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SÁNG KIẾN MINH BẠCH TRONG 
CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG
Sử dụng Bộ tiêu chuẩn EITI cho tái cơ cấu

4-6/06/2014
Đồ Sơn, Hải Phòng

“Chúng tôi nhận thấy sự
hiểu biết của người dân
về nguồn thu, chi của
chính phủ có thể thúc đẩy
thảo luận công khai, đưa
ra những cân nhắc và lựa
chọn thực tế, thích hợp
cho sự phát triển bền
vững.”

Nguyên tắc EITI số 4.

Mục tiêu của
EITI là gì?
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Thảo luận toàn thể: 

Làm sao EITI có thể giúp giải
quyết các thách thức về ….. ở

đất nước của bạn

Vai trò của EITI trong việc hỗ trợ tái cơ cấu

•Hình thành môi trường trung lập cho việc
xây dựng niềm tiên và thúc đẩy thảo luận về
các chính sách

Đối thoại đa thành phần (MSG)

• Liên kết EITI tới các chính sách ưu tiên của
quốc gia

Xác định mục tiêu (Kế hoạch làm
việc)

• Xác định các quan ngại và khoảng cách
trong thông tin chung

Công khai các thông tin thích
hợp (Đối chiếu TOR & Báo cáo

EITI)

• Cho phép sự hiểu biết của người dân và
thảo luận chính sách.

Phân tích thông tin (CSO & 
Media Analysis)

• Tăng cường giải trình trách nhiệmLiên kết với xây dựng chính sách
và tổ chức

(Parl., Min., Reg.)
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1 Sự giám sát hiệu quả của Hội đồng các bên liên quan.

2 Công bố định kỳ các báo cáo EITI.

3 Báo cáo EITI bao gồm các thông tin hiện trạng về ngành công nghiệp
khai khoáng

4
Một báo cáo EITI toàn diện bao gồm sự công khai đầy đủ các nguồn
thu của chính phủ từ công nghiệp khai khoáng , và công khai các
khoản chi trả của các công ty dầu, khí đốt và khoáng sản cho chính
phủ. 

5 Một quá trình đảm bảo đáng tin để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

6
Báo cáo phải toàn diện, có thể truy cập dễ dàng và phải đóng góp
cho thảo luận công khai.
Reports that are comprehensible, actively promoted, publicly 
accessible, and contribute to public debate.

7 Hội đồng các bên liên quan từng bước rút ra bài học kinh nghiệm và
đánh giá các kết quả, tác động của việc thực thi EITI.

2013 EITI Requirements

Lấy các
nguồn thu

Sản lượng
khai thác

Các công ty
nhà nước

Địa
phương

Quản lý
nguồn thu

Cấp phép
khai thác

Tác động
xã hội

Chính sách nào cho chúng ta lấy tài
nguyên để phát triển?

Làm sao để lấy được
giá trị? 

Lơi ích đi đâu? 

Cấp phép khai
thác

Sản lượng
khai thác

Lấy các
nguồn thu

Làm sao để lấy được giá trị? 
EITI cần lấy thông tin nào?

EITI yêu cầu:
Đăng ký cấp phép (§3.9)
Phân bổ giấy phép/quy trình phân bổ & các sai lệch
(§3.10)
*Sở hữu lợi ích(§3.11) 
*Công khai hợp đồng/giấy phép (§3.12)

EITI yêu cầu:
Các hoạt động thăm dò(§3.3)
Khối lượng và giá trị sản xuất (§3.5(a) & 
§3.4(e))
Khối lượng và giá trị xuất khẩu (§3.5(b))

EITI yêu cầu:
Khuôn khổ pháp lý và chính sách tài chính (§3.2 
)
Đóng góp cho nền kinh tế (§3.4(a)-(c))
Thuế và các nguồn thu ban đầu (§4.2(a)) 
Các nguồn thu bằng hiện vật (§4.1(c)) 
Cơ sở hạ tầng/ thoả thuận hàng đổi hàng
(§4.1(d)) 
Các nguồn thu từ vận chuyển (§4.1(f))
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Ví dụ Burkina Faso : Hợp đồng + Sản xuất + Nguồn thu + Số liệu

Inputs

Tiền thuê mỏ: (Điều 11.4 trong hợp đồng): 3%  của giá trị FOB
Sản lượng 2009 (EITI Report): 54,430.62 oz

Giá vàng trung bình trên thế giới, 2009 (London Fixing): $972.35/oz
Giá vàng trung bình ở Burkina Faso, 2009 (EITI report): $936/oz

Tỷ giá trung bình, 2009  USD/fCFA (www.oanda.com): 481

Ước tính và kết quả

(A) Rate (B) Giá ước tính
(fCFA)

(C) Sản lượng Tổng (A X B X C)

Khoản thu mong đợi
theo giá quốc tế

3% 467 700 54,430.62 763,716,601

Khoản thu thực thế
theo giá Burkina

3% 450 216 54,430.62 735,166,080

Khoản thu thực tế, 
theo EITI

845,162,117

Địa
phương

EITI yêu cầu:
Các khoản nhận/chi trả trực tiếp (§4.2(d))
Phân bố cho chính quyền địa phương (§4.2(e))

EITI yêu cầu:
Việc làm§3.4(d) 
Các khoản chi trả cho xã hội (§4.1(e))

EITI yêu cầu:
Nguồn thu được ghi nhận và không
ghi nhận trong ngân sách quốc gia
(§3.7)
* Các nguồn thu riêng & ngân
sách/quy trình kiểm toán (§3.8)

Quản lý nguồn
thu

Lợi ích đi đâu?
EITI cần lấy thông tin nào?

Tác động
xã hội

SOE

EITI yêu cầu:
Các mức độ sở hữu lợi nhuận của SOE 
(§3.6(c))
Phân bổ nguồn thu cho chính phủ từ
SOEs(§4.2(c)) 
Các chi phí ngân sách của SOEs (§3.6(b))

Vai trò của SOEs là gì? Thông tin 
nào cần được đưa vào EITI?
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Đăng ký cấp
phép

(§3.9)

Hoạt động
thăm dò
(§3.3)

Khung pháp lý
và chế độ tài
chính (§3.2 )

Mức độ sở hữu
lợi nhuận của

SOEs (§3.6(c))

Các khoản
nhận/chi trả

trực tiếp
(§4.2(d))

Việc làm
§3.4(d) 

Nguồn thu
được ghi nhận
và không ghi
nhận trong
ngân sách
quốc gia
(§3.7)

Cấp/chuyển
nhượng giấy

phép & các sai
lệch

(§3.10)

Khối lượng và
giá trị khai thác

(§3.5(a) & 
§3.4(e))

Đóng góp cho
nền kinh tế

(§3.4(a)-(c))
__________
Thuế và các

nguồn thu cơ
bản

Phân bổ nguồn
thu cho chính
phủ từ SOEs

(§4.2(c))

Phân bố cho
chính quyền

trung
ương/địa
phương

(§4.2(e))

Các khoản chi 
trả cho xã hội

(§4.1(e))

Các nguồn thu
riêng & ngân

sách/quy trình
kiểm toán

(§3.8)

Sở hữu lợi ích
(§3.11)

Khối lượng và
giá trị xuất

khẩu (§3.5(b))
(§4.2(a))

___________
Nguồn thu

bằng hiện vật
(§4.1(c))

Các chi phí
ngân sách của

SOEs
(§3.6(b))

Công khai hợp
đồng/giấy phép

(§3.12)

Cơ sở hạ
tầng/Thỏa

thuận đổi hàng
(§4.1(d))

Nguồn thu từ
vận chuyển

Cấp quyền
khai thác Sản lượng

khai thác
Lấy các
nguồn thu

SOE
Quản lý
nguồn thu

Địa
phương

Tác động
xã hội

Register of 
licenses
(§3.9)

Production 
volumes & 

values (§3.5)

Taxes & 
Primary 

Revenues
(§4.2(a))

SOE level of 
beneficial 
ownership 
(§3.6(c))

Subnational 
payments/recei
pts (§4.2(d))

Mandated 
company social 
expenditures

(§4.1(e))

Revenues 
recorded & 

not recorded 
in national 

budget  
(§3.7)

License 
award/
transfer 

process & any 
deviations 
(§3.10)

In-kind 
revenues
(§4.1(c))

Government 
transfers by 

SOEs
(§4.2(c))

Mandated 
national

/subnational 
transfers
(§4.2(e))

Earmarked 
revenues & 

budget/audit 
processes 

(§3.8)

Register of 
beneficial 

owners 
(§3.11)

Infrastructure/ 
barter 

provisions
(§4.1(d))

SOE quasi-fiscal 
expenditures

(§3.6(b))

Contract/
license 

disclosure
(§3.12)

Transportation 
Revenues

Các yêu cầu cơ bản cho việc liên kết chính sách

Cấp quyền
khai thác

Sản lượng
khai thác

Lấy các
nguồn thu

SOE
Quản lý
nguồn thu

Địa
phương

Tác động
XH

Các mục tiêu trong kế hoạch thực hiện
EITI phản ánh những ưu tiên quốc gia
(§1.4(a))
Hội đồng các bên liên quan (MSG) hàng
năm xem xét các tác động của EITI lên
việc quản trị tài nguyên thiên nhiên
(§7.2) 

Cấp phép khai thácA

R
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Các quyết định chính sách liên quan đến cấp quyền khai thác tài
nguyên thiên nhiên hoặc đặt cơ sở cho việc quản lý thành công, hoặc
tạo ra xu hướng sử dụng sai, kém hiệu quả.  
Các thách thức quản trị đối với việc cấp quyền khai thác bao gồm:

 Hối lộ

 Các cá nhân có quyền lực chính trị

 Đàm phán kém hiệu quả

 Thiếu sự giám sát các điều khoản giấp phép

Các thách thức quản trị

Cấp phép khai thácA

R

Source: Radio Free Europe/ Radio Liberty
http://www.rferl.org/content/azerbaijan_gold-field_contract_awarded_to_presidents_family/24569192.html

Source: Radio Free Europe/ Radio Liberty
http://www.rferl.org/content/azerbaijan_gold-field_contract_awarded_to_presidents_family/24569192.html

Liệu Bộ tiêu
chuẩn EITI 
2013 có thể
giúp ngăn
ngừa sự cố
này?

1. Công khai đăng ký cấp phép
• Cộng đồng sẽ có thể nhận

dạng nhanh chóng các công ty
có trách nhiệm.

2. Công khai việc cấp phép
• Có thể nhận biết liệu AIMROC có được

cấp phép dựa trên năng lực và sự cung
cấp thỏa thuận cạnh tranh nhất cho
quốc gia

3. Sở hữu lợi ích
• Cảnh báo người dân về sự thật

các công ty có những quan hệ
chính trị (điều này là bất hợp
pháp ở AZB)

4. Công khai hợp đồng
• Cộng đồng và chính phủ có thể

yêu cầu các công ty thực hiện
nghĩa vụ pháp lý và theo hợp
đồng

D2



Slide 18

D2 Xem lại
DUCANH, 5/28/2014
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Chìa khóa mầu sắc:

Mầu xanh nước biển = Các yêu cầu của EITI

Mầu cam = Khuyến nghị của RWI

Mầu xanh nhạt và dấu * = Các khuyến khích
của EITI

Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Đăng ký cấp phép: Các yêu cầu cơ bản§3.9(a)/(b)/(c)

Bên được
cấp phép

Loại hàng
hóa

Ngày tháng: 
ngày nộp/ ngày
nhận/thời hạn

Tọa độ của
khu vực được

cấp phép

Đăng ký cấp phép:  Khuyến nghị của RWI

Mức độ sở
hữu/

Bên thực hiện

Hệ thông tin 
địa lý (GIS)

Sở hữu lợi ích, hợp đồng, mức
độ sản xuất, các khoản chi ỏ cấp

độ dự án

AR

Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Example: Zambia’s Online License Database
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Phân bổ giấy phép: Các yêu cầu cơ bản§3.10(a)-(c)

Mô tả việc cấp
phép/ quá trình
chuyển nhượng

Thông tin 
người nhận

Các tiêu chí kỹ
thuật và tài

chính

Danh sách các bên
tham gia và tiêu chí

dự thầu

Phân bổ giấy phép: Khuyến nghị của RWI

*hiệu quả & 
hiệu lực

Lý do từ chối
cấp phép

Mẫu thuẫn gia
tăng bên ngoài

đấu thầu

Các sai lệch
quan trọng

Các điều khoản
quan trọng cho
bên thắng thầu

Các điều kiện
đặc biệt khác

AR

Ví dụ: Quy trình bỏ thầu mỏ đồng Aynak, Afghanistan

AR
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Sở hữu lợi ích

*Khi thí điểm thành công, Hội đồng EITI sẽ
phát triển các điều khoản chi tiết với yêu cầu
này từ 1/1/2016

AR

Sở hữu lợi ích: Các yêu cầu cơ bản§3.11(a-b) & §3.6(c)

Gov’t, SOEs và
các khoản trợ

cấp

Sở hữu lợi ích: Khuyến nghị của RWI

*Đăng ký
công khai

Sở hữu hợp
pháp và kiểm

soát

Tên công ty, bằng chứng
hợp nhất và địa chỉ

Thể thức và
thực trạng

pháp lý

Đăng ký cổ đông
nếu >5% cổ

phần

* Nhận dạng và
mức độ sở hữu

* Cơ quan quản lý đấu
thầu

Vận hành hoặc đầu tư vào
tài sản khoáng sản

Cá nhân có
quyền lực
chính trị

AR
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Áp lực quốc tế trừng trị việc tránh thuế

(OGP, OECD, G20, G8)

Công khai hợp đồng/giấy phép: Yêu cầu§3.12

Công khai hợp đồng/giấy phép: Khuyến nghị của RWI

Thăm dò và
khai thác

Không được
biên tập lại

Hợp đồng đang
thực hiện và

hợp đồng mới

Chiến lược đối
thoại và giáo dục

công

* Công khai tất cả các hợp
đồng và giấy phép thăm

dò

online, miễn phí và
& ẩn danh để tìm kiếm

AR

Chính sách của chính phủ về
công khai hợp đồng/giấy

phép đối với việc thăm dò
và khai thác

Các quy định pháp luật, 
thông lệ công khai và nỗ

lực cải cách trong kế
hoạch

Tổng quan các hợp
đồng/giấy phép đã được

công bố và các tài liệu tham
khảo/liên kết đến

Ví dụ: www.resourcecontracts.org
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Ví dụ: www.contratsminiersguinee.org

Ví dụ: www.mom.gov.af

Câu hỏi nhỏ!
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Liệt kê 1 yêu cầu EITI và 1 
khuyến nghị của RWI cho

việc cấp phép

Tại sao các thông tin về tiêu
chí kỹ thuật và tài chính cho
quy trình phân bổ giấy phép

lại quan trọng?

Cái gì là mức độ cần thiết
cho cấp phép?
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Câu hỏi nhỏ!

Đúng hay Sai: Công khai các
thông tin sở hữu sẽ tiếp tục được

khuyến khích trong EITI

Đúng hay Sai: Một quốc gia sẽ
lựa chọn bỏ qua việc đưa các

thông tin về hợp đồng trong báo
cáo EITI vì điều này chỉ là khuyến

khích.
.
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Sản lượng sản xuấtPD

Khối lượng và giá trị sản xuất là nhân tố quan trọng để
chính phủ quyết định thu bao nhiêu từ công nghiệp khai
khoáng
Thiếu các thông tin này sẽ dẫn đến việc chi trả dưới mức

Các thách thức quản trị liên quan đến sản xuất bao gồm:
 Trốn thuế/Chi trả dưới mức
 Dự báo nguồn thu kém

Các thách thức quản trị

Sản lượng sản xuấtPD

Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Các câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Tiềm năng tài nguyên (và nguồn thu)? - Các
gợi ý cho sự bền vững

EXPLORATION ACTIVITIES 
§3.3

Mức độ sản xuất hiện nay? - Các gợi ý cho
nguồn thu, sự bền vững

Tổng sản lượng sản xuất
§3.5(a) & §3.4(e)

Mức độ tác động đến nền kinh tế và sự
phụ thuộc vào tài nguyên?

Tổng sản lượng xuất khẩu
§3.5(b)

PD
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Thăm dò: Các yêu cầu cơ bản§3.3

Tổng quan các hoạt
động thăm dò

Thăm dò: Khuyến nghị của RWI
Công khai các thông tin 

phù hợp: giấy phép thăm
dò và bất kỳ nguồn thu

nào

PD

Sản xuất: Các yêu cầu cơ bản§3.5(a) & §3.4(e)

Tổng khối lượng sản
xuất và giá trị trong

năm tài chính

Sản xuất: Khuyến nghị của RWI

Ước tính trữ
lượng còn lại

Giá trị sản xuất theo
hàng hóa, quốc gia và

vùng lãnh thổ

Giai đoạn sản
xuất hàng hóa ở 

từng khu vực

Con số cho
báo cáo năm
và năm ưu

tiên

Nguồn số liệu khối
lượng và phương

pháp cho việc định
giá

PD

Đóng góp của ngành khai
khoáng cho nền kinh tế trong
khu vực sản xuất quan trọng

trong năm tài chính

Bóc tách theo công
ty, dự án và các loại

hàng hóa chính

Nếu có việc không
thừa nhận trong

đánh giá sản lượng, 
hãy đối chiếu lại
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Xuất khẩu: Các yêu cầu cơ bản§3.5(b)

Tổng khối
lượng/giá trị

xuất khẩu

Xuất khẩu: Khuyến nghị RWI

Thông tin về thị
trường xuất khẩu

Mục đích và Người mua đối với
hàng hóa không xuất khẩu, ví dụ, 

hàng hóa được sản xuất trong nước

Các con số cho báo
cáo năm + năm ưu

tiên

Nguồn số liệu khối
lượng và phương

pháp đánh giá

PD
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Câu hỏi nhỏ!

Tại sao các dẫn liệu thăm
dò lại quan trọng?

Tại sao giai đoạn sản xuất
trong dự án lại quan

trọng?
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Burkina Faso Example: Contract + Production + 
Revenue data

Inputs

Royalty Formula (Contract, Art. 11.4): 3%  of FOB value
Production 2009 (EITI Report): 54,430.62 oz

Average global gold price, 2009 (London Fixing): $972.35/oz
Average gold price in Burkina Faso, 2009 (EITI report): $936/oz

Average exchange rate, 2009  USD/fCFA (www.oanda.com): 481

Estimates and Results

(A) Rate (B) Estimated 
price (fCFA)

(C) Production Total (A X B X C)

Expected revenue 
using global price

3% 467 700 54,430.62 763,716,601

Expected revenue
using Burkina price

3% 450 216 54,430.62 735,166,080

Actual revenue, 
according to EITI

845,162,117

Lấy các nguồn thuRC

Các quyết định chính sách liên quan đến việc thu các nguồn tài chính
xác định mức độ phúc lợi sẵn có từ nguồn tài nguyên thiên nhiên để
hỗ trợ sự phát triển quốc gia

Thách thức quản trị liên quan đến việc lấy các nguồn thu bao gồm: 

 Quản trị thuế kém

 Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ/cơ chế giám sát

 Giám sát các nguồn thu phi tài chính kém

 Phối hợp trốn thuế

 Những vấn đề khác (ví dụ: đàm phán kém)

Các thách thức quản trị

Lấy các nguồn thuRC
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Cơ chế tài chính điển hình

Nguồn thu chung cho nhà đầu tưNguồn thu chung cho nhà đầu tư

Lợi nhuậnLợi nhuận

Lợi nhuận sau thuếLợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau WPTLợi nhuận sau WPT

Khoản phân chia 
cho nhà đầu tư
Khoản phân chia 
cho nhà đầu tư

Thuế
W/H
Thuế
W/H

Nguồn thu cho chính phủNguồn thu cho chính phủ

Nguồn thu từ bán dầuNguồn thu từ bán dầu

Tiền thuêTiền thuê

Chi phí sản xuất

Thuế
lợi nhuận

Thuế
lợi nhuận

WPTWPT

Govt. 
Equity
Govt. 
Equity

Khoản phân chia
(trừ thuế W/H)
Khoản phân chia
(trừ thuế W/H)

Khoản trả cho
nhà đầu từ

Khoản trả cho
nhà đầu từ

Thưởng/
Lợi tức

Thưởng/
Lợi tức

[WPT = 
Thuế
windfall 
profit tax 
hay là thuế
thuê tài
nguyên

[W/H = 
Thuế nhà
thầu]

What will the EITI Report tell us?

Các câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Các điều luật thiết lập việc đóng góp kinh
tế của lĩnh vực khai khoáng?

Khung pháp lý và cơ chế tài
chính§3.2

Tác động đến nền kinh tế của các nguồn
thu?

Đóng góp cho nền kinh tế
§3.4(a)-(c)

Giá trị thuế và các nguồn thu cơ bản? Thuế và các nguồn thu cơ
bản§4.1(a)/(b)

Giá trị các nguồn thu hiện vật? Các nguồn thu hiện
vật§4.1(c)  

Giá trị của các thỏa thuận đổi hang? Cơ sở hạ tầng và Thỏa
thuận đổi hàng§4.1(d)  

Giá trị của các nguồn thu từ vận chuyển? Nguồn thu từ vận
chuyển§4.1(f)

Mức độ chi tiết của báo cáo?
Sự phân tán§5.2(e)

RC

D9

Tổng quan về
luật và các quy

định

Khung pháp lý và chính sách tài chính: Khuyến nghị của RWI

Mô tả cấu trúc hợp đồng
và các đặc điểm cơ bản

Liên kết tới việc làm
luật và tóm tắt các
điều khoản chính

Tóm tắt chính
sách tài chính bao
gồm cả sự phi tập

trung hóa

Giải thích các điều khoản
tài chính chủ yếu trong

việc làm luật hay khi đàm
phán trong các hợp đồng

(mô tả)

Xác định cơ quan thu các
khoản chi trả chính; phân chia 

vai trò

Mô tả cách thức chuyển
khoản ở địa phương

Vài trò/Trách
nhiệm của các
cơ quan chính

phủ

*Nỗ lực cải cách
đang tiến hành

RC

Khung pháp lý và chính sách tài chính: Các yêu cầu§3.2
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D9 Xem lai
DUCANH, 5/28/2014
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Ví dụ: Báo cáo EITI của Ghana 2012

Đóng góp cho nền kinh tế: Các yêu cầu cơ bản§3.4(a)-(c)

Mức độ ngành khai
khoáng (giá trị, % GDP), 
bao gồm ước tính các

lĩnh vực phi chính thống

Đóng góp cho nền kinh tế: Khuyến nghị của RWI

Tổng thu từ ngành
khai khoáng cho

chính phủ (con số
và %)

Xuất khẩu từ
ngành khai

khoáng (con số
và %)

Ràng buộc với
bối cảnh kinh tế

nội địa

Lĩnh vực phi 
chính thống

RC

Ví dụ: Báo cáo EITI của Kyrgyzstan năm 2011

CRC
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Thuế và các khoản thu cơ bản: Yêu cầu cơ bản§4.1(a)/(b)

• Quyền sản xuất của chính phủ chủ nhà (ví dụ: dầu lợi nhuận)
• Quyền sản xuất của các công ty nhà nước
• Thuế lợi nhuận
• Tiền thuê mỏ
• Cổ tức
• Khoản thưởng, ví dụ: Thưởng sau khi ký hợp đồng, thưởng cho

việc phát hiện và sản xuất.
• Phí giấy phép, phí thuê, phí vào và các khoản khác cho giấy

phép hay chuyển nhượng.
• Các khoản chi trả khác và lợi ích vật chất cho chính phủ

RC

Thuế và các khoản thu cơ bản: Yêu cầu cơ bản§4.1(a)/(b)

Mô tả từng khoản thu, định
nghĩa quan trọng và ngưỡng

giới hạn

Các lựa chọn/tính
hợp lý cho từng

khoản thu

RC

Example: Liberia’s 2011 EITI Report sets materiality thresholds per sector. 

Example: Tanzania’s 2011 EITI Report explains how materiality threshold 
was set and indicates that threshold results cover 99 percent of the total 
revenue

RC



5/30/2014

22

Ví dụ: Báo cáo EITI năm 2010 của Mozambique

RC

Tầm quan trọng của các khoản thu hiện
vật

% Khoản thu trong ‘Khoản thu hiện vật’

Yemen 
98% Cameroon 

80% 
Nigeria

67%

Azerbaijan 

88%GBN
CG-
BR

Báo cáo EITI năm 2003-2010 của Azerbaijan

Khoản thu hiện vật trong % tổng nguồn thu RC
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RC

Khoản thu hiện vật: Các yêu cầu cơ bản§4.1(c) 
Nếu khoản chia sẻ sản lượng hay 

dạng hiện vật khác là vật chất, hãy
công khai khối lượng đã bán và

khoản thu nhận được

Khoản thu hiện vật: Khuyến nghị của RWI

* Phân tách sản phẩm, 
giá cả, thị trường và

khối lượng bán

*Đối chiếu khối
lượng với khoản thu

Đối chiếu khoản thu >10% 
nguồn thu từ khai khoáng

Báo cáo bởi công ty và
bên bán

Liệt kê người mua, ngày
mua, giá cả, khối lượng và

chủng loại

Phân tách với các khoản
chi trả khác (công ty, dự

án) 

SOEs nên công bố số liệu
bán hàng

Bên giao dịch có đăng ký nên
báo cáo các khoản chi trả

RC

Ví dụ: Báo cáo EITI 2009-2011 của Nigeria 
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Đánh giá của Hội đồng các bên liên quan: 
Các thỏa thuận, các bên, cam kết hàng hóa

và dịch vụ, và cam kết tài nguyên

Cơ sở hạ tầng/Thỏa thuận đổi hàng : Khuyến nghị của RWI

Hiện trạng
hàng hóa/dịch

vụ và kiểm
toán

Công khai toàn
văn các thỏa

thuận

Ước tính giá trị hàng
hóa/dịch vụ (chất lượng, dự
toán vs thực chi) vs phương
pháp đánh giá đối với hàng

hóa

RC

Cơ sở hạ tầng/Thỏa thuận đổi hàng: Các yêu cầu cơ
bản§4.1(c)/(d)

DRC EITI 2010: Danh sách cơ sở hạ tầng/khoản vay mượn và
giá trị

RC

Cameroon EITI 2011: Giá trị và Khối lượng/ Dự án đường ống dẫn Chad-
Cameroon
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Phân tách khoản thu: Các yêu cầu cơ bản§5.2(e) 

Công ty Cơ quan chính phủ Dòng khoản thu

RC

Ỏ cấp độ dự án, đảm bảo nó phù hợp với các quy định của Ủy
ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ và các quy định của Liên minh 

châu Âu sắp được ban hành

Phân tách báo cáo khoản thu:

Báo cáo dự án bằng dự án§5.2(e)

“Hội đồng các bên liên quan phải thống nhất mức độ
phân tách của dữ liệu công bố. Dữ liệu EITI phải được
trình bày theo từng công ty, cơ quan chính phủ, và
dòng nguồn thu. Báo cáo ở cấp độ dự án là yêu cầu
bắt buộc, miễn là phù hợp với các quy định của Ủy
ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ và các quy định
của Liên minh châu Âu sắp được ban hành.”

RC

Hướng dẫn Kế toán của EU (có hiệu lực, 10/2013)

Định nghĩa Dự án “Các hoạt động giao dịch
mà được quản trị bởi một hợp đồng, giấy
phép, hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng
hoặc các thỏa thuận pháp lý tương tự và
thiết lập cơ sở cho việc chi trả với chính
phủ”

RC
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Câu hỏi nhỏ!

Các quốc gia có phải báo
cáo các khoản thu từ vận

chuyển không?

Đối với các giao dịch bằng
hiện vật, các khối lượng đã

bán hay các khoản thu nhận
được có công khai?
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SO
E

Các công ty nhà nước (SOEs)

 Là bên chiếm ưu thế ở nhiều quốc gia

 Rủi ro quản trị cao: tự trị, thường chính trị hóa, giám
sát kém, nhiều vai trò và mẫu thuẫn về lợi ích.

 Các ví dụ: Angola, Nigeria, Cameroon, Congo-
Brazzaville, Ghana

Các thách thức quản trị

Các công ty nhà nướcSO
E

Các công ty nhà nước

Vai trò và giao dịch tài chính

“Các chi phí ngân
sách”
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Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Các công ty nhà nước (SOEs)

Câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Các SOEs hiện diện hay liên quan như thế
nào?

Mức độ sở hữu lợi
ích§3.6(c). 

Giá trị các khoản chuyển hay chi trả của
SOEs cho kho bạc?

Khoản chuyển và chi 

trả§3.6(a);  4.2(c) 

Giá trị các chi phí của SOEs? Chi phí ngân
sách§3.6(b) 

SOE

SOEs: Các yêu cầu cơ bản§3.6(a-c) & §4.2(c)

Mức độ sở hữu lợi ích và những
thay đổi, chi tiết giao dịch, tài
sản cầm cố, nợ và khoản vay

SOEs: Khuyến nghị của RWI

Chi tiết các khoản trả/bán, 
khoản giữ lại, cổ tức, chi phí
vận hành bao gồm việc lựa

chọn người bán

Cấu trúc của khoản trợ cấp, hoạt động, 
đối tượng, cấu trúc quản trị, khoản

kiếm được, mức độ nhận dạng/chia sẻ
của chủ sở hữu

Các khoản
chuyển và chi 

trả

Bóc tách/Đối
chiếu QFE 

Chi phí ngân sách

Các khoản chuyển từ chính phủ đến
SOEs (đóng góp cho việc vận hành/chi 

phí đầu tư, khoản vay, hiện vật, trợ cấp
nhiên liệu)

Báo cáo
hàng
năm

SOE

Statoil transfers to CBoN in EITI

Đối chiếu các
khoản chuyển
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• Nigeria EITI: Giao dịch chứng khoán QFE

• Cameroon (2006-8): Các khoản chuyển và chi trả
cho kho bạc

• Cote d’Ivoire (2007-8): Các khoản chuyển giữa các
đối tác, và với kho bạc

• DRC: phân tách các khoản thu chia sẻ của SOEs

Báo cáo SOE trong EITI
SOE

Câu hỏi nhỏ!

Sự khác nhau giữa một
SOE và một công ty?
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Một vài hình thức điển
hình của chi phí ngân

sách?

A

R

Nguồn thu ở địa phươngSR

Các thách thức quản trị liên quan đến nguồn thu ở địa
phương bao gồm:

• Hối lộ các viên chức địa phương để lấy được các giấy
phép

• Năng lực kỹ thuật thấp của chính quyền địa phương khi
đàm phán và giám sát các nghĩa vụ của công ty.

• Phối hợp kém và không cân xứng với chính quyền
trung ương; và

• Chi phí không hiệu quả thúc đẩy bởi sự không rõ rang 
xung quanh các khoản thu từ khai khoáng ở cấp địa
phương.

Các thách thức quản trị

SR

Nguồn thu ở địa phươngSR
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Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Nguồn thu ở địa phương

Câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Địa phương được nhận bao nhiêu? Và công
thức phân chia khoản thu như thế nào? Có
sự khác nhau giữa các khoản phân chia thực
thực tế và mong đợi?

Các khoản chuyển
bắt buộc và công
thức phân chia 
khoản thu§4.2(e)

Các công ty đã chi trả bao nhiêu? Và địa
phương nhận được bao nhiêu? Có sự khác
nhau giữa khoản chuyển thực tế và mong
đợi?

Khoản chi trả thực
tế§4.2(d) 

SR

Ví dụ: Công thức phân chia khoản thu của Peru 
(khoáng sản)

SRSR

Ví dụ: Công thức phân chia khoản thu ở Indonesia 
(Dầu mỏ)

SR
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Số lượng
chuyển
khoản

Phân bổ cho địa phương : Khuyến nghị của RWI

Các thỏa
thuận ủy

quyền

Công thức
phân chia

Cơ sở thuế, mức thuế và giá
cả nếu có ích và thời gian

cho các khoản chuyển

Sự khác nhau giữa số
lượng tính toán và số
lương chuyển khoản

amount

Sự sắp xếp tổ
chức và pháp lý

*Công khai và đối chiếu
sự khác nhau và khoản

chuyển đặc biệt

SR

Phân bổ cho địa phương: Các yêu cầu cơ bản§4.2(e) 

Ví dụ: Ghana (2010)

Công khai và đối
chiếu các khoản

chi trả

Các khoản chi trả trực tiếp ở địa phương: Khuyến
nghị của RWI

Công khai các hợp
đồng

Giám sát của Hội
đồng các bên liên

quan ở địa phương

Báo cáo địa phương về các
khoản chi trả trực tiếp trong
% tổng ngân sách và nó được

sử dụng như thế nào?

SR

Phải bao gồm: chu trình phân chia, 
tăng thuế ở địa phương, các khoản chi 
khác thuế, ví dụ phí, lệ phí, khoản phạt

Các khoản chi trả trực tiếp ở địa phương: Các yêu cầu cơ
bản§4.2(d)
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Ví dụ: Báo cáo EITI (2010) của Zambia

Ví dụ: Website của chính phủ Pê ru

Câu hỏi nhỏ!
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Làm sao bạn có thể
giám sát các khoản

chuyển từ chính quyền
trung ương đến các cơ

quan địa phương?

Mức độ chính xác của
tính cần thiết và sự

phân tách các khoản chi 
ở địa phương?

A

R

SR Tác động xã hộiSI
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 Mất công bằng trong nền kinh tế (sự phân phối)

 Sự bất mãn của cộng đồng với công ty (Sự trông mong
không thấy)

 Sử dụng kính tế để mua các cá nhân có ảnh hưởng ở 
địa phương

 Thiếu sự phối hợp với các kế hoạch phát triển ở địa
phương

Các thách thức quản trị

Tác động xã hộiSI

Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Tác động xã hội

Câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Ngành khai khoáng đóng góp về việc làm?
Việc làm§3.4(d) 

Các chi phí xã hội của công ty? Và ai là người
nhận? Nếu có thể được thì nên đối chiếu. Chi phí xã hội§4.1(e) 

SI

Việc làm: Các yêu cầu cơ bản§3.4(d)

Toàn bộ việc làm của ngành khai khoáng và % trong tổng
việc làm quốc gia

Việc làm: Khuyến nghị của RWI

Quốc gia vs
Nước ngoài

Biểu mẫu cho việc làm và
sự thu mua

Các chính sách
thoả mãn địa

phương

Việc làm gián
tiếp

Công ty gửi
đi

Bên cung
cấp/ Phát

triển chuỗi

Mở rộng MSG và
mẫu báo cáo

SI
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Quy định phát triển tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản
(2004)

• Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực yêu cầu báo cáo về số
lượng và mức độ đào tạo người lao động. 

• Số lượng việc làm còn trống trong hơn 12 tháng

• Báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp, kế hoạch
học bổng, trao đổi cùng với kế hoạch phát triển kỹ năng và nhu
cầu cho các nhóm lao động đặc biệt. 

Ví dụ: Nam Phi

SI

Các khoản chi cho xã hội: Khuyến nghị của RWI

Các chi phí xã
hội tùy ý

Cơ quan chịu trách nhiệm
việc phân bổ và chi tiêu
lợi ích trong cộng đồng

Đối chiếu, nếu
có thể

Chi phí thực tế của
phương pháp định

giá và hiện vật

Tên và chức năng
của các bên hưởng

lợi không thuộc
chính phủ

Công khai
hợp đồng

Đánh giá tác động
môi trường và xã hội

Mục đích các
khoản chi

SI

Báo cáo về các khoản chi 
bắt buộc (yêu cầu bởi

luật và hợp đồng)

Giá trị tự
nhiên/được cho

của các khoản chi 
bằng hiện vật

*Báo cáo về các khoản
chi xã hội tuỳ ý

Khoản chi cho xã hội: Các yêu cầu§4.1(e) 

• Dòng chi phí
và các đóng
góp tương đối

• Bóc tách số
liệu

• Phát triển từ
năm trước

Ví dụ: Mẫu báo cáo chi phí xã hội của Brazil
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Báo cáo liệt kê giá trị các khoản tài trợ của công ty cho các tổ chức
phi chính phủ.

• Tiền và hiện vật
• Mục đích
• Quỹ dành cho bảo vệ môi trường.

Ví dụ: Báo cáo EITI 2010 của Mông Cổ

Trong năm 2006, thay thế thuế WPT, chính phủ đã ký một thỏa thuận 5 năm với
30 công ty khai khoáng để thu hút việc đóng góp tự nguyện cho sự đoàn kết với
Chương trình Khoáng sản người dân (PMSP)… Các đóng góp đó:
- được phân tách bởi các công ty tham gia
- Ở cấp độ vùng và địa phương
- Theo lĩnh vực và chức năng
- Quỹ cho Ủy ban Sự thật và Hòa giải

Ví dụ: Báo cáo EITI 2008-10 của Pê ru

Câu hỏi nhỏ!
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Tại sao các hợp đồng lại
quan trọng để hiểu các tác

động xã hội?

Các báo cáo EITI có nên đưa
các thông tin về toàn bộ việc
làm trong ngành khai khoáng
hay chỉ % của nó trong toàn

bộ việc làm?

A

R

SR Quản lý nguồn thuRM
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Vòng tròn phát triển và phá sản – Nó ảnh hưởng đến nền kinh tế như

thế nào?

(Source: Nigeria Federal Ministry of Finance)

Ảnh hưởng lên ngân sách: Sự thay đổi của ngân sách TW Nigeria 
(1971-2005)

Bắt đầu dừng việc chi tiêu công
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Kuwait và Na Uy: Sự thay đổi chi phí

Norway: %
expenditure change
(kroners)

Kuwait: %
expenditure change
(dinars)

Sự nhạy cảm của ngân sách với giá dầu

Sự kiệt quệ

Công gô: $24 
ngàn tỷ USA 
trong khoáng
sản

Mỹ: $15 ngàn tỷ
GDP

VS. 

Chia sẻ giữa các thế hệ
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Các quyết định chính sách liên quan đến việc quản lý các khoản thu từ dầu, 
khí đốt và khoáng sản xác định liệu sự giầu có tài nguyên thiên nhiên có
chuyển hoá thành phát triển bền vững và giảm nghèo

Các thách thức quản trị bao gồm:

• Lạm tiêu/tham ô các khoản thu trước khi nó được đưa vào ngân sách
quốc gia hay địa phương. 

• Gia đình trị và sự bảo trợ dẫn đến việc phân bổ trực tiếp các khoản thu
cho các lợi ích đặc biệt

• Ở mức vĩ mô, thiếu vắng các quy định tài chính dẫn đến việc dễ thay đổi
chi phí và quyết định đầu tư kém hiệu quả

• Ở mức vi mô, hệ thống quản lý tài chính công kém dẫn đến đầu tư kém và
chi tiêu lãng phí. 

Các thách thức quản trị

Quản lý nguồn thuRM

Báo cáo EITI cho ta biết điều gì?

Quản lý nguồn thu
RM

Câu hỏi cơ bản Công khai trong EITI

Khoản thu nào (tiền mặt hay hiện vật) sẽ
đưa vào ngân sách quốc gia?

Phân phối các khoản thu
§3.7(a) 

Các khoản thu có thể đi đâu khác? Ví dụ: 
phúc lợi quốc gia và quỹ phát triển, chính
quyền địa phương, công ty nhà nước, hay 
các cơ quan tài chính khác.

What are the other places  revenues go? 
E.g., sovereign wealth and development 
funds, sub-national governments, state-
owned enterprises, and other extra-
budgetary entities

Phân phối các khoản thu
§3.7(a) 

RM Phân phối các khoản thu: 

Các yêu cầu§3.7(a)§3.8

Mô tả sự
phân phối

Phân phối các khoản thu: Khuyến nghị của RWI
Giải thích

khung pháp
lý liên quan

Thông tin Quỹ tài nguyên quốc gia: 
• Các nguyên tắc/sự quản trị
• Khoản đặt cọc, rút bỏ, vốn và hoàn trả
• Dẫn liệu về sự đầu tư đã được phân tách
• Các chi phí cho người quản lý quỹ và người

quản lý bên ngoài

Chỉ ra khoản thu được ghi nhận
trong ngân sách, hoặc giải thích

việc phân bổ ngân sách, 
website/các liên kết tới báo cáo

tài chính

*Phân chia 
khoản thu
theo IMF

*Mô tả các khoản thu
được dành cho vùng

hay chương trình

*Dự báo khoản thu + 
Sự phục thuộc tài

nguyên

*Mô tả ngân
sách/thông lệ kiểm

toán/ website và
các liên kết

*Dự đoán giá cả, Dự
báo nguồn thu

Các giả định phía sau dự báo
nguồn thu

Dòng thu chính
báo cáo trong quy

trình ngân sách
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Ví dụ: Quỹ Dầu mỏ của Timor Leste

Đầu tư quỹ bằng tài sản
Fund investments by assets

Đầu tư quỹ do bên quản lý
Fund investments by managers

Fund net return

Ví dụ: Quỹ Dầu mỏ Alaska

Phần hoàn lại từ Quỹ
của Alaska

Dự báo nguồn thu

Trò chơi!
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Hai yêu cầu công khai
cơ bản đối với quỹ tài
nguyên thiên nhiên là

gì?
What are two key 

disclosures related to 
natural resource funds?

Các khoản thu đi đâu
trước khi đưa vào ngân

sách?
Where could revenues 

go before getting to the 
budget?

Common themes: 

• Đánh giá thông tin EITI hiện tại

• Mô tả các thông tin bên ngoài đang có
Drawing on existing external information

• Tiếp cận nhiều hơn với các bên Engaging a 
broader range of actors

• Sử dụng thông tin điện tử Using electronic 
information

• Need customization to ensure relevance!
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Hướng dẫn của RWI về Bộ tiêu
chuẩn EITI 2013

www.revenuewatch.org/eitiguide

www.revenuewatch.org/eitiguide
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www.revenuewatch.org/eitiguide

www.revenuewatch.org/eitiguide

www.revenuewatch.org/eitiguide
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www.revenuewatch.org/eitiguide

Thank you!
www.revenuewatch.org/eitiguide


