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TẬP HUẤN BÁO CHÍ 

Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí 
lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản 

Phú Thọ - Yên Bái,  từ ngày 5-8/08/2014  

Giới thiệu 

Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú. Sau khi thực 
hiện “Đổi mới” năm 1986, ngành công nghiệp khai khoáng của Việt Nam đã phát triển 
nhanh chóng. Giá trị đóng góp GDP quốc gia từ khai thác khoáng sản đã  tăng khá nhanh 
từ 5% năm 1995 lên 10%  năm 2010. Công nghiệp khai khoáng cũng đã đóng góp đáng 
kể cho nguồn thu ngân sách cho trung ương và một số địa phương có hoạt động khai thác 
mỏ. Đặc biệt, nguồn thu từ dầu thô chiếm khoảng 20%  - 30% ngân sách quốc gia trong 
hơn 20 năm qua.  

Bên cạnh một số đóng góp tích cực, tính bền vững trong phát triển ngành khai khoáng 
của Việt Nam chưa thực sự được đảm bảo.  Theo dự tính với tốc độ khai thác như hiện 
tại, nhiều loại khoáng sản của Việt Nam sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Bên cạnh đó, hoạt 
động khai thác khoáng sản cũng gây nhiều hệ lụy tiêu cực cho môi trường và xã hội. 
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng thu ngân sách từ khai thác khoáng sản không tương 
xứng với thiệt hại về môi trường. Bên cạnh đó, một số nguồn thu chính từ khai khoáng 
chủ yếu dựa trên quá trình đàm phán hợp đồng khai thác, đấu giá, cấp phép hoặc được 
tính toán dựa trên sản lượng khai thác do doanh nghiệp khai báo. Khi kiểm soát không 
tốt các thông tin liên quan, nhà nước có thể bị thất thoát nguồn thu từ khai thác tài 
nguyên. Thực trạng trên đã đặt ra những nhu cầu cấp thiết trong việc tăng cường tính 
bền vững trong phát triển công nghiệp khai thác. 

Do tính chất phức tạp trong công tác quản trị  tài nguyên khoáng sản, nhiều quốc gia đã 
nỗ lực xây dựng các sáng kiến chính sách nhằm thúc đẩy quản trị tốt. Sáng kiến minh 
bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) lần đầu được giới thiệu bởi cựu Thủ tướng Anh 
Tony Blair vào năm 2002. Nguyên tắc chung của EITI là tăng cường sự giám sát của công 
chúng trong hoạt động khai thác khoáng sản. Theo đó, một số thông tin liên quan đến dự 
án khai thác khoáng sản được công khai thông qua nhóm đa thành phần với sự tham gia 
của đại diện nhà nước, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Hiện nay, trên thế giới đã có 44 
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quốc gia cam kết thực thi EITI để cải thiện công tác quản trị tài nguyên kháng sản, trong 
đó có 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Đông Timor, Indonesia, Phillipine và Myanamar.  

Việt Nam sớm tiếp cận với EITI từ năm 2007 thông qua việc tham dự hội nghị EITI toàn 
cầu lần  thứ 4 tại Doha, Qatar. Sau đó, Bộ Công Thương được cử làm cơ quan đầu mối 
xem xét khả năng tham gia EITI của Việt Nam. Năm 2013, Bộ Công thương đã thực hiện 
nghiên cứu về việc tham gia EITI của Việt Nam và trình Thủ tướng xem xét.  Theo chỉ 
đạo, Bộ Công thương hiện đang xây dựng lộ trình cho sự tham gia EITI của Việt Nam. 

Trong bối cảnh trên, việc cung cấp rộng rãi thông tin về EITI là rất cần thiết. Việc cung 
cấp các thông tin cơ bản về EITI sẽ giúp công chúng có thể tham gia một cách hiệu quả 
hơn vào quá trình giám sát khi Việt Nam chính thực thực thi EITI. Trước nhu cầu đặt ra, 
Liên minh Khoáng sản, Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng Diễn đàn các Nhà báo 
Môi trường Việt Nam cùng phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn báo chí kết hợp khảo sát 
thực tế về chủ đề  “Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 phục vụ điều tra báo chí lĩnh vực 
quản trị tài nguyên khoáng sản” tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái từ ngày 05/08/2014 đến  
08/08/2014.  Sau hội thảo, ban tổ chức sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính cần thiết để các nhà báo tổ chức các chuyến điều tra và khảo sát thực tế về các chủ 
đề liên quan. 

Địa điểm và thời gian 

 Hội thảo tập huấn: Khách sạn Hồng Ngọc, Số 1482 Đại lộ Hùng Vương, Tp.Việt Trì 

 Khảo sát thực tế: tại một số điểm mỏ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 

 Thời gian: Ngày 05-08/08/2014 

Mục tiêu 

 Thảo luận về thực trạng quản lý khoáng sản tại Việt Nam từ một số khía cạnh 
nguồn thu, lợi ích cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước. 

 Giới thiệu nguyên tắc cơ bản của EITI 2013 và thảo luận về việc áp dụng các 
nguyên tắc này để giải quyết các bất cập tồn tại ở Việt Nam. 

 Thảo luận định hướng khai thác báo chí về mảng tài nguyên khoáng sản, đặc biệt 
các khía cạnh liên quan đến cấp phép, doanh nghiệp nhà nước, tài chính khoáng 
sản và các cơ chế của EITI. 

 

 

 

 



3 

 

Chương trình dự kiến 

Ngày thứ nhất, 04/08/2014   

15.30 – 16.00   Tập trung tại văn phòng PanNature: Số 24 H2, Khu đô thị mới Yên 
Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

16.00 – 18.00 Di chuyển Hà Nội – Việt Trì 

18.30 – 20.00 Ăn tối giao lưu 

Ngày thứ hai, 05/08/2014 

08.00 – 08.15 Đăng ký đại biểu 

PanNature 

08.15 – 8.45 Giới thiệu và làm quen 

Ông Hoàng Quốc Dũng 

8.45 – 9.15 

 

 

 

Đặt vấn đề và tiệm cận tài nguyên khoáng sản 

 Hoạt động báo chí trong lĩnh vực khoáng sản. 

 Tiệm cận  tài nguyên khoáng sản. 

TS. Nguyễn Thành Sơn (VinaComin) 

9.15 – 10.30 Thực trạng quản trị tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam và minh 
bạch trong công nghiệp khai thác 

 Tổng quan về tài nguyên khoáng sản, khung chính sách pháp 
luật và thực trạng  hoạt động khoáng sản ở Việt Nam (15 phút) 
- TS. Lại Hồng Thanh (Uỷ viên thường vụ BHC Hội Khoa học và 
Công nghệ Mỏ Việt Nam)  

 Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở địa phương  - Một 
số phân tích về thực trạng và thách thức (15 phút) – Đại diện 
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ  

 Minh bạch trong công nghiệp khai khoáng như thế nào? (15 
phút)  – TS. Nguyễn Thành Sơn (Vinacomin) (15 phút) 

 Đối thoại về minh bạch trong công nghiệp khai thác (30 phút) 

Điều hành: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

10.30 – 10.45 Nghỉ giữa giờ 
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10.45 – 11.00 Giới thiệu sáng kiến EITI và tiến trình tiếp cận ở Việt Nam – Bà 
Trần Thanh Thủy (PanNature) 

Điều hành chung: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

10.45 – 12.00 Cấp phép trong lĩnh vực  khoáng sản  

 Trình tự thủ tục,  thực trạng cấp phép khoáng sản và vai trò 
của phản biện xã hội trong quá trình cấp phép hoạt động 
khoáng sản từ ví dụ về khai thác khoáng sản ở Tây Nguyên (30 
phút) – TS. Nguyễn Đồng Hưng và TS. Lại Hồng Thanh 

 Các quy định của EITI 2013 về cấp phép khai thác (15 phút)  – 
Ông Phạm Quang Tú (Oxfam) 

 Các quy định của EITI 2013 có thể giúp cải thiện quá trình cấp 
phép như thế nào? (30 phút) 

Điều hành chung: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

12.00 – 13.30 Nghỉ giữa giờ 

13.30 – 14.00 Khởi động 

14.00 – 15.00 Giám sát sản lượng  và vai trò của doanh nghiệp nhà nước 

 Tầm quan trọng của giám sát sản lượng và quy định của EITI 
2013 về công khai các thông tin liên quan đến  sản lượng (15 
phút)  – Ông Phạm Quang Tú (Oxfam) 

 Vai trò của DNNN trong lĩnh vực khoáng sản và quản lý doanh 
nghiệp nhà nước lĩnh vực khoáng sản (15 phút) – TS. Nguyễn 
Thành Sơn (Vinacomin)  

 Các quy định về EITI đối với doanh nghiệp nhà nước (15 phút) 
– Bà Trần Thanh Thủy (PanNature)  

 Thảo luận (15 phút) 

Điều hành chung: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

15.00 – 15.15 Nghỉ giữa giờ 

15.15 – 17.00 Bài tập nhóm: Khai thác thông tin 

 Bài tập nhóm: phỏng vấn các bên liên quan và thu thập thông 
tin về hoạt động khoáng sản (45 phút) 

 Trình bày (15 phút) 

 Phản hồi và gợi ý chuyên gia (30 phút) – TS. Nguyễn Thành 
Sơn (Vinacomin) và Ông Phạm Quang Tú (Oxfam) 
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 Thảo luận chung: Các thách thức đối đối với nhà báo trong 

điều tra và viết về khoáng sản (30 phút) 

Điều hành chung: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

16.30 – 17.00 Kết thúc ngày thứ nhất 

Ngày thứ 3, 06/08/2014 

8.00 – 8.30 Khởi động 

8.30 – 10.00 Quản lý và phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng sản:  

 Các bất cập trong hệ thống quản lý và phân bổ nguồn thu từ 
khai thác khoáng sản (15 phút)  – TS. Lê Minh Thuận (Chuyên 
gia chính sách tài chính) 

 Quy định của EITI 2013 về công khai các khoản thu và  chi từ 
khai thác tài nguyên (15 phút)  - Bà Trần Thanh Thủy 
(PanNature) 

 Thảo luận chung (30 phút) 

Điều hành chung: Nhà báo Hoàng Quốc Dũng 

10.00 – 10.15 Nghỉ giữa giờ 

10.15 – 11.15 Đối thoại báo chí về EITI 

 Một số tổng kết về phát triển tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi 
trường và công khai minh bạch (15 phút) – TS. Nguyễn Đức Quý 

 Thảo luận: EITI 2013 sẽ giúp giải quyết những vấn đề gì trong 
quản trị tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam và Báo chí có thể thúc 
đẩy tiến trình tham gia EITI ở Việt Nam như thế nào? (45 phút) 

Điều hành: Ông Hoàng Quốc Dũng - VFEJ 

11.15 – 11.35 Giới thiệu tổng quan về tài nguyên khoáng sản của tỉnh Yên Bái  

Chuyên gia: Ông Lê Đình Đạo, Chủ tịch Hội Địa chất Khoáng sản Yên 
Bái   

11.35 – 11.50 Thảo luận nhóm tham gia điền dã: Chia nhóm và phân công. 

11.50 -12.00 Tổng kết hội thảo 

12.00 – 13.30 Ăn trưa  

14.00 – 14.25 Trả phòng khách sạn 
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14.30 – 17.30 Di chuyển đến Tp. Yên Bái 

17.30 – 18.00 Nhận phòng khách sạn  

18.00 – 19.00 Ăn tối 

Ngày thứ 4, 07/08/2014  

08.00 – 10.00 Gặp gỡ cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái: Các Sở TNMT, Công Thương, 
Tài Chính, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục thuế. 

10.00 – 12.00 Di chuyển từ thành phố Yên Bái đến huyện Lục Yên 

12.00 – 13.30 Ăn trưa 

13.30 – 17.30 Khảo sát điểm mỏ, gặp gỡ  doanh nghiệp và cộng đồng 

Nhóm 1: Gặp gỡ UBND huyện, khảo sát điểm mỏ, gặp gỡ  doanh 
nghiệp và cộng đồng tại điểm khảo sát 1. 

Nhóm 2: Khảo sát điểm mỏ, gặp gỡ  doanh nghiệp và cộng đồng tại 
điểm khảo sát 2 

17.30 – 19.30 Di chuyển về Thành phố Yên Bái 

19.30 – 20.30 Ăn tối tại Thành phố Yên Bái 

Ngày thứ 5, 08/08/2014  

09.00 – 10.30 Hai nhóm chia sẻ kết quả thực tế, đề xuất ý tưởng cho điền dã tiếp 
theo 

11.45 – 12.30 Ăn trưa 

13.20 – 13.30 Trả phòng khách sạn 

13.30 – 18.30  Di chuyển về Hà Nội 

 


