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Sáng kiến minh bạch ngành

công nghiệp khai khoáng - EITI

EITI (Extractive Industries Transparency 

Initiative) là liên minh tự nguyện giữa các chính

phủ, các công ty, các tổ chức xã hội và tổ chức

quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch

và trách nhiệm giải trình trong ngành khai

khoáng.

10/2002

06/2003

09/2007

7/2014

Tony Blair giới đề xuất EITI tại Hội nghị 

thượng đỉnh về PTBV tại Johannesburg

Hội nghị toàn thể lần 1 khởi động EITI tại 

London

15 quốc gia đăng ký thực thi EITI

45 quốc gia đã tham gia thực thi EITI

Lịch sử EITI

Cơ chế hoạt động của EITI Hội đồng các bên liên quan trong EITI 
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EITI theo tiêu chuẩn cũ
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Xác minh độc lập 

về thuế và các 

khoản lợi tức

EITI theo tiêu chuẩn 2013

Tiêu chuẩn EITI 2013: Mở rộng phạm vi cung cấp thông tin và cải thiện 

tính linh hoạt để các nước áp dụng EITI. Nhóm đa bên (MSG) thiết lập và
quyết định các mục tiêu thực hiện của Quốc gia

 45 quốc gia tham gia EITI, trong đó có 29 nước là quốc gia tuân thủ

 Hơn 80 công ty dầu khí và khoáng sản hàng đầu thế giới, hơn 90 tổ chức tài chính và hơn

400 tổ chức xã hội dân sự trên Thế giới ủng hộ và tham gia EITI

 Nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia lớn… và các hội nghị G20, G8 đều ủng hộ các quốc

gia tự nguyện thực thi sáng kiến EITI

 Trong khu vực có Đông Timor, Indonexia, Philipine và gần đây nhất là Myanmar đã tham

gia EITI. 

Thực thi EITI trên Thế giới– 7/2014 Một vài ví dụ về lợi ích của thực thi EITI 
trên Thế giới

 Ở Nigeria, EITI phát hiện các khoản phải thu trên 442 triệu
USD của các công ty khai khoáng

 Tại Ghana, EITI đã giúp cho các tổ chức dân sự phát hiện
các công ty khai khoáng chỉ chi trả 3% lợi tức – kiến nghị
Chính phủ tăng lên 6% cho các dự án trong tương lai. 

 Sau khi tham gia EITI đánh giá mức độ tín nhiệm của
Moody và Fitch đối với Indonesia tăng lên

 Báo cáo EITI đầu tiên của Togo chỉ ra: “một số cơ quan, cá
nhân của chính phủ nhận một số khoản thu không rõ
ràng…” 

Tại sao Việt Nam nên thực thi EITI?

 Việt Nam có tài nguyên khoáng sản khá 
đa dạng, phong phú (5.000 điểm mỏ của 
hơn 60 loại khoáng sản; trữ lượng dầu 
thô ước đạt 4,3 tỷ tấn)

 Ngành công nghiệp khai khoáng đóng 
vai trò khá quan trọng trong phát triển 
(khoảng 11% GDP và 25% thu ngân 
sách nhà nước)

 Tuy nhiên, ngành khai khoáng vẫn bộc 
lộ nhiều điểm yếu như: Hiệu quả kinh tế 
thấp, lãng phí, cạn kiệt tài nguyên và để 
lại nhiều hậu quả về môi trường, xã hội

 Việt Nam đang nỗ lực để xây dựng một 
xã hội minh bạch, bộ máy quản lý có 
trách nhiệm giải trình và phòng chống 
tham nhũng

 Việt Nam đang định hướng phát triển 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước –
rất cần quản lý, sử dụng tiết kiệm và 
hiệu quả tài nguyên khoáng sản

1. Tạo được hệ thống cơ sở dữ liệu tốt cho ngành khai khoáng

2. Tài nguyên khoáng sản sẽ được quản lý, sử dụng tốt hơn, hiệu 

quả hơn – cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các ngành CN

3. Góp phần tăng nguồn thu/giảm thất thoát cho ngân sách quốc gia

4. Nâng cao vị thế của Việt Nam, tăng khả năng cạnh tranh và thúc 

đẩy đầu tư nước ngoài

5. Xây dựng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp – góp phần 

giảm thiểu xung đột giữa Nhà nước – doanh nghiệp – người dân

6. Hỗ trợ tích cực trong thực hiện các chủ trương, chính sách về 

minh bạch, trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng... ở 

VN

Lợi ích tiềm năng khi VN tham gia EITI
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1. Năm 2009: Tham dự hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về EITI

2. 10/2010: Bộ Công thương tổ chức hội thảo giới thiệu sáng kiến EITI

3. Năm 2011: VCCI và CODE thực hiện nghiên cứu “EITI và khả năng

tham gia của Việt Nam”.

4. Năm 2011: Đối thoại phòng chống tham nhũng lĩnh vực khai khoáng

5. Năm 2012: Giám sát của UB thường vụ quốc hội về khoáng sản

6. Năm 2013: Nghiên cứu khả thi về EITI của tổ chức Adam Smith 

International

7. 10/2013: Hội thảo “quản trị tài nguyên khoáng sản: Việt Nam đang ở 

đâu?” 

8. 12/2013: Bà Clare Short – Chủ tịch EITI thăm VN

9. Cuối 2013: Bộ Công thương đã xây dựng báo cáo trình Thủ tướng

10. 3/2014: Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ công thương xây dựng lộ trình

tham gia EITI

Quá trình tiếp cận EITI của VN

 Nghiên cứu của VCCI – CODE năm 2011: Hầu hết 21 cơ quan, 

doanh nghiệp được phỏng vấn cho rằng VN nên cân nhắc để tham

gia EITI

 Đối thoại phòng chống tham nhũng năm 2011: Đại sứ Thụy điển

cho rằng “EITI là cơ chế hữu hiệu để VN minh bạch hóa và phòng

chống tham nhũng trong lĩnh vực khai khoáng”

 Nghiên của Adam Smith International năm 2013: Kiến nghị Chính 

phủ Việt Nam tham gia sáng kiến EITI. Báo cáo cũng đề xuất lộ 

trình 3 năm để VN trở thành quốc gia tuân thủ EITI

 Tại các Hội thảo: Ông Võ Tuấn Nhân cho rằng “Các quy định của

EITI là không xung đột với các quy định của pháp luật VN”, ông

Vũ Tiến Lộc, ông Nguyễn Linh Ngọc, ông Trần Hồng Hà đều ủng

hộ VN tham gia EITI

Ý kiến của các bên liên quan về
Việt Nam tham gia EITI

1. Tại sao Việt Nam chậm trong tham gia EITI: Vì EITI ít

có tác dụng, vì EITI yêu cầu quá nhiều, vì năng lực thực

thi của VN hay vì bị chi phối của các “nhóm lợi ích”?

2. Làm gì để thúc đẩy tiến trình thực thi EITI ở VN nhằm

đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả và tài nguyên

khoáng sản – tài nguyên thuộc sở hữu toàn dân, của dân, 

do dân và vì dân? 

Vấn đề đặt ra & thảo luận Cảm ơn sự quan tâm của quý vị!


