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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 

THIÊN NHIÊN Ở NƯỚC TA VÀ NHU CẦU TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH 

 

Gs. TsKh. Đặng Hùng Võ  

 

I. MỞ ĐẦU 

Theo nhận xét của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn 
đầu tư, tài nguyên thiên nhiên được sử dụngở mức trung bình và nguồn nhân lực được sử dụng 
kém nhất. Nhận xét này hoàn toànđúng nếu chúng ta chỉ dựa vào các số liệu thống kê chính 
thức của Tổng cục Thống kê. 

Dưới góc nhìn từ lợiích trong cuộc sống thực tế mà chắc chắn không được phảnảnh trong số 
liệu thống kê, tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam được sử dụng như một phương tiện duy nhất 
để tích lũy tư bản (vốn) cho cácđại gia.Chắc chắn chúng ta đều có thể nhất trí với nhau rằng, 
cácđại gia ở Việt Nam đều trở thànhthànhđại gia chủ yếu bằng cách chuyển một phần lợiích từ 
tài nguyên thiên nhiên thành tài sản của mình.Gầnđây, cũngđã có một sốđại gia cất lên bằng 
kinh doanh tài chính. 

Tài nguyên thiên nhiên ở nước ta được quan tâm trước hết là đấtđai, sau đó là rừng tự nhiên 
và gầnđây nhất là khoáng sản (bao gồm cả dầu khí). Mỗi loại tài nguyên thiên nhiênlại có một 
cách chuyển lợiích khác nhau. Theo nhiều khảo sát gầnđây, nguy cơ tham nhũng trong quản lý, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên luôn được xácđịnhở nhóm cao nhất. Sau nhiều phân tích, các 
đối tác phát triển của Việt Nam đềuđưa ra ý kiến rằng nguồn gốc của tham nhũng loại này là sự 
yếu kém về thể chế quản lý và muốn giảm tham nhũng thì phương thuốc duy nhất là đổi mới 
thể chế. 

Trong thời gian gầnđây, người ta nói tới vấn đề quản trị, một khía niệm bổ sung cho khái niệm 
quản lý nhà nước. Theo quan niệm truyền thống, quản lý là hoạt động từ phía Nhà nướctheo 
chiều trên xuống nhằm tạo hiệu quả cao nhất có thể trong sử dụng đất trên cơ sở thực hiện tốt 
các quy định của pháp luật đấtđai. Thực tế quản lý của nhiều nướcđã chứng minh rằng cách 
tiếp cận quản lý một chiềutheo hướng trên xuống luôn không thể khắc phục được các 
nhượcđiểm vốn có của một hệ thống hành chính là luôn gắn với các nguy cơ quan liêu và tham 
nhũng. Chính vì vậy, khái niệm quản trịđã hình thành, được coi như một thành tựu mới của 
nhân loại. Quản trị được xác lập như một chiều quản lý từ dưới lên với sự tham gia của người 
dân theo tư cách cộng đồng (tự nguyện theo đa số). Thể chế quản trị là cách thức duy nhất để 
khắc phục các nhượcđiểm quan liêu và tham nhũngtheo chiều trên xuống. Hệ thống quản trị 
bao gồm các yếu tố: (a) một hệ thống thông tin quản lý công khai, minh bạch; (b) cần tạo cơ chế 
thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan và cán bộ quản lý; (c) cần tạo cơ chế để người dân 
được tham gia vàoquản lý và tham gia vàocác quyếtđịnh của Nhà nước; (d) cần tạo công cụ để 
tổ chức và công dân thực hiện quyền giám sát của mình. Trong các yếu tố của quản trị, yếu tố 
công khai, minh bạch được coi nhưđiểm bản lề của quản trị, vì có công khai, minh bạch thì 
người dân mớicóđiều kiện tham gia và thực hiện được các hoạt động giám sát. Mặt khác, về 
bản chất thì trách nhiệm giải trình cuãng là một khía cạnh của công khai, minh bạch từ phía cán 
bộ quản lý. 
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Như vậy, có thể thấyđiểm bản lề của cải cách thể chế trong quản lý và khai thác tài nguyên 
thiên nhiên là bắt buộc thực hiện công khai, minh bạch mọi thông tin có liên quan.Trong thực 
tế, hệ thống pháp luật nước ta cũng có khá nhiều quy định về thực hiện công khai, minh bạch 
trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhưng các quy định này thườngít được thực hiện.Khoảng 
cách khá lớn giữa pháp luật và thực thi pháp luật luôn là một thách thức lớnở Việt Nam. 

II. THỰC TRẠNGCÔNG TÁCQUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở NƯỚC TA 

Tài nguyên thiên nhiên có nhiều loại.Báo cáo này khó có thểđưa ra thực trạng công tác quản lý 
khai thác đối với tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên. Như phần mở đầuđã giới thiệu, Báo cáo 
này chỉ khoanh lại vấn đề liên quan tới các loại tài nguyên thiên nhiên có gắn nhiều với tham 
nhũng, tức là có gắn nhiều với khả năng chuyển lợiíchchung thành lợiích riêng. Như vậy, 3 loại 
tài nguyên thiên nhiên được đề cập bao gồm đấtđai, rừng tự nhiên và khoáng sản.  

II.1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng đấtđai 

Đất đai là một loại tài nguyên thiên nhiên được các nhà đầu tư quan tâm trước tiên để khai 
thác các lợiích. Phương thức khai thác lợiích chủ yếu là sử dụng cơ chế Nhà nướcthu hồi đất 
của những ngườiđang sử dụng để giao đất, cho thuê đất cho các dựán đầu tư. Trước hết, giá 
đất để tính giá trị đấtđai luôn thấp hơn giá đất trên thị trường. Ngoài việc người bịthu hồi đất 
được đền bù thấp gây ra khiếu kiện, các nhà đầu tư được giao đất với giá trị đấtđai thấp luôn 
được hưởng lợi rất nhiều từ giá trị đất so với các nhà đầu tư phải nhận chuyển nhượng đấtđai 
trên thị trường. Sự chênh lệch giá trị này luôn mang lại siêu lợi nhuận cho các nhà đầutư. Trên 
thực tế, việc hình thành một dựán đầu tư không quan trọng bằng việc được giao đất để thực 
hiện dựánđó. Tình trạng dựán "treo" xẩy ra ở nhiềuđịa phương đã nói lên bản chất của quản lý 
đối với cơ chế Nhà nướcthu hồi đất để giao, cho thuê đối với các dựán đầu tư. 

Trong tất cả các loại dựán đầu tư, kẽ hở pháp luật luôn tồn tại gắn với các dựán đầu tư mà có 
một phần đất để làm nhàở, bao gồm các dựán nhàở, dựán nhà phục vụ kinh doanh, dịch vụ có 
một phần làm nhàở, dựán sân golf có một phần làm nhàở, nhà nghỉ, dựán resort với nhiều loại 
nhà kinh doanh, v.v. Trong một thời gian dài, thị trương bất động sản nhàở luôn mang lại lợi 
nhuận cao nhất, thu hút nhiều nguồn vốn trong xã hội. 

Thị trường BĐS nhàở nước ta đã chuyển từ bao cấp sang thị trường vào năm 1994, khi Chính 
phủ ban hành Nghịđịnh 61/CP về kinh doanh nhàở. Nguồn cung nhàở từđó dựa hoàn toàn vào 
thị trường, trừ một sốưu đãi của Chính phủ trong giải quyết nhàở cho người có công với nước 
và nhóm nông dân nghèo tại khu vực nông thôn. Từđó cho đến 2009, giá nhàở, đấtở trải qua 
nhiều cơ sốt cao và chưa bao giờ bị giảm giá.Điển hình là cơn sốt 1991-1993 (giá tăng khoảng 
10 lần tại cácđô thị lớn), 2001-2003 (giá cũng tăng khoảng 10 lần tại cácđô thị lớn) và 2007-
2008 (giá tăng khoảng 2 lần tại cácđô thị lớn). Từđó, có thể thấy mặt bằng giá nhàở, đấtở tại 
cácđô thị lớn tại thờiđiểm cuối 2008 so với mặt bằng giá năm 1990 chênh nhau tới 200 lần. Hệ 
quả tất yếu của tình trạng nàylà: (1) đầu cơ len vào thị trường tạo ra cầuảo, (2) tham nhũng xẩy 
ra trong quan hệ giao đất, cho thuê đất, (3) thị trường BĐS nhàở, đấtở hút mọi nguồnvốn trên 
thị trường. Đó chính là nguyên nhân của khủng hoảng BĐS nhàở, đấtở giá cao bắt đầu từ năm 
2009. 

Nói đến quản lý, chúng ta cần phải xem xét về hệ thống pháp luật và việc thực thi pháp luật. 
Luật Đấtđai là một loại luật đượcsửa đổi, bổ sung nhiều nhất. Mỗi lần ban hành luật mới hoặc 
luật sửa đổi, bổ sung đều có liên quan tới cơ chế Nhà nướcthu hồi đất để giao hoặc cho thuê 
đối với các dựán đầu tư. Bảng dướiđây sẽđưa ra các thông tin về quy định của pháp luật để 
quản lý cơ chế này. 
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Luật Đất đai 
Quyền giao dịch của người sử dụng 

đất 
Quyền thu hồi đất của Nhà nước 

Luật Đất đai 
1987 

Người sử dụng đất không có quyền 
giao dịch đối với đất đai 

Nhà nước thu hồi đất trong mọi 
trường hợp 

Luật Đất đai 
1993  

Hộ gia đình, cá nhân có 5 quyền 
chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa 
kế, thế chấp, cho thuê 

Nhà nước thu hồi đất đối với mọi 
loại dự án đầu tư được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và coi đó là vì 
lợi ích quốc gia 

Luật Đất đai sửa 
đổi, bổ sung 

1998  

Hộ gia đình, cá nhân và nhà đầu tư 
hạ tầng khu công nghiệp, dự án nhà 
ở và dự án đổi đất lấy hạ tầng có 8 
quyền gồm 5 quyền cũ và bổ sung 
thêm quyền bảo lãnh, góp vốn và 
cho thuê lại đất trong khu công 
nghiệp. 

Nhà nước thu hồi đất đối với mọi 
loại dự án đầu tư được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và coi đó là vì 
lợi ích quốc gia 

Luật Đất đai  
2003  

Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức kinh 
tế 9 quyền gồm 8 quyền cũ và bổ 
sung thêm quyền tặng cho. 

Nhà nước thu hồi đất đối với các dự 
án đầu tư vì lợi ích quốc gia, lợi ích 
công cộng, quốc phòng, an ninh và 
một số loại dự án phát triển kinh tế 
có hạ tầng sử dụng chung 

Luật Đất đai  
2013  

Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức kinh 
tế vẫn có các quyền giao dịch đất đai 
như Luật Đất đai 2003 

Quyền thu hồi đất của Nhà nước 
được thu hẹp hơn với tiêu chí khi 
thật cần thiết vì lợi ích quốc gia và 
lợi ích công cộng. Thể loại dựán 
không khác so với Luật Đấtđai 2003. 
Nhà nướcáp dụng chủ yếu cơ chế 
thu hồi đất theo quy hoạch. 

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy cơ chế Nhà nướcthu hồi đất vì lợiích kinh tế vẫn luôn tạo ra 
nhiều nguy cơ tiêu cực trong quản lý và làm giảm hiệu quả sử dụng đấtđai. 

Về thực thi pháp luật, đấtđai là lĩnh vực rất yếu kém. Trong đánh giá về quản trị đấtđai Việt 
Nam, Ngân hàng Thế giớiđã có kết luận rằng Việt Nam là nước thuộc nhóm tốt về xây dựng 
pháp luật, nhưng lại thuộc nhóm yếu kém về thực thi pháp luật. Để minh họa, dướiđây là một 
số ví dụ cụ thể về thực thi pháp luật đấtđai. 

1. Quyếtđịnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn thiếu khả thi, tình trạng quy hoạch 
"treo" đang xẩy ra ở rât nhiều nơi. Hiện nay chưa có số liệu mới hơn nhưng theo số liệu kiểm 
tra tình trạng quy hoạch treo vào năm 2006, cả nướccó 1.649 khu vực quy hoạch với diện tích 
344.665 ha được xếp vào diện quy hoạch "treo", trong đó có 840 khu vực quy hoạch cho xây 
dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội (công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, giáo dục, y 
tế, văn hoá, thể dục - thể thao...) với diện tích 24.740 ha; 379 khu vực quy hoạch cho xây dựng 
cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với 266.114 ha; 365 khu vực quy hoạch cho xây 



4 
 

dựng, chỉnh trang khu đô thị và khu dân cư nông thôn với diện tích 50.730 ha; còn lại là các khu 
vực quy hoạch cho các dự án, công trình thuộc các lĩnh vực khác. 

2. Quy định của pháp luật về "khung giáđất của Chính phủ và bảng giáđất của UBND cấp 
tỉnh phải phù hợp với giáđất trên thị trường" không được thực hiệnở tất cả cácđịa phương. Vì 
vậy, năm 2006 Chính phủđã phải quy định bổ sung tại Nghịđịnh số 17/2006/NĐ-CP là UBND cấp 
tỉnh phải quyếtđịnh giáđất cụ thể cho phù hợp thị trường trong 3 trường hợp (a) tính tiền sử 
dụngđất khi Nhà nước giao đất có thu tiền; (b) tính giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồiđất; 
và (c) tính giá trị quyền sử dụngđất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Quy định này của 
Chính phủ là một minh chứng cho hiệu lực thi hành pháp luật về giáđất rất yếu kém.    

3. Thuế chuyển quyền sử dụngđấtở ta đã chuyển sang thuếthu nhập từ chuyển quyền sử 
dụngđất, nhưng trên thực tế hiện nay vẫn thu theo thuế chuyển quyền vì không tínhđược hoặc 
không muốn tính thu nhận từ chuyển quyền. Đây có thể coi là một ví dụđiển hình về hiệu lực 
pháp luật kém.   

4. Cơ chế Nhà nước giao đất cho nhàđầu tưđang tạo nên tình trạng cóđất nhưng không 
đưa vào sử dụng hoặc sử dụngđất không đúng tiếnđộở nhiềuđịa phương. Các trường hợp này 
tạo nên tình trạng dựán "treo" đang gây bức xúc lớn trong dân. Theo số liệu kiểm tra tình trạng 
dựán treo năm 2006, cả nướccó 1.206 dự án với diện tích 132.463 ha thuộc diện dự án "treo"; 
trong đó có: 668 dự án với diện tích 48.204 ha để xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp; 226 dự án với diện tích 13.951 ha để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội; 183 dự án với diện tích 3.883 ha để xây dựng, chỉnh trang khu đô thị và khu dân cư 
nông thôn. Việc giao đất, cho thuêđất dẫnđến tình trạng dựán treo là một thể hiện của hiệu lực 
quản lý yếu kém. 

5. Cơ chế Nhà nướcthu hồiđất nhưng quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng bị treo 
cũng là một biểu hiệu kém hiệu lực trong thực thi pháp luật. Cũng theo số liệu kiểm tra năm 
2006, cả nướccó 1.288 dự án với diện tích 31.650 ha thuộc trường hợp giải tỏa "treo", trong đó 
có: 432 dự án với diện tích 11.056 ha thuộc loại hình xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp; 367 dự án với diện tích 7.155 ha thuộc loại hình xây dựng các công trình kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; 330 dự án với diện tích 8.787 ha thuộc loại hình xây dựng, 
chỉnh trang đô thị và khu dân cư nông thôn; còn lại là các dự án thuộc loại hình khác. 

6. Trong quản lý các thửađất, hiện nay Nhà nước mới chỉ quản lýđược các thửađất thuộc 
khu vực chính thức (có giấy tời về quyền sử dụngđất), chưa quản lýđược các thửađấtđang được 
sử dụng phi chính thức (hoặc không có giấy tờ hoặc chuyển quyền nhưng không tiến hànhđăng 
ký). Chúng ta cũng không nắmđược khu vực phi chính thức hiện nay chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần 
trăm. Từđây có thể thấyđang thiếu hiệu lực quản lýđối với khu vực phi chính thức.  

7. LuậtĐấtđai 2003 có quy định về quy trình lấyý kiến của dân đối với quy hoạch, kế 
hoạch sử dụngđất cấp xã nhưng gần như không đượcđược thực hiện trên thực tế. Hiệu lực 
thực thi pháp luật quá yếu kém.    

 

II.2. Thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

Cho tới nay, Quốc hộiđã thông qua 2 Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật thứ nhất vào năm 
1991 và Luật thứ 2 vào năm 2004. Luật Bảo vệ và phát triển rừng 1991 không có gì đáng bình 
luận vì Luật này lúcđó được xây dựng dựa hoàn toàn trên tư duy bao cấp. Luật Bảo vệ và phát 
triển rừng 2004 được xây dựng trên nguyên tắc quản lý giống như Luật Đấtđai 2003. Những bất 
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cập trong quản lý rừng hiện nay không có liên quan nhiều tới pháp luật về bảo vệ và phát triển 
rừng mà chủ yếu có liên quan tới những vấn đề thực tế.Ba bức xúc chủ yếu hiện nay là: (1) nạn 
lâm tặc khai thác gỗ lậucòn phổ biến, nhất làcóvụ việcliên quan tới sự tiếp tay của một số cơ 
quan quản lý của Nhà nước; (2) các lâm trường quốc doanh trướcđây đang nắm giữ một diện 
tích rừng khá lớn mà chủ trương cải cáchđã có từ 20 năm trước nhưng đến nay chưa thành 
công; (3) đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gắn cuộc sống của mình với không gian rừng từ lịch sử 
nhưng đến nay vẫn khó tiếp cận với nghề rừng, luôn thiếu cả đấtở lẫn đất sản xuất, tỷ lệ rơi vào 
nghèođói cao hơn dân tộcđa số. 

Vừa qua, Bộ Chính trịđã ra Nghị quyết số 30, thay thế Nghị quyết số 28 năm 2003 về đổi mới 
nông, lâm trường quốc doanh. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi Nghịđịnh mới của Chính phủ thay 
thế Nghịđịnh số 200 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 28 trướcđây. Hoàn thiện và đổi mới 
công tác quản lý đất rừng do các lâm trường quốc doanh đang nắm giữ vẫn cònở phía trước. 

Chuyện chuyển lợiích từ rừng thành lợiích tư nhân thông qua khai thác gỗ lậu từ rừng tự nhiên 
vẫn làđiểm nóngở nhiềuđịa phương.Quản lý trong vấn đề này vẫn còn nhiều khoảng trống 
trong thực thi pháp luật. 

II.3. Thực trạng công tác quản lý, khai thác khoáng sản 

1. Luật Khoáng sảnđầu tiên được Quốc hội thông qua năm 1996. Luật nàyđã xác 
lập hệ thống quản lý dựa hoàn toàn trên nguyên tắc của nền kinh tế bao cấp.  

2. Năm 2005, Quốc hộiđã thông qua Luật Sửađổi, bổ sung một sốĐiều của Luật 
Khoáng sản, trong đó cácđiểm sửađổi quan trọng nhất là hoàn thiện cơ chế cấp phép 
khai thác khoáng sản trên nguyên tắc rõ ràng hơn về phân cấp vàđẩy mạnh công tác xây 
dựng quy hoạch khoáng sản. 

3. Luật Khoáng sản sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2010 
(có hiệu lực từ 01/07/2011), trong đó bước tiến bộ chủ yếu là đã đưa ra cơ chế đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản. 

Một sốđiểm còn hạn chế trong quản lý khai thác khoáng sản bao gồm: 

 Luật Khoáng sản 2010 đã có quy định là cơ quan quản lý khoáng sản ở Trung 
ương có thẩm quyền quyết định các khu vực không đưa ra đấu giá khai thác khoáng sản. 
Điều này có nghĩa là có một số khu vực khai thác khoáng sản được thực hiện theo cơ chế 
chỉ định chủ đầu tư được quyền khai thác mà không phải thực hiện đấu giá. Quyền xác 
định khu vực nào không phải thực hiện đấu giá khai thác khoáng sản có thể là một bước 
đi trước có tính toán cho bước đi sau là cấp phép khai thác khoáng sản cho một nhà đầu 
tư đã được chỉ định. 

 Luật Khoáng sản 2010 vẫn chưa đưa ra các quy định vềđịnh giá khoáng sản, định 
giá mỏ, như vậy chưa có công cụ tài chính phù hợpđể quản lý giá trị khoáng sản nói 
chung và quản lýđấu giá khoáng sản nói riêng. 

 Quản lý trữ lượng, khối lượng khai thácđược vẫn luôn dựa trên kê khai của 
doanh nghiệpđược cấp phép, Nhà nước chưa có biện pháp quản lý tốt khâu xácđịnh trữ 
lượng, khối lượng khai thácđược. 
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Nóichung, đến náy hệ thống pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản vẫn còn 
nhiều khoảng trống. Trên thực tế, khai thác khoáng sảnđang làđiểm nóngthu hút rất 
nhiều doanh nghiệp tham gia xin cấp phép khai thác. 

4. Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/04/2011 của về 
định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030; 

5. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 
22/12/2011 phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 
trong đó đã đưa ra các giải pháp quan trọng để chấn chỉnh việc khai thác khoáng sản. 

III. CƠ CHẾ CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN 
NHIÊN  

III.1. Các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch 

Theo pháp luật hiện hành, các quy định về công khai, minh bạch được thể hiện tại 3 hệ 
thống văn bản pháp luật: (1) các Luật chuyên ngành về đấtđai, bảo vệ và phát triển rừng, 
khoáng sản; (2) Luật Phòng, chống tham nhũng; (3) Quy định của Chính phủ về công khai 
các thủ tục hành chính. Dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật kể trên, có thể thống 
kê các quy định của pháp luật hiện hành về công khai, minh bạch như sau: 

1. Pháp luật Đấtđai:  

a. Các yếu tốpháp luậtyêu cầu phải công khai: 

 Thông tin đấtđai,  

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất (quá trình lập, điều chỉnh và quy hoạch, kế 
hoạchđãđược phê duyệt), 

 Thu hồiđất, phương án bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư (quá trình xây dựng và 
phương ánđãđược phê duyệt), 

 Quá trình xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhàở 
và các tài sản khác gắn liền vớiđất, 

 Các khoản thu tài chính từđất và các khoản miễn, giảm tiền sử dụngđất, tiền 
thuêđất, 

 Quy hoạch chi tiết và việc phân lôđấtở, đối tượngđược giao đất làm nhàở, 

 Các thủ tục hành chính vềđấtđai và cácý kiến phảnảnh về quá trình thực 
hiện các thủ tục hành chính. 

b. Các yếu tố chưa có quy định phải công khai: 

 Quá trình giao đất, cho thuêđất, cho phép chuyển mụcđích sử dụngđất, gia 
hạn sử dụngđất cùng với các thông tin về các dựánđầu tưđược giao đất, cho 
thuêđất, 

 Quá trình Nhà nước quy định và quyếtđịnh về giáđất, 

 Quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát vềđấtđai, 
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 Quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo vềđấtđai. 

2. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng: 

a. Các yếu tố pháp luật yêu cầu phải công khai: 

 Quy hoạch các loại rừng, 

 Giá rừng do Nhà nước xácđịnh, 

 Các thủ tục hành chính vềrừng và cácý kiến phảnảnh về quá trình thực hiện 
các thủ tục hành chính. 

b. Các yếu tố chưa có quy định phải công khai: 

 Thông tin về các tổ chứcđang sử dụngđất rừng, được Nhà nước giao, cho 
thuêđất rừng,  

 Quá trình rà soát tình tình sử dụngđất của các doanh nghiệp trướcđây là 
nông, lâm trường quốc doanh để giao đất cho các hộ gia diình, cá nhân 
thuộc cộngđồng các dân tộc thiểu số. 

2. Pháp luật vềkhoáng sản: 

a. Các yếu tố pháp luật yêu cầu phải công khai: 

 Quy hoạchkhoáng sản, 

 Quá trìnhcấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về hoạt động khoáng sản, 

 Quá trình thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng 
sản, 

 Quá trìnhđấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, 
khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, 

 Các khoản thu ngân sách từ việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản, 

 Các thủ tục hành chính vềkhoáng sản và cácý kiến phảnảnh về quá trình thực 
hiện các thủ tục hành chính. 

b. Các yếu tố chưa có quy định phải công khai: 

 Quá trình Nhà nước xácđịnh các khu vực không phảiđấu giá khoáng sản, 

 Thông tin về các doanh nghiệpđược cấp phép hoạtđộng khoáng sản vàquá 
trình khai thác khoáng sản. 

III.2. Việc thực thi pháp luật về công khai, minh bạch 

Hiện nay chưa có một dữ liệu khảo sát nào vềđánh giá việc thực thi pháp luật đối với 
việc công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Ngân hàng Thế 
giớiđã có khảo sát năm 2010 về công khai, minh bạch trong quản lý đấtđai vàđang thực 
hiện lặp lại khảo sát này vào năm 2014 (hiện nay chưa có kết quả cuối cùng). 

Theo số liệu khảo sát năm 2010, việc khảo sátđã được thực hiện tại 63 UBND cấp tỉnh và 3 
Bộ gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (66 đầu mối), 24 
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UBND cấp huyện (lụa chọn ngẫu nhiên) và 117 UBND cấp xã (lựa chọn ngẫu nhiên trên địa bàn 
của 24 đơn vị hành chính cấp huyệnđã lựa chọn. Kết quả cụ thể về thực thi công khai, minh 
bạchtheo pháp luật quy địnhlànhư sau: 

1. Thực hiện công khai và minh bạch thông tin của 63 UBND cấp tỉnh và 3 Bộ gồm Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (66 đầu mối): 

 Danh sách thủ tục, biểu mẫu về cấp giấy chứng nhận:   59/66 

 Thông tin về người tiếp nhận kiến nghị, phản hồi của dân:   22/66 

 Thông tin về ý kiến kiến nghị, phản hồi của dân:    23/66 

 Thông tin về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản hồi của dân: 18/66 

 Thuyết minh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt:  34/66 

 Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt:  15/66 

 Quy hoạch đô thị:        21/66 

2. Thực hiện công khai và minh bạch thông tin của 24 UBND cấp huyện được lựa chọn 
ngẫu nhiên để khảo sát: 

 Thông tin phải công khai về thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại 
UBND cấp huyện:     21/24 

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện: 10/24 

 Quy hoạch đô thị:     11/24 

3. Thực hiện công khai và minh bạch thông tin của 117 UBND cấp xã được lựa chọn ngẫu 
nhiên để khảo sát: 

 Thông tin phải công khai về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại 
UBND cấp xã:        93/117 

 Danh sách người được cấp và không được cấp giấy chứng nhận:  35/117 

 Quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại UBND cấp xã:  24/117 

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết;      60/117 

 Quy hoạch đô thị:        27/117  

Kết quả trên cho thấy việc thực thi pháp luật về công khai, minh bạch trong lĩnh vực 
đấtđai là yếu kém.  

Mặc dù chưa có khảo sát chính quy nhưng thông qua một số khảo sátđơn lẻ có thể 
thấy việc thực thi pháp luật về công khai, minh bạch trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển 
rừng, khoáng sản cũng rất yếu kém.  

IV. KẾT LUẬN 

Công khai minh bạch là một yếu tố luôn trái chiều với tình trạng tham nhũng.Chúng ta có 
thể nhìn thấy rõđiều này trên bảngđánh giá cũng như trên bản đồđánh giá độ minh bạch 
và bản đồđánh giá tình trạng tham nhũng.Việc thực thi pháp luật nghiêm về công khai, 
minh bạch trong quản lý khai thác tài nguyên thiên nhiênluôn là chỉ số về quyết tâm 
chống tham nhũng của các cấp chính quyền. 


