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HỘI THẢO THAM VẤN

Thúc đẩy minh bạch trong quản trị tài nguyên thiên nhiên ở
Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Giới thiệu

Trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã có những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng.
Các thành tựu này đã đóng góp đáng kể cho nỗ lực phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xoá
đói giảm nghèo. Tuy nhiên, các thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua đã
phụ thuộc khá nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, công tác quản lý hoạt
động khai thác tài nguyên còn nhiều bất cập và dẫn đến những hệ lụy như cạn kiệt hay suy
thoái tài nguyên, hủy hoại môi trường và tác động tiêu cực đến cuộc sống cộng đồng địa
phương. Ngoài ra, minh bạch trong công tác quản lý tài nguyên thiên còn hạn chế và phần
nào làm gia tăng những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên đang bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, nhà nước
đang đặt ra nhiều nỗ lực để tái cơ cấu nền kinh tế. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải đối mặt với
nhiều thách thức do những biến động về mặt kinh tế và chính trị. Bên cạnh đó, một số tiến
trình quốc tế như tự do hóa thương mại hay xây dựng cộng đồng chung trong khu vực cũng
đang đặt Việt Nam trước nhu cầu cấp thiết trong việc đổi mới công tác quản trị tài nguyên
thiên nhiên.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, các tổ chức xã hội đóng vai trò  quan trọng trong
việc thúc đẩy quản trị tốt và phát triển bền vững. Trong thời gian qua, các tổ chức xã hội của
Việt Nam đã dành những nỗ lực đáng kể cho các hoạt động như vận động chính sách, tăng
cường năng lực hay hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, câu hỏi được đặt ra là
các tổ chức xã hội Việt Nam nên đi theo hướng nào để có thể đóng góp hiệu quả hơn trong
nỗ lực thúc đẩy minh bạch trong quản trị tài nguyên thiên nhiên. Với bối cảnh trên, Trung
tâm Con người và Thiên nhiên cùng Liên minh Khoáng sản sẽ tổ chức buổi trao đổi trò chuyện
với các chuyên gia về bối cảnh kinh tế, xã hội chính trị hiện tại hiện tại, các tác động đối công
tác quản trị tài nguyên thiên nhiên và cùng thảo luận về các cơ hội để các tổ chức xã hội có
thể đóng góp cho quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên.
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Mục tiêu
 Chia sẻ về bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội  và các tác động đối với xu hướng quản

trị tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

 Thảo luận về một số định hướng trong thúc đẩy minh bạch trong quản trị tài nguyên
ở Việt Nam

Thời gian và địa điểm
 Thời gian: 8.00 – 12.00

 Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần dự kiến
Khoảng 50 đại biểu gồm:

 Các chuyên gia chính sách, kinh tế và quản trị tài nguyên.

 Các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực quản trị tài nguyên và thúc đẩy minh
bạch.

 Một số tổ chức thành viên thuộc Liên minh Khoáng sản và Liên minh Đất đai.

Chương trình dự kiến

8.00 – 8.30: Đăng ký đại biểu
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

8.30 – 8.45 Khai mạc hội thảo
Ông Nguyễn Việt Dũng - Trung tâm Con người và Thiên nhiên
(PanNature)

8.45 – 9.00 Một số nhận định về vai trò của khai thác tài nguyên đối với kinh tế
Việt Nam trong 2 thập kỷ qua và xu hướng trong giai đoạn tái cơ cấu
nền kinh tế.
TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

9.00 – 9.15 Thực trạng công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên ở Việt Nam
và nhu cầu tăng cường tính minh bạch
GS. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

9.15 – 9.30 Xu hướng quốc tế, bối cảnh kinh tế chính trị và các tác động đối với
tiến trình minh bạch hóa trong quản trị tài nguyên thiên nhiên ở Việt
Nam
TS. Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung
ương
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9.25 – 10.00 Hỏi - đáp

10.00 – 10.15 Nghỉ giữa giờ

10.15 – 10.30 Giới thiệu sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác và tiến
trình tiếp cận ở Việt Nam.
Ông Phạm Quang Tú - Oxfam

10.30 – 12.00 Thảo luận chung: Xã hội dân sự Việt Nam nên làm gì để thúc đẩy minh
bạch và trách nhiệm giải trình lĩnh vực khai thác tài nguyên trong giai
đoạn mới?

 Vận động chính sách và các định hướng?
 Đảm bảo thực thi quyền tài nguyên của người dân?
 Tăng cường năng lực giám sát của cộng đồng?
 Thúc đẩy áp dụng một số tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch?
 Các định hướng khác?

12.00 Kết thúc hội thảo và ăn trưa


