnh 

lao,…) [16–18]. Một tác động tất yếu của dự án khai thác mỏ là việc gia tăng mật độ phương 

tiện giao thông vận tải đặc biệt là các phương tiện vận tải có tải trọng lớn gây ra những ảnh 

hưởng tới môi trường không khí [19–20], làm xuống cấp các tuyến đường, dễ gây tai nạn 

giao thông do tăng mật độ phương tiện vận tải, gây tâm lý lo ngại của người dân khi chịu tác 

động của khói bụi, và nguy cơ xảy ra tai nạn [21]. 

Một nghiên cứu chỉ ra rằng, khi khảo sát ý kiến của người dân địa phương nơi diễn ra dự 

án phần lớn họ cho rằng bị tác động tiêu cực bởi dự án. Tuy nhiên, đa số người được hỏi 

(61%) ủng hộ các dự án khai thác mới với lực lượng lao động từ nơi khác tới ở mức dưới 

25% còn lại phải là lao động địa phương, và hầu hết (82%) phản đối việc phát triển khai thác 

mới dự án có kế hoạch tuyển dụng vượt quá 75% lực lượng lao động từ nơi khác tới [22]. 

Kết quả cho thấy việc gia tăng dân số cơ học đã tác động tới đời sống của người dân địa 

phương, người dân sẵn sàng ủng hộ phát triển khi lực lượng lao động phục vụ cho dự án chủ 

yếu là người dân địa phương [3, 23].     

Các nước giàu tài nguyên thiên nhiên thường đưa ra hành lang pháp lý hấp dẫn để khai 

thác nguồn tài nguyên như: chính sách, thuế quan, môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút đầu 

tư nước ngoài, tạo điều kiện về nguồn vốn trong nước tuy nhiên điều này lại dẫn tới lạm phát 

kinh tế, suy giảm phát triển của các lĩnh vực khác và giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh 

tế khái niệm này còn được gọi bằng “Căn bệnh Hà Lan” [24–25]. Do đó Kinh tế học về tài 

nguyên cho rằng tài nguyên thiên nhiên thường có xu hướng trở thành “lời nguyền tài 

nguyên” hơn là đem lại lợi ích cho tăng trưởng kinh tế [26–29]. 

Ở Việt Nam, những nghiên cứu về tác động môi trường xã hội do hoạt động khai thác 

khoáng sản tới môi trường cũng chỉ ra rằng các tác động mang tính tích cực là tạo động lực 

phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ, tạo điều kiện giải quyết việc làm, gia tăng thu nhập 

cho người dân, kéo theo phát triển các dịch vụ thương mại, thúc đấy phát triển cơ sở hạ tầng 

và tạo nền tảng phát triển công nghiệp và xây dựng cho địa phương [30–31]. Ngoài các tác 

động tích cực thì dự án khai thác mỏ cũng mang lại các tác động tiêu cực đến môi trường xã 

hội như: gia tăng sự cố môi trường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng [32–33], gia tăng 

mật độ dân số gây áp lực lên hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực, gia tăng tệ nạn 

xã hội cũng như ảnh hưởng tới đời sống văn hóa, bản sắc của người dân địa phương [31, 34]. 

Đối với các tác động môi trường xã hội thường ít được quan tâm nghiên cứu, đặc biệt với 

hoạt động khai thác đá VLXD. Do vậy, nghiên cứu là một bước phát triển mới bổ sung vào 

lý luận và thực tiễn nghiên cứu về những tác động môi trường của dự án khai thác mỏ gây ra 

tại Bình Dương. Từ đó, có thể cân nhắc việc phát triển dự án cũng như có các biện pháp giảm 

thiểu tác động cũng như quy hoạch vùng giúp địa phương phát triển bền vững.  

Công tác khai thác đá làm vật liệu xây dựng ở Bình Dương đang mang lại nguồn thu 

đóng góp vào ngân sách của tỉnh, tạo điều kiện công ăn việc làm cho nhân dân địa phương 
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ngoài ta còn cung cấp nguyên liệu để phục vụ quá trình kiến thiết để đưa Bình Dương trở 

thành một tỉnh phát triển công nghiệp và dịnh vụ. Tuy nhiên, song hành với đó các hoạt động 

khai khai thác mỏ cũng gây ra các áp lực không nhỏ tới phát triển nông nghiệp, gây sức ép 

tới cơ sở hạ tầng, giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đời sống của người dân, kéo theo 

các tệ nạn xã hội và gây xung đột văn hóa, và đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. 

Để có hướng phát triển đúng đắn trong trương lai thì Bình Dương đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản thì việc nhận diện tác động môi trường kinh tế–xã hội là rất cần thiết.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Khu vực nghiên cứu 

Bình Dương là tỉnh có tiềm năng tương đối lớn về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, là tài nguyên không tái tạo. Ngành khai khoáng của tỉnh trong nhiều năm qua đã cung ứng 

nguyên liệu cho xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh và khu vực lân cận, góp phần tích cực trong phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.  

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 32 mỏ đã được cấp giấy phép thăm dò đá VLXD 

với tổng diện tích hơn 1.046 ha, trữ lượng phê duyệt hơn 710 triệu m3. Toàn tỉnh có 26 mỏ 

đá đã được cấp giấy phép khai thác đá VLXD đang hoạt động với tổng diện tích 777 ha và 

trữ lượng được phép khai thác 377,1 triệu m3. Các mỏ đá VLXD tỉnh Bình Dương tập trung 

chủ yếu tại 2 cụm mỏ là: Thường Tân–Tân Mỹ thuộc huyện Bắc Tân Uyên với 13 mỏ và cụm 

mỏ thuộc huyện Phú Giáo với 04 mỏ. Để giải quyết nhu cầu đá thành phẩm của khu vực đáp 

ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Bình Dương đang xem xét điều chỉnh quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2020–2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với các mỏ đá khu vực huyện Phú Giáo xuống mức 

–100 m và đối với các mỏ đá thuộc cụm mỏ đá Thường Tân–Tân Mỹ xuống tới mức –150 m 

[35–36]. 

 

Hình 1. Vị trí Khu vực Cụm mỏ Thường Tân–Tân Mỹ và Phú Giáo, tỉnh Bình Dương: (a) Cụm mỏ 

Thường Tân – Tân Mỹ; (b) Cụm mỏ khu vực Phú Giáo. 

 Các mỏ đá VLXD này hiện đang áp dụng hệ thống khai thác (HTKT) theo lớp bằng, 

trình tự khai thác lần lượt từ trên xuống dưới. Công nghệ khai thác xuống sâu và phải thực 

hiện bóc lớp đất phủ, sau đó thực hiện các công đoạn khoan–nổ mìn, xúc bốc, vận tải, thoát 

nước, chế biến và tiêu thụ. Với công nghệ khai thác hiện tại thì các thông số HTKT và đồng 

bộ thiết bị sử dụng trên mỏ được sử dụng thiết bị khoan BMK–5 đường kính 105 mm, búa 

khoan cầm tay đường kính 36–42 mm để khoan lỗ khoan phá đá lần 1 và 2, thuốc nổ sử sụng 

là thuốc nổ Anfo rời hoặc đóng thỏi chịu nước hoặc thuốc nổ nhũ tương chịu nước, công tác 

xúc bốc đất đá sử dụng máy xúc thủy lực gàu ngược dung tích gàu 1,2 m3 và máy xúc lật 

bánh lốp dung tích 2,5 m3 để xúc đá ở kho bãi, thiết bị vận tải sử dụng đa phần là ô tô tải 

(a) (b)
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trọng 15 tấn cho công tác vận tải trong và ngoài mỏ. Các mỏ nằm khá gần nhau tạo thành các 

cụm mỏ có địa hình dạng hố sâu. 

2.2. Khảo sát thực địa và lấy mẫu 

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến về tác động môi trường kinh tế xã hội do 

hoạt động khai thác đá VLXD với các tác động chiếm dụng đất đai, thương mại dịch vụ, giao 

thông khu vực, phát triển nông nghiệp, công ăn việc làm, mức sống, chính sách dân tộc thiểu 

số, tệ nạn xã hội và sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, trong quá trình khảo sát nhóm nghiên cứu 

cũng đã tiến hành đo vẽ hiện trạng khai thác và môi trường mỏ thông qua hệ thống khảo sát 

bằng UAV và lấy mẫu chỉ tiêu môi trường tại thực địa và phân tích tại phòng thí nghiệm. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Điều tra, khảo sát thực địa 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa tại vùng bị ảnh hưởng của các khu vực khai 

thác đá VLXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương tập trung vào hai cụm mỏ đá Thường Tân–Tân 

Mỹ thuộc huyện Bắc Tân Uyên và cụm mỏ thuộc huyện Phú Giáo từ ngày 18/8/2020 đến 

ngày 30/8/2020, nhằm tìm hiểu và đánh giá về công nghệ khai thác, chế biến cũng như công 

tác bảo vệ môi trường, khảo sát xã hội học, lấy ý kiến các bên liên quan. Trên cơ sở đó, nhận 

dạng các yếu tố tác động và mức độ ảnh hưởng tới môi trường xã hội phục vụ công tác đánh 

giá [35]. 

2.3.2. Điều tra xã hội học và tham vấn cộng đồng  

Phương pháp này có thể đánh giá sự tham gia của các bên và cộng đồng trong việc đánh 

giác tác động tới môi trường kinh tế xã hội khu vực dự án. Để tham vấn cộng đồng nhóm 

nghiên cứu đã tổ chức lấy ý kiến khảo sát cộng đồng và thảo luận nhóm ở tất cả các khu vực 

chịu tác động của dự án. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 120 người gồm cán bộ 

quản lý; người dân địa phương và các bên liên quan khác với nội dung về các tác động của 

khai thác đá VLXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến đời sống, sức khỏe và tinh thần của 

người dân và việc đáp ứng về nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. 

2.3.3. Phương pháp thống kê 

Thu thập các tài liệu của dự án về các yếu tố môi trường có thể tác động tới sức khỏe 

cộng đồng, tổng hợp phân tích các dữ liệu khảo sát thu thập được về tác động của dự án tới 

môi trường kinh tế, xã hội. 

2.3.4. Phương pháp ma trận môi trường 

Ma trận được lập dưới dạng bảng mục đích để đối chiếu từng thành phần môi trường bị 

tác động bởi các hoạt động của dự án từ đó, đánh giá mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. 

Phương pháp ma trận đơn giản, dễ thực hiện và tường minh chứa đựng đầy đủ thông tin khi 

tiến hành đánh giá, thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa phát triển và môi trường. 

2.3.5. Phương pháp nội suy Kriging 

Để nội suy các đường đẳng trị ô nhiễm bụi đưa ra các kết quả quan trắc và mô phỏng 

hiện trạng ô nhiễm bụi của các mỏ cũng như toàn bộ khu vực cụm mỏ đá VLXD. 

2.3.6. Phương pháp sàng lọc dân tộc thiểu số 

Mục đích của việc sàng lọc DTTS là nhằm xác định sự hiện diện của họ trong vùng dự 

án theo OP 4.10. Sau khi xác nhận sự hiện diện của cộng đồng DTTS, chính sách OP 4.10 sẽ 
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được kích hoạt và một khung chính sách DTTS được chuẩn bị để hướng dẫn việc chuẩn bị 

của kế hoạch Phát triển DTTS, cho các tiểu dự án trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện. 

2.4. Xử lý số liệu 

Kết quả khảo sát, phân tích, lấy mẫu được thu thập, tổng hợp, phân loại và xử lý đánh 

giá bằng phần mềm Microsoft Excel, các biểu đồ được trình bày trên phần mềm ứng dụng 

nội suy Kriging.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Các tác động tới môi trường kinh tế địa phương 

Bình Dương là một tỉnh có cơ cấu kinh tế nông nghiệp–công nghiệp–thương mại dịch 

vụ. Trong cơ cấu đó, đóng góp của khai thác đá VLXD vào tổng thu chi ngân sách của Huyện 

Phú Giáo khoảng 87,65/833 Tỷ đồng (quý III/2020), và với huyện Bắc Tân Uyên khoảng 

210,3/2.022 Tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2020) (Báo cáo tình hình kinh tế–xã hội tỉnh Bình 

Dương 2020). Trong giai đoạn quy hoạch 2011–2015, tổng thu ngân sách từ hoạt động 

khoáng sản toàn tỉnh Bình Dương là 1.753,929 tỷ đồng và ước tính đến năm 2030 là 2.102,76 

tỷ đồng (Quy hoạch khoáng sản Bình Dương 2016). Đây là một nguồn lực lớn để thúc đẩy 

phát triển kinh tế cho địa phương cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng để chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế sang hướng công nghiệp hiện đại. 

Trong vài năm trở lại đây Kinh tế huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên đang dần dịch 

chuyển cơ cấu, lấy công nghiệp là trọng điểm, trong đó công nghiệp khai thác khoáng sản và 

sản xuất VLXD cùng với công nghiệp chế biến nông sản đóng vai trò then chốt. Điều này 

đòi hỏi công tác khai thác đá VLXD vừa phải phát huy vai trò và thế mạnh nhưng cũng cần 

phải lưu ý tới các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững tránh ảnh hưởng tới các hoạt 

động sản xuất chế biến nông sản của địa phương. Tính tới quý IV/2020 huyện Phú Giáo có 

gần 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, với 5 cụm công 

nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động. Việc phát triển ngành công nghiệp 

khai khoáng tạo điều kiện cho phát triển xây dựng, đồng thời nhu cầu của sản xuất khai thác 

cũng đòi hỏi phát triển về cơ khí, chế tạo và tự động hóa, đó là động lực cho những ngành 

công nghiệp khác có điều kiện phát triển cung ứng.  

Để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông và đô thị hóa phục vụ phát triển 

công nghiệp thì Bình Dương nói riêng và khu vực miền Đông Nam bộ nói riêng cần một 

lượng vật liệu xây dựng khá dồi dào. Theo quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường 

tỉnh Bình Dương tầm nhìn đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch đá VLXD là 1.090,44 ha, 

trong đó: khai thác 880,45 ha và thăm dò–khai thác 209,99 ha; quy hoạch sét gạch ngói với 

diện tích 719,39 ha, gồm khai thác 419,85 ha và thăm dò–khai thác 299,54 ha; tổng diện tích 

quy hoạch cát xây dựng 391,14 ha +21km, gồm khai thác 131,14 ha +19km và thăm dò–khai 

thác 260,0 ha +2km (Quy hoạch khoáng sản Bình Dương 2020). Như vậy, việc khai thác đá 

VLXD vừa tạo nguồn thu cho địa phương phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công 

nghiệp, dịch vụ vừa là lĩnh vực sản xuất cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào đó là một điều 

kiện thuận lợi và tạo động lực cho ngành xây dựng phát triển. 

Để phục vụ phát triển công nghiệp và dich vụ tỉnh Bình Dương đã chủ trương phát triển 

tuyến đường giao thông Bắc Tân Uyên–Phú Giáo–Bàu Bàng; Thủ Biên–Đất Cuốc; mở rộng 

nâng cấp đường ĐT746; Mười Muộn–Tân Thành nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế 

khu vực. Tác động tích cực và đáng kể của các dự án khai thác đá VLXD là có thể đáp ứng 

tại chỗ các nguồn nguyên vật liệu là đá vôi và đất san lấp phục vụ cho nhu cầu phát triển giao 

thông khu vực. Tuy nhiên, Quá trình trình vận tải đá tới nơi tiêu thụ và ra các cảng nội địa 

ảnh hưởng khá tiêu cực đến hoạt động của các tuyến đường ĐT 741, ĐT 746 mặc dù đã được 

cải tạo nhưng chỉ có 2 làn xe, khi có sự xuất hiện của các phương tiện vận tải đá làm tuyến 
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đường trở lên ách tắc, ùn ứ, các phương tiên giao thông của người dân đi lại khó khăn khi đi 

qua các khu vực này. Ngoài ra quá trình vận tải đá sử dụng các xe có tải trọng 15–20 tấn làm 

ảnh hưởng tới chất lượng mặt đường, làm phát sinh bụi và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến đời 

sống của dân cư trong vùng. Qua đánh giá tại tại các tuyến đường trọng điểm có hoạt động 

vận tải đá VLXD thì khả năng thông qua của tuyến đường DT 741 theo lý thuyết là 491 

xe/giờ (6–9 xe /phút); khả năng thông qua của tuyến đường DT 745 theo lý thuyết là 484 

xe/giờ (8 xe /phút) nhỏ hơn so với lưu lượng thực tế của các xe vận tải đá từ các mỏ ra cảng 

nội địa tại thời điểm khảo sát, điều này dẫn đến sự quá tải của tuyến đường tại thời điểm cao 

điểm. Người dân sinh sống và kinh doanh dọc đường vận chuyển đá VLXD đi tiêu thụ và 

khu vực gần khai trường sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bụi, tiếng ồn, rung động, mật độ xe, an 

toàn giao thông,... làm ảnh hưởng tới các hoạt động như học tập (ở trẻ em), nghỉ ngơi, ăn 

uống, sinh hoạt, giải trí ... Mặt khác, sự xáo trộn giao thông và tăng nguy cơ mất an toàn giao 

thông, có thể ảnh hưởng đến thói quen đi lại của người dân. 

Ngoài hoạt động giao thông đường bộ thì tại khu vực cụm mỏ đá VLXD Thường Tân–

Tân Mỹ còn sử dụng hình thức vận tải đường thủy. Theo đó dọc tuyến sông Đồng Nai thuộc 

địa bàn xã Thường Tân, Tân Mỹ có 15 cảng nội địa, hầu hết các cảng này đều là nơi xuất vật 

liệu đá xây dựng theo sông Đồng Nai xuôi về thành phố Biên Hòa và các tỉnh miền Tây thuộc 

Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương tiện ghe, sà lan, tàu... tải trọng 500÷800 tấn đi lại 

dễ dàng. Qua kết quả khảo sát ngày 19 và 20/8/2020 cho thấy, lưu lượng tàu thủy và xà lan 

di chuyển trên sông Đồng Nai khá lớn, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển bình thường 

và không xảy ra tình trạng ách tắc. Tuy nhiên, việc vận tải đá VLXD bằng đường thủy phần 

nào cũng làm gia tăng mật độ phương tiện, phát thải chất ô nhiễm làm ảnh hưởng tới chất 

lượng nước và cảnh quan khu vực sông Đồng Nai.  

  

Hình 2. Phân tích ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới môi trường kinh tế. 

Về lĩnh vực thương mại thì việc phát triển khai thác mỏ sẽ tạo các điều kiện thúc đẩy 

việc mua bán hàng hóa, giao thương để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đáp ứng nhu sinh 

hoạt khi dân số gia tăng. Điều này thúc đẩy phát triển phát triển về kinh tế tiểu thương (tại 

huyện Bắc Tân Uyên uớc tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 2.537 tỷ đồng, tăng 

14,13% so với cùng kỳ năm 2019). Tuy nhiên, khi phát triển khai thác khoáng sản thì sẽ đồng 

nghĩa với việc thu hẹp diện tích và giảm sản lượng sản xuất nông nghiệp dẫn tơi gia tăng về 

giá cả thị trường, với những người dân địa phương không có nguồn thu từ các hoạt động sản 

xuất khai thác khoáng sản và hoạt động công nghiệp khác sẽ bị tác động tiêu cực. Đôi khi 

việc khai thác khoáng sản quá mức sẽ tác động ngược trở lại các thành phần kinh tế khác, 

đặc biệt là các khu vực đang thực hiện đẩy mạnh phát triển coi khai thác khoáng sản và sản 

xuất chế biến nông sản là thế mạnh như ở Bình Dương. Theo phân tích ở Hình 2 cho thấy 

việc bùng nổ doanh thu từ khai thác tài nguyên sẽ dẫn tới các hậu quả làm giảm tăng trưởng 
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các ngành kinh tế các ngành không khai thác tài nguyên dẫn tới tăng chi phí giá cả hàng hóa 

và tăng chi phí sản xuất cho các ngành kinh tế. 

Đối với các mỏ khai thác đá VLXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương có đặc điểm khác với 

các mỏ khai thác VLXD ở miền bắc là khoáng sàng phân bố nằm dưới lớp đất phủ đệ tứ do 

đó, có thêm hai khâu tháo khô thoát nước mỏ và bóc đất phủ. Ngoài vấn đề ô nhiễm môi 

trường không khí do phát sinh bụi thì việc phải bóc đất đá phủ và thực hiện thoát nước mỏ 

sẽ có tác động làm ảnh hưởng tới chất lượng đất và nước, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất và giảm tính cạnh tranh của các mặt 

hàng nông sản xuất khẩu trên thị trường.  

Mặc dù ưu tiên phát triển công nghiệp tuy nhiên hai huyện Bắc Tân Uyên và Phú Giáo 

đều có xuất phát từ phát triển Nông nghiệp là chính. Giá trị sản xuất Nông nghiệp của huyện 

Phú Giáo đạt giá trị 1.902,2 tỷ đồng với các loại cây trồng chủ yếu là cây hoa mầu (rau xanh, 

cây ăn quả), cây công nghiệp ngắn ngày (sắn, mía, đậu các loại), cây công nghiệp dài ngày 

(cao su, tiêu, điều), về chăn nuôi chủ yếu là gia súc gia cầm như lợn (23.000 con), trâu (253 

con), bò (3.800 con), gà, vịt (1300 con). Giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Bắc Tân 

Uyên ước tính là 943 tỷ đồng với các loại rau màu, cây lương thực, sắn, cây ăn quả lâu năm 

và cây cao su, tổng đàn gia cầm ước tính khoảng 1,68 triệu con, đàn gia súc gồm 784 con 

trâu, 1425 con bò và 50.784 con heo (số liệu năm 2019). Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của 

địa phương thể hiện trong Hình 3. 

 

Hình 3. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp địa phương. 

Do vậy dù ưu tiên phát triển công nghiệp khai khoáng tuy nhiên các hoạt động này cũng 

tác động không nhỏ tới hoạt động nuôi, trồng của địa phương. Trong quá trình khai thác thì 

các khâu công nghệ từ khoan nổ, xúc bốc, vận tải và thải đất đá đều phát sinh bụi ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp địa phương. Các dữ liệu 

sau khi quan trắc bằng máy bay không người lái cho từng mỏ và cả khu vực mỏ được sử dụng 

làm đầu vào cho quá trình mô hình hóa sự phát tán bụi trong không gian, sử dụng phương 

pháp nội suy Kriging để nội suy các đường đẳng trị ô nhiễm bụi. Các kết quả quan trắc và 

mô phỏng hiện trạng ô nhiễm bụi của các mỏ cũng như toàn bộ khu vực cụm mỏ đá Phú Giáo 

trong điều kiện nhiệt độ khu vực là 310C, tần suất lặng gió Plặng = 11,9%, từ tần suất và hướng 

gió trung bình thu được xác định mức độ rối trung bình A = 220, độ ẩm không khí 74%, kết 

quả mô phỏng được thể hiện trong Hình 4. 

Dựa vào các kết quả mô phỏng và biểu đồ phân tán bụi trên Hình 4, có thể thấy rằng 

nồng độ bụi PM1.0 thường thấp hơn một chút so với nồng độ bụi PM2.5. Đáng lưu ý, trong 

số 3 mỏ đá của khu vực Phú Giáo được xem xét, đánh giá trong nghiên cứu, mỏ đá Suối Rạc 

và mỏ đá Xây dựng An Bình là nơi phát tán nồng độ bụi cao nhất do 2 mỏ này nằm cạnh 

nhau nên khả năng tác động cộng hưởng bụi cao. 
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Hình 4. Biểu đồ phát tán bụi trong mùa khô của cụm mỏ đá Phú Giáo: (a) Bụi PM1.0; (b) Bụi PM2.5. 

Ngoài ra, hoạt động thoát nước mỏ cũng là một tác nhân gây ảnh hưởng tới nguồn nước 

khu vực. Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu về chất lượng nước thải khu vực khai thác mỏ, 

nhận thấy nước từ các moong khai thác đá VLXD thường có độ đục do mang theo một lượng 

lớn cặn rắn từ việc rửa chôi các bụi đá, tuy nhiên hầu như các chỉ tiêu phân tích chất lượng 

nước đều có giá trị thấp hơn giá trị giới hạn QCVN 09–MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm cho phép. Trong đó, chỉ tiêu As, Mn, Hg không 

phát hiện trong mẫu phân tích. Các phân tích cũng chỉ ra đất đai nông nghiệp tại khu vực này 

đều không có dấu hiệu bị ảnh hưởng của các kim loại nặng hoặc bị chua do tác động của 

dòng thải axit. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng các hoạt động sản xuất khai thác của các 

mỏ đá VLXD sẽ tác động làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường sản xuất 

nông nghiệp ở địa phương. Cụ thể, hiện nay, người dân sống xung quanh khu vực 02 mỏ đá 

của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương và Công ty Cổ phần đá Hoa Tân An có 14 hộ 

gia đình của ấp 2, ấp 3 xã Thường Tân chịu ảnh hưởng trực tiếp và 44 hộ dân chịu ảnh hưởng 

ít hơn từ việc khai thác tới công tác trồng hoa màu. Hàng năm 2 công ty có chính sách hỗ trợ 

cho các hộ dân xung quanh khu vực khai thác bị tác động. Đối với 14 hộ dân chịu ảnh hưởng 

trực tiếp Công ty hỗ trợ hàng tháng cho mỗi hộ từ 1 đến 2 triệu đồng/tháng theo quyết định 

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên. 

3.2. Các tác động tới môi trường xã hội của địa phương 

Huyện Phú Giáo có dân số vào khoảng 90.843 người, mật độ dân số trung bình 167 

người/km2, chủ yếu tập trung tại thị trấn Phước Vĩnh và các xã Phước Hòa, Vĩnh Hòa, An 

Bình, là nơi phát triển công nghiệptrên địa bàn huyện. Dân số năm 2021 của Huyện Bắc Tân 

Uyên là 74.867 người, mật độ dân số đạt 187 người/km². Cơ cấu dân số lao động trên địa bàn 

huyện chủ yếu là nông dân do ngành nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao, tỷ lệ dân thành thị 

chiếm rất nhỏ chủ yếu tại vùng trung tâm huyện thị trấn Tân Thành. Việc phát triển các dự 

án khai thác mỏ sẽ kéo theo việc gia tăng dân số cơ học, một lượng dân cư sẽ từ các khu vực 

khác sẽ di cư tới để tham gia vào hoạt động của dự án. Với 26 mỏ đã được cấp phép hoạt 

động trên địa bàn tỉnh đã thu hút lực lượng lao động khoảng gần 1500 lao động trong đó lao 

động địa phương chỉ chiếm 12,6% còn lại là lao động ngoài địa phương, ngoài ra những 

người này còn mang theo gia đình tới sinh sống và làm việc làm gia tăng dân số cơ học. 

Lượng lao động di cư chiếm phần lớn lực lượng lao động do tính chất đặc thù công việc của 

hoạt động khai thác mỏ, tuy nhiên điều này gây áp lực lên cơ sở hạ tầng của địa phương cũng 

như ảnh hưởng tới đời sống văn hóa, tập quán và tình hình an ninh trật tự khu vực. 

Tỉnh Bình Dương có 15 DTTS sinh sống bao gồm: người Hoa với 14.455 người, chiếm 

2,07%; người Khơ–me với 1.490 người; người Tày với 514 người; người Chăm với 322 

người; người Mường với 315 người; người Nùng với 453 người; người Stiêng với 60 người;... 

người Kinh vẫn chiếm đa số với 97% dân số. Từ khảo sát khu vực dự án khai thác tại hai 

huyện Phú Giáo và Bắc Tân Uyên và tiến hành sàng lọc DTTS trong việc thực hiện các chính 

(a) (b)
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sách hiện hành và triển khai hỗ trợ cho người DTTS tại vùng dự án, như chương trình xóa 

đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS. Kết quả sàng lọc và khảo 

sát tham vấn cộng đồng đã xác nhận sự hiện diện của người DTTS, thấy rằng (i) người DTTS 

bị ảnh hưởng nhận được lợi ích kinh tế xã hội và văn hóa thích hợp từ các chính sách hỗ trợ 

vốn từ Địa phương để phát triển sản xuất; (ii) Người DTTS khi bị tác động bởi các hoạt động 

của dự án khai thác mỏ tới đời sống sản xuất được hỗ trợ đền bù thiệt hại theo đúng quy định 

(iii) số lượng người DTTS tham gia vào lực lượng lao động sản xuất tại các mỏ khai thác đá 

VLXD trong khu vực nghiên cứu còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn dưới 2% chưa đáp ứng yêu cầu 

về chính sách phát triển nguồn nhân lực DTTS. 

Khai thác khoáng sản đã tạo điều kiện công ăn việc làm cho khoảng 1500 lao động trong 

các lĩnh vực khai thác, cơ khí, điện, kế toán,... và các lao động ăn theo các dịch vụ cho khai 

thác mỏ và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thu nhập của các lao động hoạt động tại 

các mỏ khai thác đá giao động trong khoảng 82–96 triệu/năm cao hơn mức thu nhập bình 

quân của địa phương khoảng 1,5 lần. Thu nhập bình quân đầu người huyện Phú Giáo năm 

2019 ở mức 60 triệu/năm (gấp 1,77 lần 2014); Thu nhập bình quân năm 2019 của toàn huyện 

Bắc Tân Uyên đạt 61 triệu đồng/người/năm (gấp 1,88 lần năm 2014). Tuy nhiên, do hoạt 

động khai thác mỏ dẫn tới sự khác biệt về mức thu nhập giữa người lao động tại các mỏ khai 

thác VLXd và nhân dân địa phương dẫn tới  xung đột xã hội do sự khác biệt về nguồn gốc 

và mức thu nhập. 

Hoạt động khai thác mỏ có thể gia tăng khả năng rủi ro và tổn thương cho một nhóm 

cộng đồng dân cư trong khu vựcliên quan tới vấn đề môi trường hoặc xã hội. Các vấn đề về 

ngôn ngữ, hành vi, lối sống của công nhân không phù hợp với văn hóa, phong tục địa phương, 

có thể gây xáo trộn hoặc gây mâu thuẫn xã hội, đặc biệt kéo theo các tệ nạn xã hội như uống 

rượu, cờ bạc, quấy rối tình dục hoặc mại dâm. 

Bên cạnh chiếm dụng đất đai, hoạt động khai thác còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong vùng. Các công đoạn khai thác và chế 

biến đá VLXD bao gồm: khoan–nổ mìn, xúc bốc, vận tải, thải đất đá, thoát nước, nghiền sàng 

phát sinh các tác nhân gây ô nhiễm như tiếng ồn, bụi, nước thải, chất thải rắn. Hoạt động khai 

thác đá VLXD cũng ảnh hưởng xấu tới đời sống sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng, trong 

đó 8% số hộ được tham vấn khẳng định ô nhiễm không khí; 60% cho rằng họ bị ảnh hưởng 

bởi tiếng ồn, rung chấn và đá văng do quá trình khoan–nổ mìn, 80% do hoạt động nghiền 

sàng và 2% do nguyên nhân khác. Quá trình vận chuyển đá thành phẩm làm rơi vãi vật liệu 

trên tuyến đường, mùa mưa thì gây bùn lầy trơn trượt, mùa khô cùng với gió cuốn theo các 

phương tiện giao thông tạo thành bụi lan tỏa trên diện rộng. 

Bảng 1. Ảnh hưởng công tác khai thác đá VLXD đến sức khỏe cộng đồng. 

STT Loại bệnh 
Ý kiến khảo sát 

Số phiếu Tỷ lệ (%) 

1 Bệnh đường hô hấp 79/120 65,8 

2 Bệnh liên quan đến mắt 31/120 25,8 

3 Bệnh liên quan tới đường ruột 6/120 5,0 

4 Bệnh ngoài da 9/120 7,5 

5 Bệnh khác 3/120 2,5 

Kết quả điều tra cũng cho thấy, chiếm tỉ lệ lớn (65,8%) người được khảo sát cho rằng 

hoạt động khai thác đá VLXD trong khu vực đã tạo ra những tác động đáng kể đến môi 

trường không khí trong khu vực gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Bên cạnh đó, 

các bệnh về thị giác cũng chiếm tới 25,8%. Việc tập trung lao động làm gia tăng mật độ dân 

số và tăng nhu cầu di chuyển của người lao động là yếu tố dễ lây lan dịch bệnh đặc biệt trong 

thời điểm dịch bệnh Covid bùng phát. Việc tập trung người lao động tại các doanh nghiệp 

khai thác cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid và khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh. 
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3.3. Tổng hợp tác động tới môi trường kinh tế–xã hội 

Tổng hợp khảo sát ý kiến 120 người là cán bộ quản lý, người dân địa phương và các bên 

liên quan khác với nội dung về các tác động của công tác khai thác đá vật liệu xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương đến môi trường kinh tế, xã hội của địa phương đưa ra biểu đồ tổng 

hợp đánh giá tác động môi trường thể hiện trong Hình 5 và 6. 

 

Hình 5. Tổng hợp đánh giá tác động môi trường kinh tế. 

 

Hình 6. Tổng hợp đánh giá tác động môi trường xã hội. 

Bảng 2. Tổng hợp tác động của hoạt động khai thác đến môi trường xã hội. 
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3=Trung bình 18.3% 17.5% 51.7% 22.5% 43.3%

4=Khá tiêu cực 13.3% 9.2% 3.3% 57.5% 44.2%
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Thành phần môi trường 
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Nông nghiệp 3  –2 –1 –3 –2 –2 –3  –39 

Thương mại–Dịch vụ 3 +1 +2 +2 +3 –1 +3  +4 +42 

Xây dựng 2     +1 +2 +1 +5 +18 

Giao thông đường bộ 2  –1  –3 –1   –3 –16 

Giao thông đường thủy 2        –3 –6 

Công ăn việc làm 4 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 +48 

Mức sống 4 –1 –1 –1 –2 –1 –2 –1 +3 –24 

Chính sách DTTS 1 +1   –1 –1  –1 +2 0 

Tệ nạn xã hội 2    –1    –1 –4 

Sức khỏe cộng đồng 4 –1 –2 –1 –1 –1 –2 –2 –1 –44 

Tổng hợp tác động môi trường kinh tế, xã hội +46 

4. Kết luận 

Việc đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam thường tập trung chủ yếu vào việc đánh 

giá môi trường tự nhiên, các đánh giá về môi trường kinh tế xã hội còn chưa nhiều và chưa 

đầy đủ cho các lĩnh vực sản xuất. Trong nghiên cứu này, thông qua việc sử dụng đồng thời 

phân tích định tính và định lượng, đã chỉ ra những điểm tích cực và tiêu cực của các dự án 

khai thác đá VLXD đem lại cho môi trường kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Dương với kết quả 

như sau: 

Thứ nhất, các yếu tố tích cực mà dự án mang lại bao gồm: tạo ra khối lượng sản phẩm 

phục vụ sản xuất và phát triển xây dựng, tạo nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo công 

ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển công nghiệp, xây dựng, thương 

mại và dịch vụ cho khu vực tỉnh Bình Dương. 

Thứ hai, các hoạt động này cũng tác động ảnh hưởng tới phát triển Nông nghiệp, gây 

sức ép tới cơ sở hạ tầng, giao thông, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đời sống của người dân, kéo 

theo các tệ nạn xã hội và gây xung đột văn hóa, và đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe cộng 

đồng. 

Thứ ba, Tổng hợp đánh giá tác động môi trường kinh tế, xã hội của hoạt động khai thác 

đá VLXD trên địa bàn tỉnh bình dương được đánh giá là +46 tức là hiệu quả tích cực chiếm 

tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với các tác động tiêu cực. 

Cuối cùng, để đảm bảo ổn định và phát triển bền vững thì các cơ quan chức năng tỉnh 

Bình Dương, các đơn vị khai thác cần xem xét đưa ra các chủ trương, chính sách mạnh mẽ 

hơn nữa trong vấn đề bảo vệ môi trường, chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chính sách 

DTTS và chính sách phát triển nông nghiệp bền vững. 

Mặt khác, một số tác động và rủi ro tiêu cực về môi trường và xã hội cũng có thể xảy ra 

trong hoạt động khai thác mỏ. Tuy nhiên, những tác động này được dự đoán ở mức độ vừa 

phải và có thể quản lý được thông qua kế hoạch quản lý môi trường và xã hội được đề xuất 

trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác. 

Khuyến nghị các mỏ khai thác đá VLXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần có các biện 

pháp quy hoạch tổng thể để khai thác và cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác để giảm 

thiểu các tác động xấu tới môi trường. Thực hiện đóng thuế và đóng góp vào quá trình xã hội 

hóa đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông vận tải của khu vực, thực hiện 

tốt chính sách sàng lọc DTTS, đảm bảo thu nhập cho người lao động tận dụng nguồn lao 

động địa phương, và chế độ việc làm của người lao động khi thực hiện đóng cửa mỏ. Tích 
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cực kết hợp với chính quyền sở tại đảm bảo điều kiện an ninh trật tự, bài trừ các tệ nạn xã 

hội, thúc đẩy an sinh xã hội. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.H.V., D.N.H., L.T.T.H.; Lựa chọn 

phương pháp nghiên cứu: P.H.V., D.N.H.; Xử lý số liệu: D.N.H., L.T.T.H., L.Q.T.; Phân tích 

mẫu: L.T.T.H., L.Q.T.; Lấy mẫu: P.H.V., D.N.H., L.Q.T.;Viết bản thảo bài báo: P.H.V., 

D.N.H.; Chỉnh sửa bài báo: N P.H.V., D.N.H., L.T.T.H., L.Q.T. 

Lời cảm ơn: Các tác giả xin cám ơn Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ của Trường Đại học 

Mỏ – Địa chất đã cung cấp số liệu thực tế cho bài báo.  

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Stone mining activities for building materials have been affecting the socio–

economic environment of Binhduong province. This research was conducted to evaluate the 

positive and negative effects of mining projects such as generating revenue to contribute to 

the local development budget, providing job conditions for workers, promoting local 

industrial, construction, trade and service development activities, but at the same time it also 

has negative impacts on agricultural development, public health, increasing pressure on 

local infrastructure and traffic density, causing conflicts over local ethnic minority culture 

and policies. The assessment results are based on the survey of the status and impact scale; 

statistics, monitoring and surveying opinions of managers, local people and other 

stakeholders with content on the impacts of stone mining for building materials in Binh 

Duong Province to the lives, health and spiritual well–being of the people and to meet the 

demands of local economic development. 
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