
Cát đang làm sụp đổ đồng bằng ở Việt Nam ra sao 
 Vince Beiser 

 BBC Future 

3 tháng 12 2019 

 

 

NGUỒN HÌNH ẢNH, OTHER 

Một doanh nhân Nam Phi bị bắn chết và tháng Chín. Hai dân làng người Ấn Độ thiệt 

mạng trong vụ đấu súng vào tháng Tám. Một nhà hoạt động môi trường người Mexico bị 

giết vào tháng Sáu. 

Dù cách xa nhau hàng ngàn dặm, các vụ giết người trên có cùng nguyên nhân bất ngờ. Đó là 

một trong số những vụ thương vong gần nhất trong làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng trong 

cuộc tranh giành một trong những tài nguyên quan trọng nhất Thế kỷ 21 nhưng ít được trân 

trọng nhất: đó là cát thường. 

Hiện diện  hắp n i 

Dù có vẻ chẳng quan trọng gì lắm, nhưng cát là thành phần quan trọng trong đời sống con 

người. Đó là chất liệu nguyên thủy kiến tạo nên các thành phố hiện đại. Bê tông xây thương xá, 

văn phòng, khu dân cư cùng với nhựa đường để làm đường sá nối các công trình đó lại với nhau, 

nhưng hầu như nơi nào cũng cần có cát và sỏi để kết dính các vật liệu xây dựng đó lại với nhau. 

Cửa kính trên mỗi khung cửa sổ, kính chắn gió, màn hình điện thoại di động đều làm từ cát nấu 

chảy. 

Và thậm chí cả những vi mạch điện tử làm từ silicon trong điện thoại và máy tính ta dùng - cùng 

với hầu như tất cả các thiết bị điện gia dụng trong nhà bạn - đều làm từ cát. 

Có thể bạn sẽ hỏi, vậy vấn đề là gì? Cát bao phủ đầy hành tinh của chúng ta. Những sa mạc 

khổng lồ từ Sahara đến Arizona đầy những đụn cát cuồn cuộn. Bãi biển và đường bờ biển vòng 

quanh thế giới đều đầy cát. Ta thậm chí có thể mua túi cát tại cửa hàng vật liệu gần nhà chỉ với 

một mớ tiền lẻ. 

Dù bạn tin hay không tin, thế giới đang đối mặt với cơn khan hiếm cát. 

Nhưng sao mà ta có thể thiếu loại nguyên liệu gần như có thể tìm thấy mọi quốc gia trên trái đất 

và gần như vô hạn chứ? 
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Việc xây cất các toà nhà và đường sá cho dân cư đô thị ngày càng tăng nhanh đòi hỏi lượng cát 

rất lớn 

Cát là tài nguyên thiên nhiên bị tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới bên cạnh tài nguyên nước. 

Người ta sử dụng khoảng 50 tỷ tấn "cốt liệu thô" mỗi năm - đây là từ ngữ công nghiệp dùng để 

chỉ cát và sỏi, thường được sử dụng chung với nhau. Số lượng này dư dả để bao phủ toàn bộ 

Anh Quốc. 

Vấn đề nằm ở loại cát mà ta sử dụng. Cát sa mạc hầu như vô dụng với con người. Con người cần 

một lượng cát khổng lồ để làm bê tông, nhưng cát sa mạc lại không phù hợp cho việc này. Cát sa 

mạc bị xói mòn bởi gió chứ không phải bởi nước, cho nên chúng quá trơn mịn, tròn nhẵn, không 

thể kết nối để tạo cấu trúc bê tông ổn định. 

Loại cát con người cần là loại có góc cạnh, có ở dưới đáy sông, bờ sông hoặc khu vực ngập 

nước trên dòng sông, cũng như các loại cát ở hồ và trên bờ biển. 

Nhu cầu vô hạn 

Nhu cầu tiêu thụ cát quá dữ dội khắp thế giới, đến nỗi đáy sông và bờ biển đã bị khai thác cạn 

kiệt, và nông trại và rừng cũng bị phá tan hoang để tìm loại cát quý giá này. 

Ở nhiều quốc gia, ngày càng nhiều băng nhóm tội phạm chuyển sang ngành thương mại này, sản 

sinh ra thị trường chợ đen chết người chuyên buôn bán cát. 

"Vấn đề về cát khiến nhiều người ngạc nhiên, lẽ ra không nên như vậy," Pascal Peduzzi, nhà 

nghiên cứu ở Chương trình Môi trường Liên hiệp Quốc nhận định. "Chúng ta không thể nào cứ 

khai thác 50 tỷ tấn mỗi năm với bất kỳ loại chất liệu nào mà không gây ra tác động khủng khiếp 

với hành tinh và đời sống con người." 

Nguyên nhân chủ yếu gây ra cuộc khủng hoảng này là quá trình đô thị hóa chóng mặt. 

Mỗi năm trôi qua, dân số trên hành tinh này lại tăng thêm, và ngày càng nhiều người chuyển từ 

vùng nông thôn vào sống ở thành phố, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển. 

Khắp Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latin, các thành phố đang mở rộng với tốc độ và quy mô lớn 

hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử nhân loại. 



Số người sống ở các khu vực thành thị đã tăng hơn bốn lần kể từ năm 1950, lên đến khoảng 4,2 

tỷ người hiện nay. Liên Hiệp Quốc dự đoán khoảng 2,5 tỷ người nữa sẽ đổ về các đô thị trong ba 

thập niên tới. Đó là con số tương đương với tám thành phố cỡ New York trong mỗi năm. 

Để xây dựng nhà cửa cho tất cả số lượng người đó, cùng với đường sá đan xen kết nối các tòa 

nhà lại với nhau, cần phải có lượng cát khổng lồ. 

Ở Ấn Độ, lượng cát xây dựng tiêu thụ mỗi năm đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2000, và con số 

này vẫn tiếp tục tăng nhanh. 

Trong thập niên này, chỉ riêng ở Trung Quốc, lượng cát tiêu thụ có vẻ như đã nhiều hơn số cát 

mà Hoa Kỳ sử dụng trong cả Thế kỷ 20. 

Nhu cầu với một số loại cát xây dựng nhất định quá lớn đến mức Dubai, thành phố nằm bên rìa 

sa mạc khổng lồ, đã phải nhập khẩu cát từ Úc. Đúng như vậy: các nhà xuất khẩu từ Úc đúng 

nghĩa là đang bán cát cho thế giới Ả Rập. 
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Cát đang bị khai thác với quy mô công nghiệp tại các sông, hồ và bãi biển khắp thế giới để kịp 

với nhu cầu toàn cầu 

Nhưng cát không chỉ được dùng cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Giờ đây cát đang được sử 

dụng ngày càng nhiều để xây dựng đất nền ngay dưới chân chúng. 

Từ California đến Hong Kong, những tàu nạo vét khổng lồ với công suất mạnh chưa từng có 

đang hút lên hàng triệu tấn cát dưới đáy biển mỗi năm, chất đống lên ở những khu vực bờ biển 

để kiến tạo nền cho những nơi chưa có nền trước đó. 

Trong những năm gần đây, hòn đảo hình cây cọ ở Dubai có lẽ là khối đất nhân tạo nổi tiếng nhất 

thế giới được xây nên từ nơi chưa từng có gì trước đó, nhưng chúng có rất nhiều những hòn đảo 

tương tự. 

Lagos, thành phố lớn nhất ở Nigeria, đang thêm vào 9,7km2 phần đất liền mở rộng cho thành 

phố ở khu vực bờ biển hướng ra Đại Tây Dương. 

Trung Quốc, đất nước lớn thứ tư trên thế giới về diện tích đất liền tự nhiên, đã mở rộng thêm 

hàng trăm dặm bờ biển, và xây hẳn nhiều hòn đảo cho các khu nghỉ dưỡng sang trọng. 

 



Tác hại môi trường 

Những bất động sản mới này rất có giá trị, nhưng nó thường đi kèm với cái giá phải trả rất đắt. 

Nạo vét đại dương đã hủy hoại rặng san hô ở Kenya, Vịnh Ba Tư và Floria. 

Nó phá hủy môi trường sống đại dương và vùng nước đục có cát có thể gây ảnh hưởng đến sinh 

vật trong nước xa hơn rất nhiều so với khu vực xây dựng. 

Ngư dân ở Malaysia và Campuchia nhận thấy cuộc sống họ bị hủy hoại vì tình trạng nạo vét cát. 

Ở Trung Quốc, tình trạng san lấp đất đã quét sạch vùng đất ngập nước ven bờ biển, tiêu diệt môi 

trường sống của cá và các loài chim ven biển, đồng thời gây gia tăng tình trạng ô nhiễm nước. 

Tiếp đến là Singapore, kẻ dẫn đầu thế giới trong việc san lấp mở rộng đất. Để xây dựng thêm 

không gian cho gần sáu triệu cư dân trên đảo, đảo quốc chen chúc người này đã mở rộng vùng 

lãnh thổ thêm 130 km2 trong hơn 40 năm qua, hầu hết là từ cát nhập khẩu từ nhiều quốc gia 

khác. 

Tình trạng môi trường bị hủy hoại mà các quốc gia láng giềng phải chịu lớn đến mức Indonesia, 

Malaysia, Việt Nam và Campuchia đã cấm xuất khẩu cát đến Singapore. 

Theo một nhóm nghiên cứu người Hà Lan, con người kể từ năm 1985 đến nay đã xây dựng thêm 

được 13.563 km2 diện tích đất nhân tạo ở các vùng biển trên thế giới - diện tích tương đương đất 

nước Jamaica. Hầu hết các diện tích bồi đắp nhân tạo được xây từ lượng cát khổng lồ. 

Khai thác cát dùng cho bê tông và mục đích công nghiệp thậm chí còn có tính hủy diệt hơn. 

Cát xây dựng hầu hết phải khai thác từ sông. Dùng bơm hút cát từ đaý sông lên rất dễ, thậm chí 

có thể dùng xô, và cũng dễ vận chuyển sau khi đã bơm hút đầy tàu. 

Nhưng nạo vét đáy sông có thể hủy hoại môi trường sống của những sinh vật sống ở đáy sông. 

Trầm tích bị khuấy lên có thể làm đục nước, khiến cá chết ngạt và chặn ánh sáng mặt trời, vốn là 

nguồn sống giúp các loài thủy sinh dưới nước tồn tại. 

Đồng bằng Sông Cửu Long dần biến mất 

Khai thác cát sông đang dần dần khiến Đồng bằng Sông Cửu Long ở Việt Nam biến mất. 

Nơi đây là chốn mưu sinh của khoảng 20 triệu người và đóng góp một nửa nguồn lương thực 

cho quốc gia này cũng như phần lớn sản lượng gạo cho các quốc gia còn lại ở Đông Nam Á. 

Nước biển dâng vì biến đổi khí hậu là một nguyên do khiến đồng bằng đang dần mất đi diện tích 

đất gần bằng 1,5 sân bóng đá mỗi ngày. Nhưng mặt khác, các nhà nghiên cứu tin rằng con người 

đang cướp cát khỏi đồng bằng. 

Trong nhiều thế kỷ, đồng bằng đã bồi đắp phù sa từ các dãy núi ở Trung Á nhờ dòng sông 

Mekong. 

Nhưng vài năm gần đây, ở từng quốc gia dọc theo dòng sông, các công ty khai thác cát đã bắt 

đầu hút số lượng cái khổng lồ khỏi đáy sông. 

Theo nghiên cứu năm 2013 do ba nhà nghiên cứu Pháp thực hiện, khoảng 50 triệu tấn cát bị khai 

thác chỉ riêng trong năm 2011 - đủ để phủ khắp thành phố Dever với lượng cát dày khoảng 5cm. 

Trong khi đó, năm con đập lớn đã được xây dựng trong những năm gần đây trên dòng sông 

Mekong và khoảng 12 con đập khác đang được dự kiến đưa vào xây dựng ở Trung Quốc, Lào và 

Campuchia. Những con đập này đã chặn dòng phù sa chảy về bồi đắp cho vùng đồng bằng. 

Nói cách khác, dù tình trạng sạt lở tự nhiên ở Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn tiếp tục, nhưng 

quá trình bồi đắp phù sa tự nhiên không còn nữa. 

Các nhà nghiên cứu trong Chương trình Sông Mekong Mở Rộng của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên 

Thế giới (WWF) tin rằng với tình trạng này, một nửa đồng bằng này sẽ biến mất vào cuối thế kỷ 

này. 
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Khai thác cát từ các khu mỏ dọc bờ sông ở Sri Lanka là công việc vất vả 

Tình hình càng trầm trọng thêm khi tình trạng khai thác cát ở sông Mekong và các dòng sông 

khác ở Campuchia và Lào đã khiến bờ sông sạt lở, kéo theo đồng ruộng và nhà cửa. 

Nhiều nông dân ở Myanmar cho biết tình trạng tương tự cũng đang xảy ra dọc dòng sông 

Ayeyarwady. 

Khai thác cát sông đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la về cơ sở vật chất khắp thế giới. Trầm tích 

bị khuấy lên dưới đáy sông khiến cho hệ thống cấp nước tắc nghẽn. Và khai thác tất cả vật liệu 

từ bờ sông đã khiến móng cầu lộ ra và không còn gì dựa vào. 

Ở Ghana, những kẻ khai thác cát đã đào quá sâu vào lòng đất đến mức chúng làm lộ cả móng 

của những ngôi nhà bên đồi, gây nguy cơ sập nhà. 

Đây không phải chỉ là nguy cơ trên lý thuyết. Khai thác cát đã khiến một cây cầu ở Đài Loan sập 

vào năm 2000 và một cây cầu khác sập ở Bồ Đào Nha ngay khi một xe bus đi qua cầu, khiến 70 

người thiệt mạng. 

Nhu cầu với các loại cát silica có độ tinh khiết cao, dùng để chế tác thủy tinh và các sản phẩm 

công nghệ cao cấp như bảng năng lượng mặt trời và vi mạch máy tính cũng tăng cao. 

Ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên bằng phương pháp thủy lực tại Mỹ tăng 

cao cũng khiến nhu cầu về các loại cát tinh khiết và có độ bền cao tăng lên. 

Kết quả là: hàng mẫu đất nông trại và rừng ở miền quê Wisconsin, là nơi vô tình có rất nhiều 

loại cát quý giá này, đã bị xẻ thịt. 

Tội phạm hoành hành 

Cuộc cạnh tranh giành chiếm cát đã tăng cao khốc liệt đến mức ở nhiều vùng. Băng đảng tội 

phạm bắt đầu tham gia vào ngành thương mại này, đào xới hàng tấn cát để bán cho thị trường 

chợ đen. 

Ở nhiều nơi tại Châu Mỹ Latin và Châu Phi, theo các nhóm nhân quyền, trẻ em bị buộc làm nô 

lệ ở mỏ cát. 

Các băng đảng qua mặt luật pháp bằng những cách mà các tổ chức phạm tội có tổ chức sử dụng 

- như trả tiền mua cảnh sát và quan chức tham nhũng để chúng ngang nhiên hoạt động. Và nếu 

cần thiết, chúng có thể tấn công và thậm chí giết những người dám ngăn cản. 
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Nhiều băng nhóm tội phạm nhận thấy khai thác cát bất hợp pháp từ các bãi biển hay mỏ cát bán 

cho thị trường chợ đen là ngành kinh doanh béo bở 

José Luis Álvarez Flores, nhà hoạt động môi trường ở bang Chiapas miền nam Mexico, người 

đang vận động chống lại tình trạng khai thác cát trái phép ở dòng sông địa phương, đã bị bắn 

chết vào Tháng Sáu. Một tin nhắn đe dọa gia đình ông và đe dọa các nhà hoạt động khác được 

tìm thấy trên thi thể ông. 

Hai tháng sau, cảnh sát ở bang Rajasthan, Ấn Độ, đã bị bắn khi họ cố ngăn chặn một đoàn xe 

đầu kéo chở cát khai thác lậu. Cuộc đấu súng sau đó khiến hai kẻ khai thác cát tử vong và hai 

cảnh sát nhập viện. 

Vào đầu năm nay, một kẻ khai thác cát ở Nam Phi bị bắn bảy phát trong một xung đột với nhóm 

khai thác cát khác. 

Đó chỉ là những thương vong gần nhất. Bạo lực trong ngành thương mại cát trong vài năm gần 

đây đã khiến nhiều người thiệt mạng ở Kenya, Gambia và Indonesia. 

Ở Ấn Độ, "mafia cát" - theo báo chí địa phương gọi - đã khiến hàng trăm người bị thương và 

giết chết hàng chục người. 

Nạn nhân trong số đó có cả một thầy giáo 81 tuổi, một nhà hoạt động 22 tuổi bị chém chết, một 

nhà báo bị thiêu chết và gần đây nhất là ba cảnh sát bị một xe tải chở cát cán qua. 

Nhận thức về nguy hiểm gây ra do cơn khát đối với cát ngày càng thấy rõ. 

Giải pháp 

Một số các nhà khoa học đang nghiên cứu tìm cách thay thế thế vật liệu cát sử dụng trong bê 

tông với các chất liệu khác, trong đó có tro bay, loại vật liệu thải ra từ nhà máy nhiệt điện đốt 

than; hay nhựa sợi, thậm chí vỏ quả cọ dầu nghiền nát, và vỏ trấu. 

Một số khác đang phát triển các loại bê tông cần dùng ít cát hơn, trong khi các nhà nghiên cứu 

tìm hiểu những cách hiệu quả hơn để nghiền và tái chế bê tông. 

Ở nhiều quốc gia phương Tây, khai thác cát sông hầu hết đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, để cả thế giới 

làm theo là điều khó khăn. 



"Ngăn chặn hay giảm thiểu những nguy cơ đe dọa sông ngòi sẽ đòi hỏi ngành xây dựng phải 

giảm dần lệ thuộc vào các loại vật liệu lấy từ sông," một báo cáo gần đây về ngành khai thác cát 

toàn cầu của WWF viết. 

"Sự chuyển đổi xã hội này cũng tương tự những đòi hỏi cần thực hiện để giải quyết vấn đề biến 

đổi khí hậu, và sẽ buộc phải thay đổi cách nhận thức về sông ngòi và cát, và thay đổi cả cách 

thiết kế và xây dựng các thành phố." 

Mette Bendixen, nhà nghiên cứu địa chất bờ biển tại Đại học Colorado, là một trong ngày số các 

học giả đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hành động nhiều 

hơn để giới hạn những đe dọa từ tình trạng khai thác cát. 

"Chúng ta nên có chương trình giám sát," Bendixen nói. "Cần có thêm sự quản lý vì hiện tại tình 

trạng này không hề được quản lý gì cả." 

Hiện thời, không ai biết chính xác bao nhiêu cát đang được đào lên từ lòng đất, cũng không ai 

biết chúng khai thác ở đâu, trong tình trạng ra sao. Hầu hết hoạt động khai thác cát không được 

ghi nhận. 

"Chúng tôi chỉ biết rằng," Bendixen nói, "khi ngày càng có nhiều người, ta sẽ càng cần nhiều 

cát." 

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future. 
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