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Giới thiệu

Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong
phú. Sau khi thực hiển đổi mới năm 1986, ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam
đã phát triển nhanh chóng, đóng góp 5% tổng GDP quốc gia năm 1995 và con số này tăng
lên 10% vào năm 2010. Công nghiệp khai khoáng cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo
nguồn thu ngân sách ở cả cấp trung ương và địa phương. Đặc biệt, nguồn thu từ dầu thô
chiếm khoảng 20% ngân sách trung ương trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh các
khía cạnh kinh tế, công nghiệp khai khoáng cũng gây ra nhiều tác động về mặt môi trường
và xã hội. Điều này gây ra những thách thức và rủi ro cho các bên liên quan bao gồm cơ
quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng khu vực khai thác khoáng sản.

Trên thực tế, chính phủ các quốc gia giàu tài nguyên phải đối mặt với nhiều thách thức
trong việc phát triển bền vững công nghiệp khai thác do những tác động đặc thù. Tuy tạo
ra nguồn thu quan trọng cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ngành công
nghiệp khai khoáng cũng làm tăng mức độ phụ thuộc vào tài nguyên và giảm tính cạnh
tranh của nhiều ngành sản xuất khác. Ngoài ra, công nghiệp khai thác thường thiếu tính
ổn định do trực tiếp phụ thuộc tài nguyên không tái tạo và sự biến động của thị trường
quốc tế. Do đó, công nghiệp khai thác thường gây ra những tác động phức tạp đối với
kinh tế vĩ mô.

Các công ty khai khoáng cũng phải đối mặt các rủi ro tài chính trong bối cảnh các chính
sách môi trường và xã hội dần tiếp cận với các tiêu chí trách nhiệm của thị trường quốc
tế. Trên thực tế, nhiều công ty đã mất những khoản tài chính lớn do không giải quyết
được các vướng mắc pháp lý, đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ môi trường và giải quyết
các mâu thuẫn với cộng đồng địa phương. Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Tài chính
Quốc tế (IFC) năm 2013, đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng có mức độ rủi ro môi trường
và xã hội cao so với nhiều lĩnh vực khác (mức độ rủi ro là 61% so với 37% đối với ngành
công nghiệp chế tạo và 20%  đối với sản xuất nông nghiệp).

Cộng đồng địa phương cũng là nhân tố quan trọng trong quản lý tài nguyên khoáng sản.
Các kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự tham gia của cộng đồng là điều cần thiết để nâng
cao sự minh bạch và hài hòa mối quan tâm giữa các nhóm khác nhau trong quá trình ra
quyết định, để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, ở Việt Nam, sự
tham gia của cộng đồng trong hoat động hai khoáng còn rất hạn chế mặc dù họ là đối
tượng chịu nhiều tác động tiêu cực từ khai khoáng.1
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Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để một quốc gia giàu có tài nguyên có thể thúc đẩy quản trị
tốt trong lĩnh vực khai khoáng nhằm phục vụ mục tiêu triển kinh tế - xã hội; tạo môi
trường pháp lý tốt hơn nhằm đảm bảo đầu tư bền vững và hiệu quả; tối đa hóa lợi ích và
giảm thiểu tác động tiêu cực cho cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh đó, rất nhiều
sáng kiến đã được đề xuất nhằm thúc đẩy quản trị tốt lĩnh vực khai khoáng.

Sáng kiến Minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) đã được Cựu thủ tướng Anh, Tony
Blair, giới thiệu lần đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững ở
Johanesburg, Nam Phi năm 2002. Nguyên tắc của EITI cơ bản là chính phủ công khai các
khoản thu từ doanh nghiệp khai thác và doanh nghiệp công khai các khoản nộp cho chính
phủ. Và quá trình này được giám sát bởi các bên liên quan. Hiện nay, đã có 42 quốc gia
tham gia sáng kiến, bao gồm Pháp, Anh và Mỹ. Ở Đông Nam Á, Đông Timor đã trở thành
quốc gia tuân thủ EITI, trong khi Indonesia và Philippine là những quốc gia cam kết thực
thi. Ngoài ra,  Myanmar đã đề nghị được trở thành quốc gia ứng cử. Trong Hội nghị cấp
bộ trưởng Asean năm 2010, EITI được xem là tiêu chuẩn quốc tế cho việc quản lý nguồn
thu; và việc tăng cường năng lực về EITI đã được đưa vào Chương trình Hợp tác Asean.

Việt Nam tiếp cận với EITI từ năm 2007 thông qua việc tham dự hội nghị EITI toàn cầu lần
thứ 4 tại Doha, Qatar. Sau đó, Bộ Công Thương được chỉ định là cơ quan đầu mối nghiên
cứu về EITI. Theo đó, Bộ Công thương đã triển khai nhiều hoạt động và thực hiện nghiên
cứu khả thi về việc thực thi EITI ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã được trình Thủ tướng
xem xét vào cuối năm 2013.

Năm 2012, PanNature và CODE tổ chức cuộc hội thảo tập huấn lần thứ nhất về EITI cơ
bản cho các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, EITI đã được cập nhập trong
năm 2013 với nhiều yêu cầu mới nhằm đảm bảo hiệu quả hơn và mang lại nhiều lợi ích
hơn cho các quốc gia thực thi. Vì vậy, Liên minh Khoáng sản, PanNature và Viện Giám sát
nguồn thu có kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn “Sáng kiến minh bạch trong công
nghiệp khai thác 2013 với bối cảnh Việt Nam” từ ngày 3-6/6/2014 tại Đồ Sơn, Hải Phòng,
nhằm cập nhật cho các bên liên quan những yêu cầu mới của Bộ tiêu chuẩn EITI2013.

Mục tiêu
 Cung cấp các thông tin về Bộ tiêu chuẩn 2013: các khái niệm, quá trình tham gia và

lợi ích
 Cập nhật các yêu cầu mới của Bộ tiêu chuẩn EITI2013
 Thảo luận về một số vấn đề trong ngành khai khoáng và làm sao để giải quyết khi

thực hiện Bộ tiêu chuẩn EITI2013.

Thành phần tham dự
 Đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước
 Đại diện từ doanh nghiệp khai khoáng
 Đại diện từ các các tổ chức xã hội dân sự

Thời gian và địa điểm
 Thời gian: Ngày 3 – 6/6/2014
 Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, Đồ Sơn, Hải Phòng
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Chương trình dự kiến
Ngày 3/6/2014

3.00 Tập trung tại Văn phòng PanNature Các đại biểu

3.00 – 6.00 Di chuyển đến Đồ Sơn Các đại biểu

7.00 Ăn tối Các đại biểu

Ngày 4/6/2014

8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu PanNature

8.30 – 9.00 Khai mạc PanNature

9.00 – 10.00 Các thách thức trong lĩnh vực khai
khoáng ở Việt Nam

Bà TrầnThanh Thủy
PanNature

10.00 - 10.15 Nghỉ giải lao

10.15 - 12.00 Tổng quan về Bộ tiêu chuẩn
EITI2013

Ông Nguyễn Đức Anh và
Ông Matthieu Salomon RWI

12.15- 1.15 Ăn trưa

1.15– 2.45 Tiêu chuẩn EITI : Cấp phép khai thác

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon RWI

PanNature

2.45 – 3.15 Nghỉ giải lao

3.15 – 4.45 Tiêu chuẩn EITI: Sản lượng khai thác

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon RWI

PanNature
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Ngày 5/6/2014

8.00 – 9.00 Khởi động buổi sáng và rà soát nội
dung ngày 4/6

PanNature

9.00 – 10.30 Tiêu chuẩn EITI: Thu các khoản tài
chính

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon
RWI

PanNature

10.30 – 11.00 Nghỉ giải lao

11.00 – 12.00 Tiêu chuẩn EITI: Các công ty nhà
nước

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon
RWI

PanNature

12.00 – 1.00 Nghỉ ăn trưa

1.00 – 2.30 Tiêu chuẩn EITI: Nguồn thu địa
phương từ khai khoáng

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon
RWI

PanNature

2.30 – 3.00 Nghỉ giải lao

3.00 – 4.30 Tiêu chuẩn EITI: Tác động xã hội do
các hoạt động khai khoáng

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon
RWI

PanNature

Ngày 6/6/2014

8.00 – 9.00 Khởi động buổi sáng và rà soát nội
dung ngày 5/6

PanNature

9.00 – 10.30 Tiêu chuẩn EITI: Quản lý nguồn thu
từ hoạt động khai khoáng

Thảo luận: Câu hỏi và Trả lời

Ông Matthieu Salomon
RWI

PanNature

10.30 – 10.45 Nghỉ giải lao
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10.45-11.30 Các bước trong quá trình gia nhập
EITI

Ông Matthieu Salomon
RWI

11.30 – 12.00 Phát triển kế hoạch hoạt động thúc
đẩy sự tham gia EITI của Việt Nam

PanNature

12.00 – 1.00 Ăn trưa

1.00 – 2.30 Thảo luận nhóm về kế hoạch hoạt
động

PanNature

2.30 – 3.00 Nghỉ giải lao

3.00 – 4.30 Báo cáo kết quả thảo luận nhóm PanNature

4.30 Kết thúc và trở về Hà Nội


