
1 
 

XU HƯỚNG QUỐC TẾ, BỐI CẢNH KINH TẾ - CHÍNH TRỊ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI QUÁ 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 

Xu hướng quốc tế 

• Sáng kiến minh bạch trong khai thác khoảng sản EITI là một Liên Minh phi chính phủ được 
thành lập 2002, được Liên Hiệp Quốc công nhận 2008 nhằm thúc đẩy minh bạch nguồn 
thu và bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên khóang sản, góp phần chống tham 
nhũng, bảo vệ môi trường. 

• Đến nay đã có 42 nước tham gia là thành viên chính thức của EITI, trong đó có Mông Cổ, 
Đông Timor, Ethiopia, trong đó 27 nền kinh tế tuân thủ các tiêu chuẩn của EITI, 19 nền 
kinh tế là ứng cử viên cam kết thực hiện và 35 nền kinh tế đã gửi báo cáo. EITI đem lại lợi 
ích lớn cho thu nhập của nhà nước, khoảng 1300 tỷ USD đã được thu về cho ngân sách, 
chống tham nhũng và bảo vệ môi trường. Indonesia và Philipin chuẩn bị tham gia  

• Được sự ủng hộ rộng rãi của các Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ở các nước có 
công nghiệp khai thác khoảng sản.  

Các nguyên tắc của EITI 

• Chính phủ công bố công khai các khoản nộp cho Chính phủ từ các công ty khai thác khoáng 
sản và mời các tổ chức phi chính phủ, công đồng dân cư tham gia giám sát. 

• Tất cả các thông tin liên quan từ giấy phép khai thác, sản lượng khai thác, đóng góp ngân 
sách trung ương và địa phương, tác động đến môi trường và xã hội đều được công bố 
công khai và được EITI (Liên Minh Khoáng Sản) giám sát. Doanh nghiệp phải có trách 
nhiệm giải trình. 

EITI có bộ tiêu chuẩn và nguyên tắc, biểu mẫu báo cáo đòi hỏi có sự tham gia của Chính phủ-các 
tổ chức phi chính phủ-doanh nghiệp, hoạt động công khai, các số liệu đều được kiểm toán và 
công bố. Quy trình báo cáo –giám sát – bổ sung, điều chỉnh được tiến hành qua nhiều vòng. 

Việt Nam chuẩn bị tham gia EITI 

• Năm 2013 Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu để tham gia EITI, Bộ đã 
có báo cáo ủng hộ việc tham gia EITI vì điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương phòng 
chống tham nhũng, công khai minh bạch của Chính phủ Việt Nam. 

• Việt Nam là một nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng (60 loại, 5000 mỏ 
khoáng sản). Công nghiệp khai thác khoáng sản đóng góp 11% GDP, 25% nguồn thu ngân 
sách và tạo việc làm cho khoảng ½ triệu lao động. 

• Việt Nam đã ban hành nhiều quy định luật pháp về khai thác khoảng sản, song khoảng 
cách giữa luật và thực tế còn rất xa. 70% thuế nộp cho địa phương, song sử dụng thiếu 
minh bạch. Tình trạng tham nhũng, gây ô nhiễm môi trường, xuất lậu khoáng sản vẫn còn 
rất nghiêm trọng. Chênh lệch giau-nghèo tăng lên tại những địa phương có khai thác 
khoáng sản. 
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• Theo. khảo sát của CODE, Việt Nam xếp thứ 43/58 nền kinh tế về chỉ số quản trị tài nguyên 
khoáng sản. 

Tham gia EITI phù hợp với lợi ích của Việt Nam 

• Hiến pháp 2013: Tài nguyên đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý. 

• Luật Khoáng sản 2010: Khai thác khoáng sản phải đem lại lợi ích cho cộng đồng địa 
phương. 

• EITI giúp Chính phủ quản lý khai thác khoáng sản công khai minh bạch hơn, cấp phép rõ 
ràng, minh bạch giữa sản lượng khai thác và thu nộp ngân sách. 

• Chống tham nhũng, tăng nguồn thu ngân sách. 

• Giảm ô nhiễm môi trường. 

• Giảm buôn lậu, xuất khẩu lậu khoáng sản qua biên giới. 

• Nâng cao quản trị doanh nghiệp của công ty khai thác, trách nhiệm g.iari trình và trách 
nhiệm xã hội.  

Xuất nhập khẩu hàng hóa giữa VN và Trung Quốc, 2012, khác biệt giữa hai nguồn thông tin 

 Báo cáo của VN Báo cáo của TQ 

Nhập từ TQ $28.8 $34.0 

Xuất sang TQ $12.8 $16.2 

Tỷ lệ nhập từ TQ so với tổng nhập 25.4% 30.0% 

Tỷ lệ xuất sang TQ so với tổng xuất 11.2% 14.1% 

 

Bảng thống kế các chỉ số Môi trường của Việt Nam 

Các mức độ tổng hợp  Ðiểm 
chất 
lượng  

Xếp hạng trên 
quốc gia  

Ðiểm đánh 
giá xu thế  

Xếp hạng 
trên quốc 
gia  

Chỉ số chất lượng môi trường  50,6  79  4,2  73  
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Ảnh hưởng sức khỏe  51,6  91  20,4  31  

Chất lượng không khí  31,0  123  -12,1  125  

Nguy cơ nhiễm bệnh  66,4  77  24,2  36  

Chất lượng nước  42,5  80  45,2  5  

Sức sống hệ sinh thái  50,2  62  -9,0  112  

 

Thực trạng khai thác khoáng sản thiếu minh bạch 

• Thông tin địa chất về tài nguyên khoáng sản thiếu tin cậy, việc tiếp cận thông tin của 
doanh nghiệp đòi hỏi chi phí lớn, tăng rủi ro cho doanh nghiệp. 

• Địa phương lách luật, chia nhỏ mỏ để địa phương tự cấp phép khai thác. 

• Doanh nghiệp được hưởng tỷ lệ nguồn thu cao nhất trong khi doanh nghiệp cho biết chi 
phí ngoài pháp luật cũng rất cao. 

• Khai thác khoáng sản tàn phá môi trường và kết cấu hạ tầng, có khi vượt quá thu ngân 
sách. 

• 50% giấy phép được địa phương cấp có vi phạm pháp luật. 

Tham gia EITI là đòi hỏi cấp bách 

• Tham gia EITI là hoàn toàn phù hợp với chủ trương cải cách thể chế, thực hiện công khai 
minh bạch, chống tham nhũng và tăng thu ngân sách của Việt Nam về lâu dài cũng như 
yêu cầu cấp bách trước mắt về cân đối ngân sách, tăng thu, giảm chi.  

• Tăng cường bảo vệ môi trường, nguồn nước. 

• Chống buôn lậu khoáng sản. 

• Cải cách hành chính. 

• Đòi hỏi sửa đổi, bổ sung một số luật và quy định pháp luật. 

• Thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

• Mong Chính phủ Việt Nam sớm cam kết chính thức tham gia EITI. 

 

 


