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Tóm tắt. Khu mỏ đất hiếm Nậm Xe thuộc địa bàn xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu có trữ lượng đất hiếm thuộc loại 
lớn ở nước ta. Các công trình nghiên cứu về quặng đất hiếm mỏNậm Xe cho thấy mỏ có thành phần khoáng vật rất phức tạp, với 
khoảng 80 khoáng vật khác nhau, trong đó có một số nguyên tố phóng xạ như uranium, thorium, niobium, ... Nghiên cứu đánh 
giá mức độ ô nhiễm môi trường phóng xạ tự nhiên của khu mỏ có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn môi 
trường ở khu mỏ nói chung và là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá tác động môi trường, thiết kế khai thác và chương 
trình phục hồi môi trường mỏ trong quá trình khai thác, chế biến và đóng cửa mỏ. Bài báo trình bày phương pháp nghiên cứu, 
đánh giá ô nhiễm môi trường phóng xạ tự nhiên thông qua các thành phần phóng xạ tự nhiên trong không khí, đất, nước và thực 
vật, từ đó xác định được diện tích vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên và vùng có nguy cơ ô nhiễm ở khu mỏ đất hiếm Nậm Xe.

Từ khóa: Đất hiếm; Nậm Xe; Ô nhiễm phóng xạ tự nhiên; Môi trường phóng xạ

Abstract. The NamXe rare earth deposit belongs to NamXe commune, PhongTho district, LaiChau province where a large 
resource of rare earth metals has in VietNam. The former studies had shown that Nam Xe rare earth deposit contents has a very 
complex mineralization which includes about 80 different minerals. Besides rare earth elements, the NamXe deposit also contains
some radioactive elements as uranium and thorium, and additionally niobium, barium and so on. The study on the natural 
radioactive environmental pollution of the mineral deposit area plays an important role for the environmental protection and the 
study results are fundamental data to service the mining activities e.g. environmental impact assessment, mining design and 
environmental reclamation programs during mining and mine closure progress. The report presents the method of natural 
radioactivity environmental assessment for a mineral deposit and its applying to a case study in the NamXe rare earth deposit 
which includes the assessment of the natural radioactive environmental components in the air, soil, water and flora, thus 
determines the area of the natural radioactive pollution and the potentially hazardous of natural radioactive pollution.

Keywords: Rare earth; North NamXe; Natural radioactive pollution; Radio active environment

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Mỏ đất hiếm Nậm Xe nằm trong địa bàn xã Nậm 
Xe, thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (Hình 1).

Dân cư trong khu vực mỏ đa số là đồng bào người 
dân tộc có điều kiện sống còn nghèo nàn, lạc hậu. 
Khu mỏ có địa hình đồi núi dốc, rất khó khăn trong 

công tác đo đạc, thu thập lấy mẫu tại hiện trường[1]. 
Các công việc nghiên cứu môi trường phóng xạ tự
nhiên ở khu mỏ được thực hiện bao gồm thu thập 
thông tin, số liệu, tài liệu, đo trực tiếp hàm lượng các 
khí phóng xạ môi trường, lấy mẫu hiện trường để
phân tích trong phòng thí nghiệm và tổng hợp kết quả
nghiên cứu. Trên cơ sở đó xây dựng bản đồ khoanh 
định phạm vi mức độ ô nhiễm môi trường phóng xạ
tự nhiên trong khu vực nghiên cứu.

Theo các tài liệu thăm dò địa chất gần đây thì mỏ
Nậm Xe là mỏ đất hiếm nhóm nhẹ có 2 kiểu quặng: 
quặng phong hóa có hàm lượng TR2O3 khoảng 4-5% 
và quặng gốc có hàm lượng TR2O3 khoảng 1,4% gồm 
bastnaesit, parisit, ít magnhetit, uranopyrochlor, purit, 
galenit, apatit, baryt và fluorit. Tổng trữ lượng tài 
nguyên TR2O3 là 7,8 triệu tấn, trong đó chủ yếu là trữ

lượng của mỏ Bắc Nậm Xe (khoảng 6 triệu tấn). Hàm 
lượng thori trung bình 0,173%, tương ứng với trữ
lượng ThO2 thuộc khu Bắc Nậm Xe khoảng 59.000 
tấn, ở khu Nam Nậm Xe khoảng 3200 tấn. Hàm 
lượng urani trung bình 0,0174% tương ứng với trữ
lượng U3O8 là 76000 tấn ở khu Bắc Nậm Xe và 
khoảng 320 tấn ở Nam Nậm Xe [2, 3, 12].

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN VÀ HIỆU 
CHỈNH SAI SỐ ĐO CÁC THÀNH PHẦN
MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

Tác động của môi trường phóng xạ lên con người 
được thể hiện qua liều tương đương H (mSv/năm). 
Đây là đại lượng cùng với các số liệu về nồng độ khí 
phóng xạ, bụi phóng xạ, hàm lượng các nguyên tố
phóng xạ, cường độ bức xạ từ các nguồn phản ánh 
hiện trạng môi trường phóng xạ tại nơi nghiên cứu, 
độ ô nhiễm cũng như khả năng ảnh hưởng của chúng 
đến môi trường sinh thái xung quanh. Theo các tiêu 
chuẩn quốc gia về điều tra đánh giá địa chất môi 
trường và các nghiên cứu của Liên đoàn Địa chất xạ
hiếm, đại lượng liều chiếu tương đương được tính 
toán theo công thức [4, 5, 8]: 



Phan Quang Văn, Nguyễn Phương, Trịnh Đình Huấn, Hoàng Hữu Ước và ctg.

166 Tạp chí Khoa học Lạc Hồng Số Đặc Biệt

Liều chiếu tương đương = Liều chiếu ngoài + 
Liều chiếu trong.

Trong đó: Liều chiếu ngoài được xác định bằng tổng liều 
chiếu hiệu dụng được tích trong một năm, có thể đo được 
nhờ các máy đo chuyên dụng, hoặc tính toán từ số

Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe

đo suất liều chiếu xạ (cường độ phóng xạ của nguồn.
Liều chiếu trong được xác định bằng liều bức xạ do các 

nguồn chiếu xạ đã xâm nhập vào bên trong cơ thể con 
người cũng như khí phóng xạ (Rn, Tn) vào phổi, các 
nuclide phóng xạ trong nước uống, trong thực phẩm mà con 
người sử dụng hằng ngày. Liều chiếu trong được tính toán 
từ các số liệu phân tích nồng độ Rn và hàm lượng các 
nguyên tố phóng xạ trong nước, trong thực phẩm.

a. Tính toán các thành phần môi trường phóng xạ tự
nhiên

Theo tiêu chuẩn quốc gia về điều tra đánh giá môi trường 
địa chất và các nghiên cứu của Liên đoàn Địa chất xạ hiếm 
thì các thành phần môi trường phóng xạ tự nhiên ở mỏ
khoáng sản đất hiếm được xác định như sau [4, 5, 9].

i. Suất liều xạ chiếu tương đương

Suất liều xạ chiếu tương đương được xác định bằng biểu 
thức:

H = Hn + Ht, [mSv/năm]

Trong đó:

Hn là liều chiếu ngoài được tính toán từ các số liệu đo 
gamma môi trường ở độ cao cách mặt đất 1m, được xác 
định bằng biểu thức:

Hn = 6,13 · DN, [mSv/năm]

với DN là suất liều hấp thụ tương đương trong không khí, 
đơn vị đo là μSv/h;Ht là liều chiếu trong do hít thở không 
khí (Hp) và ăn uống (Hd), đơn vị mSv/năm và được xác 
định bằng:

Hp = (HRn + HTn),[mSv/năm]

tương đương với một người trưởng thành hít thở bình quân 
7280m3 không khí/năm. Với HRn = 0,047 · CRn [Bq/m3], 
HTn= 0,007 · CTn [Bq/m3]. Trong đó:

CRn lànồng độ 222Rn đo trong môi trường không khí ngoài 
nhà;
CTnlà nồng độ Tn đo trong môi trường không khí ngoài nhà

ii.Suất liều hiệu dụng trong mẫu thực vật (Hd)

Suất liều hiệu dụng trong mẫu thực vật xác định bằng 
biểu thức:

Hd = (6,2·10-6K+2,8·10-4Ra+2,3·10-4Th+4,4·10-5U)·md; 
[mSv/năm]

Với K, Ra, Th, U là hoạt độ của các nguyên tố kali, radi, 
thori, urani trong 1 lít nước hoặc 1 kg lương thực (Bq/kg); 
md là khối lượng nước hoặc thực phẩm trung bình mỗi 
người dân sử dụng trong một năm (nước 800 lít; lương thực 
thực phẩm 650kg).

iii. Hoạt độ phóng xạ trong mẫu đất, đá (A)

Hoạt độ phóng xạ trong mẫu đất đá xác định bằng biểu 
thức:

A = ARa + 1,3ATh + 0,085AK£ 370  [Bq/kg]

Với ARa, ATh, AKlà hoạt độ của các nguyên tố Ra, Th, K  
[Bq/kg]

b. Phương pháp hiệu chỉnh sai số đo
Để đánh giá ô nhiễm môi trường phóng xạ tự nhiên, cần 

xác định các thành phần phóng xạ trong khí quyển, bao 
gồm [4, 5, 7, 8, 9]: i) Đo suất liều gamma môi trường nhằm 
xác định liều chiếu ngoài của bức xạ gamma trong diện tích 
nghiên cứu; ii) Đo khí phóng xạ môi trường nhằm xác định 
nồng độ radon trong không khí tại diện tích nghiên cứu, từ
đó tính toán liều chiếu trong qua đường hô hấp; iii) Đo phổ
gamma môi trường nhằm xác định hàm lượng của urani, 
thori, kali trong các đối tượng đất, đá, ... trên cơ sở đó xác 
định sự tồn tại, phát tán của các nguyên tố phóng xạ trong 
khu vực nghiên cứu.Tính toán sai số thực địa từ các kết quả
đo lặp tại chỗ được xác định bằng biểu thức:

đối với sai số tuyệt đối và với
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đối với sai số tương đối (TCVN 

9414:2012; TCVN 9416: 2012; TCVN 9419: 2012; Thông 
tư số 06/2015/TT-BTNMT)). Các ký hiệu Xi, Yi là các giá 

trị đo và đo lặp tại các điểm thứ i và n là tổng số điểm đo lặp.

Bảng 1. Tổng hợp kết quả đánh giá sai số các phương pháp đo thực địa

TT
Các phương

pháp đo
Số lượng điểm 

kiểm tra
Sai số tương 

đối (%)
Sai số tuyệt đối Sai số cho 

phép (%)
Giá trị Đơn vị tính

1 Đo suất liều gamma môi trường 
1.1 0m 180 2,14 0,01 μSv/h ≤10
1.2 1m 180 2,64 0,02 μSv/h ≤10
2 Đo khí radon môi trường
2.1 Rn 34 14,19 8,41 Bq/m3 ≤30
2.2 Tn 34 8,54 26,22 Bq/m3 ≤30
3 Đo phổ gamma môi trường
3.1 Kênh kalium 30 5,44 0,17 % ≤10
3.2 Kênh uranium 30 7,64 1,52 ppm ≤10
3.3 Kênh thorium 30 2,74 3,09 ppm ≤10

Kết quả đánh giá sai số các phương pháp đo thực địa 
cho thấy sai số các phương pháp đo đều đạt yêu cầu so với 
quy chuẩn cho phép. Như vậy, các số liệu thu thập thực địa 
đối với môi trường phóng xạ tự nhiên đều đảm bảo độ tin 
cậy cần thiết.

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

a. Các thành phần môi trường phóng xạ tự nhiên

i. Đặc trưng suất liều gamma 

Trên toàn diện tích mỏ đất hiếm Nậm Xe,số liệu đo suất 
liều gamma môi trường theo mạng lưới phủ trùm toàn bộ
diện tích thăm dò cho thấy,giá trị suất liều tại vị trí (0m) 
thay đổi từ 0,11 ÷ 3,28 µSv/h, trung bình là 0,69µSv/h và ở
vị trí độ cao 1m thay đổi từ 0,10 ÷ 2,46 µSv/h, trung bình là
0,63µSv/h.

Mức suất liều < 0,3µSv/h chiếm diện tích hẹp, chủ yếu 
thuộc các phần rìa của khu vực khảo sát.

Mức suất liều gamma từ 0,3 ÷ 0,6 µSv/h là phần chuyển 
tiếp giữa khu vực phân bố các thân quặng đất hiếm và khu 
vực ngoài vùng bình thường. Khu vực này có sự ảnh hưởng 
của các chất phóng xạ trong vùng quặng đất hiếm phát tán 
ra. 

Mức suất liều từ 0,6 ÷ 1,0 µSv/h và lớn hơn chiếm diện 
tích khá lớn trong khu vực bao trùm lên diện phân bố của 
các thân quặng đất hiếm, bao trọn các khu vực phân bố các 
thân quặng đất hiếm chủ yếu ở khu Bắc Nậm Xe.Đối chiếu 
theo tiêu chuẩn NRB-96 của CHLB Nga0 (với giới hạn giá 
trị suất liều < 0,6 µSv/h) thì diện phân bố này vượt tiêu 
chuẩn an toàn thứ cấp về suất liều gamma.

ii. Đặc trưng nồng độ khí phóng xạ

Nồng độ radon tại đây thay đổi từ 6,7 ÷ 465 Bq/m3, trung bình
76,29 Bq/m3. Những vị trí có nồng độ radon cao không chỉ
liên quan đến các khu vực phân bố thân quặng mà cả những 
khu vực không thoáng khí. Trong diện tích khảo sát khu
dân cư sinh sống, chủ yếu là các khu có người sinh sống tập 
trung tại các bản Màu, bản Mấn, bản Mỏ, Bản Nậm Xe, 
nồng độ khí radon tại các khu vực này có giá trị cao hơn.

So với TCVN 7889: 2008 về “Quy định các mức nồng 
độ khí radon tự nhiên trung bình năm trong nhà”, mức 
khuyến cáo không được xây mới nhà tại khu vực có nồng 
độ Rn<100Bq/m3, nồng độ khí Rn tại những diện tích này 
đã vượt mức khuyến cáo.

iii. Đặc trưng trường phổ gamma trong đất trên khu mỏ

Kết quả đo phổ gamma trong đất ở khu vực khảo sát đã 
xác định được các đặc trưng hàm lượng các nhân phóng xạ

trong đất. Trong đó hàm lượng chất phóng xạ K có giá trị
lớn nhất 10,08%, nhỏ nhất 0,41%, trung bình 3,58%; hàm 
lượng chất phóng xạ U lớn nhất 147,8ppm, nhỏ nhất 
0,7ppm, trung bình 30,71 ppm và hàm lượng chất phóng xạ
Th lớn nhất 629,2 ppm, nhỏ nhất 9,0 ppm và trung bình là 
169,83 ppm. Kết quả này cho thấy hàm lượng thori và urani 
khảo cao, tuy nhiên thành phần thori cao hơn hẳn urani.

iv. Hoạt độ alpha và beta trong nước
Kết quả phân tích các hoạt độ alpha, beta trong nước cho 

thấy hoạt độ alpha dao động từ 0,021 ÷ 0,090Bq/l, trung 
bình 0,046Bq/l, hoạt độ beta dao động từ 0,219 ÷ 
0,819Bq/l; trung bình 0,486Bq/l. So với QCVN 
08:2008/BTNMT, với hoạt độ anpha là 0,1Bq/l và beta là 
1,0Bq/l thì mức hoạt độ anpha và beta ở khu vực nghiên 
cứu đều nằm trong giới hạn cho phép.

Như vậy hoạt độ phóng xạ trong môi trường nước nhìn 
chung ở mức bình thường, theo kết quả phân tích tổng hoạt 
độ alpha, beta trong nước trên các suối cũng như ở một số
khu vực lân cận khu vực thăm dò cho thấy không có mẫu 
nào vượt giới hạn an toàn cho phép. Như vậy, nước ở khu 
vực cơ bản vẫn an toàn.

v. Hoạt độ các nguyên tố phóng xạ trong các cây lương 
thực

Kết quả thống kê hoạt độ các nguyên tố phóng xạ trong 
mẫu thực vật cho thấy các nguyên tố Ra226, U238, Th232, 
Cs137, Be7, K40 có mặt trong hầu hết các mẫu thực vật tại 
khu mỏ đất hiếm Nậm Xe.

So với tiêu chuẩn của NRB-96 thìhoạt độ phóng xạ ở các 
mẫu thực vật đều vượt tiêu chuẩn cho phép (Hd ≤ 0,2 
mSv/năm), qua đó có thể thấycác cây lương thực chính tại
khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe đã hấp thụ các hoạt chất 
phóng xạ với liều lượng cao, các mẫu có Hd cao hơn cả tập 
trung tại khu mỏ Bắc Nậm Xe, khu vực bản Màu và phần 
diện tích có chứa các thân quặng đất hiếm.

vi. Hoạt độ các nguyên tố phóng xạ trong đất
Kết quả thống kê phân tích hoạt độ các nguyên tố phóng 

xạ trong đất trồng cho thấy các hoạt độ các nguyên tố
phóng xạ (Ra226, U238, Th232, Cs137, Be7, K40) có mặt trong 
hầu hết các mẫu đất tại khu mỏ đất hiếm Nậm Xe.

Kết quả phân tích mẫu đất cho thấy các các mẫu đất có 
hoạt độ các chất phóng xạ đã vượt qua mức 1.000Bq/kgso 
với tiêu chuẩn NRB-96, tập trung chủ yếu tại khu mỏ Bắc 
Nậm Xe, tức là phần lớn đất trồng trên mặt đã bị nhiễm các 
chất phóng xạ. Theo giới hạn về chất phóng xạ trong vật 
liệu xây dựng thì đất đá ở khu vực này không được cấp để
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làm nhà định cư lâu dài, hoặc lấy đất để san gạt, giải phóng 
mặt bằng, xây dựng các công trình dân sinh....

b. Phân vùng ô nhiễm phóng xạ
Việc phân vùng ô nhiễm phóng xạ nhằm khoanh định 

diện tích dự báo bị ô nhiễm phóng xạ tự nhiên và diện tích 
có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên ở khu vực nghiên 
cứu.

i. Các cơ sở phân định, khoanh vùng diện tích ô nhiễm 
môi trường phóng xạ tự nhiên

Để khoanh định các diện tích dự báo ô nhiễm phóng xạtự
nhiên, cần dựa vào một số tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam 
về môi trường đang áp dụng hiện nay đối với môi trường 
đất, nước, không khí. Ngoài ra, đối với một số yếu tố chưa 

được cập nhật trong tiêu chuẩn Việt Nam thì được tham 
khảo các tài liệu quốc tế khác (ICRP, IAEA…) [6, 10, 11].

Việc phân vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên được dựa 
trên các tiêu chuẩn chính và các tiêu chuẩn thứ cấp sau:

- Tiêu chuẩn chính: Đối với chiếu xạ tự nhiên sử dụng 
khuyến cáo ICRP[9]trong việc bảo vệ an toàn đối với 
các nguồn bức xạ tự nhiên thể hiện trong 

- Các tiêu chuẩn thứ cấp: Nồng độ giới hạn là nồng độ
cao nhất của chất phóng xạ trong một đơn vị thể tích 
nước ăn hoặc không khí thở đối với các đối tượng để
cho mức xâm nhập hằng năm của chất phóng xạ vào cơ 
thể không vượt quá giới hạn quy định (Bảng 2) [5, 7, 8].

Hình 2. Mức liều khuyến cáo can thiệp trong chiếu xạ tự nhiên0
Ghi chú: đối với liều tồn tại hàng năm (chiếu xạ tự nhiên), mức trung bình là 2,4mSv; từ 2,4 ÷ 10 mSv là mức không thực 

sự cần can thiệp, nếu liều chiếu xạ tự nhiên lớn hơn 10mSv thì cần thiết phải can thiệp

Bảng 2. Hoạt độ phóng xạ giới hạn trong không khí, nước và thực phẩm

Ng. tố

Xâm nhập theo đường tiêu hoá Xâm nhập theo đường hô hấp

TCVN Tiêu chuẩn của  IAEA Tiêu chuẩn của  IAEA

Hoạt độ cho 
phép

(Bq/kg)

Hệ số liều E
(Sv/Bq)

Giới hạn năm
(Bq/năm)

Hoạt độ cho 
phép

(Bq/kg)

Hệ số liều E
(Sv/Bq)

Giới hạn năm
(Bq/năm)

Hoạt độ thể
tích cho phép

(Bq/m3)

K40 9,25·10+3 6,2·10-9 1,6·10+5 2,0·10+2 2,1·10 -9 4,8·10+5 6,5·10+1

Ra226 19,9·10-1 2,8·10-7 3,6·10+3 4,5·10 1,6·10-5 6,3·10+1 8,6·10-3

Th232 7,40·10-1 2,3·10-7 4,3·10+3 5,4·10 4,2·10-5 2,4·10+1 3,3·10-3

U238 2,17·10+1 4,4·10-8 6,0·10+2 7,3·10-1 4,9·10-7 2,0·10+3 2,8·10-1

Tổng hoạt độ phóng xạ alpha (a)≤0,1Bq/l (QCVN 
08:2008/BTNMT).

Tổng hoạt độ phóng xạ beta (b) ≤1,0 Bq/l (QCVN 
08:2008/BTNMT).

Nồng độ radon trong không khí nơi nhà xây mới≤ 
100Bq/m3và nhà đang sử dụng ≤ 200 Bq/m3 (TCVN 
7889:2008).

Suất liều bức xạ gamma ngoài trời không vượt quá 0,3 
mSv/h (HPБ-96).

Hoạt độ phóng xạ trong mẫu thực vật ≤ 0,2 mSv/năm 
(HPБ-96).

Khi đồng thời có mặt trong nước uống, thực phẩm tất cả
các hạt nhân phóng xạ thì xét điều kiện tổng phải thoả mãn:  

∑
Ai

Ai
gh

n

i=0

≤ 1

Trong đó: Ai là hoạt độ riêng của các hạt nhân phóng xạ
trong mẫu;Ai

gh là hoạt độ giới hạn của các hạt nhân phóng 
xạ. Để khoanh định diện tích ô nhiễm môi trường phóng xạ
tự nhiên ở vùng nghiên cứu, các nghiên cứu của Liên đoàn 
địa chất xạ hiếm đã đưa ra các nguyên tắc sau[5-7]:

a) Diện tích dự báo ô nhiễm phóng xạ tự nhiên là vùng 
diện tích khi đáp ứng một trong các điều kiện sau
- Diện tích có tổng liều tương đương bức xạ > 10,0 

mSv/năm;
- Diện tích có nồng độ khí radon > 200,0 Bq/m3;
- Diện tích có suất liều chiếu > 0,6 μSv/h, khoanh 
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Miễn trừ

Mức rất cao
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1mSv
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diện tích có tổng liều tương đương bức xạ > 7,0 
mSv/năm;

- Tổng hoạt độ alpha > 0,1 Bq/lít hoặc tổng hoạt độ
beta > 1,0 Bq/lít (nước);

- Hoạt độ phóng xạ trong đất > 370,0 Bq/kg;
- Hoạt độ phóng xạ trong mẫu thực vật > 0,2 

mSv/năm.

b) Diện tích có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ là diện tích thỏa 
mãn một trong các điều kiện:
- Diện tích có liều tương đương bức xạ gamma > 0,3 

μSv/h, tương đương các diện tích có tổng liều 
tương đương bức xạ > 7,0 mSv/năm;

- Diện tích có nồng độ khí radon > 100,0 Bq/m3.

i. Kết quả phân vùng ô nhiễm phóng xạ tại mỏ Nậm Xe

Hình 3. Bản đồ phân vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên khu vực mỏ đất hiếm Nậm Xe

- Diện tích có nồng độ khí radon > 100,0 Bq/m3.

ii. Kết quả phân vùng ô nhiễm phóng xạ tại mỏ Nậm Xe
Trên cơ sở nguyên tắc khoanh định phân vùng ô nhiễm 

phóng xạ và các kết quả tính toán các thành phần phóng xạ,
diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên đã được khoanh định 
trong khu vực mỏ Nậm Xe và vùng lân cận thành 01 diện
tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên và 01 diện tích có nguy cơ ô 
nhiễm phóng xạ tự nhiên (Hình 3).

Khu vực ô nhiễm phóng xạ tự nhiên phát triển kéo dài từ
khu vực mỏ Nam Nậm Xe qua suối Nậm Xe sang mỏ Bắc 
Nậm Xe với diện tích là 14,33km2, bao trùm toàn bộ diện 
tích mỏ Nậm Xe và các bản Màu, bản Mỏ, bản Pa Chải và
Pò Chà. Ở khu vực này khuyến cáo nhân dân không nên 
không trồng cấyhoặc định cư lâu dài.

Khu vực có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ tự nhiên (diện 
tích kiểm soát phóng xạ tự nhiên), có diện tích bao quanh 
khu vực ô nhiễm phóng xạ tự nhiên với diện tích là 
8,33km2. 

4. KẾT LUẬN

Công tác khảo sát, lấy mẫu, nghiên cứu đánh giá môi 
trường phóng xạ nền khu vực mỏ Nam và Bắc Nậm Xe, 
tỉnh Lai Châu, Việt Nam thuộc đề tài “Hợp tác nghiên cứu 
thành phần vật chất, đề xuất qui trình công nghệ chế biến, 
định hướng phương pháp khai thác và bảo vệ môi trường 

mỏ đất hiếm Nậm Xe, tỉnh Lai Châu, Việt Nam”, mã số
NĐT -02.GER/15 đã được hoàn thành trên cơ sở nghiên 
cứu lý thuyết và triển khai đo, lấy mẫu hiện trường và phân 
tích trong phòng thí nghiệm. Kết quả tổng hợp đã được xử
lý, phân tích và so sánh với các bộ tiêu chuẩn về an toàn 
bức xạ của Việt Nam và Thế giới.

Hệ các phương pháp đã áp dụng trong việc nghiên cứu 
đánh giá môi trường phóng xạ nền tại mỏ đất hiếm Nậm Xe 
phù hợp với các phương pháp đánh giá môi trường phóng 
xạ chung của thế giới với các thiết bị đo có hệ thống đơn vị
đo theo chuẩn an toàn bức xạ và tiêu chuẩn quốc tế.

Các kết quả phân tích hoạt độ phóng xạ trong các loại 
cây lương thực, rau quả trồng trong khu vực mỏ và lân cận 
đã bổ sung lượng thông tin về các thành phần môi trường 
phóng xạ tự nhiên. Là cơ sở cho việc khuyến cáo sản xuất 
nông nghiệp. 

Kết quả khảo sát, đo đạc và lấy các loại mẫu (đất, nước, 
thực vật) đã nêu được đặc trưng thống kê các thành phần, 
hiện trạng môi trường phóng xạ trong trong đất, nước và 
không khí tại khu mỏ đất hiếm Nậm Xe.

Kết quả nghiên cứu thực địa và phòng thí nghiệm đã cho 
phép xây dựng được bản đồ khoanh định diện tích ô nhiễm 
phóng xạ và vùng có nguy cơ ô nhiễm phóng xạ trên toàn 
khu mỏ đất hiếm Nậm Xe và vùng lân cận.
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