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TĂNG HIỆU QUẢ NGUỒN THU NGÂN SÁCH TRONG KHAI THÁC KHOÁNG
SẢN TỪ VIỆC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. Những nội dung cơ bản của Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật
sửa đổi, bổ sung năm 2005.Ngày 28 tháng 7 năm 1989, Hội đồng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam banhành Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản. Theo văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnhvề tài nguyên khoáng sản, Bộ trưởng Bô Công nghiệp nặng cấp giấy phép kha i thác tàinguyên khoáng sản các loại (trừ trường hợp thuộc Chủ tịch UBND tỉnh). Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vàthan bùn với quy mô sản lượng không quá 30.000m3 hoặc 50.000 tấn nguyên khai mỗinăm; khai thác nước dưới  đất (trừ nước khoáng) với lưu lượng không quá 1.000m3/ngày.Ngày 20 tháng 3 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IXthông qua Luật Khoáng sản. Đây là đạo luật đầu tiên quy định về quản lý, bảo vệ, điều tracơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản. Sau khi chức năngquản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản chuyển về Bộ Tài nguyên vàMôi trường, ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ a ViệtNam đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 1996 .Theo đó, điều tra cơ bản địa chất do Nhà nước đầu tư và tổ chức thực hiện và chỉ hợp tácvới tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực này; hoạt động khoáng sản gồm khảo sát,thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được quản lý thông qua hình thức cấp phép theocơ chế xin – cho. Mặc dù là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quảnlý nhưng ngoài thuế tài nguyên và các khoản lệ phí không đáng kể, Nhà nước không thuđược nguồn nào từ tài nguyên khoáng sản trong khi lại phải đầu tư nhiều cho công tácđiều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác,…Sau đó, được sửa đổi, bổ sung bằng việc quy định những nguyên tắc mà hoạt đ ộngkhoáng sản phải tuân theo; quy định việc xây dựng quy hoạch khoáng sản để làm căn cứcấp phép; quy định cụ thể chính sách của Nhà nước về khoáng sản,…Theo quy định của Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhândân cấp tỉnh được p hân cấp thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tận thu, giấy phép thămdò, khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường, giấy phép khai thác, giấy phép chếbiến khoáng sản đối với khu vực đã được điều tra, đánh giá (sau này là khu vực có kếtquả đánh giá tiềm năng) hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng các khoáng sản còn lạikhông phải là vật liệu xây dựng thông thường. Ngoài ra, còn một số trường hợp cấp giấyphép khai thác không bắt buộc phải thăm dò đối với vật liệu xây dựng thông thường nhưdiện tích không quá 10 ha, công suất khai thác không quá 100.000 tấn/năm; thời giankhai thác không quá 5 năm.
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Trong điều kiện được phân cấp như đã nêu trên, đồng thời xuất phát từ nhu cầu pháttriển nóng của nền kinh tế (trước khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009), tính đếntháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã cấp trên 4.200 Giấy phép khai tháckhoáng sản các loại, gấp hơn 7 lần số lượng giấy phép khai thác do Trung ương cấp trong12 năm.
II. Những điểm mới của Luật khoáng sản năm 2010:Sau gần 15 năm thực hiện Luật Khoáng sản và hơn 5 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Khoáng sản, thực tế đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn chocông tác quản lý, chưa giải quyết hải hoà lợi tích của nhà n ước, doanh nghiệp, nhân dânđịa phương nơi có khoáng sản và của toàn xã hội; tác động nhiều đến quá trình côngnghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.Để đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý nhằm giải quyết những tồn tại trên, Quốc hộikhoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Khoáng sản số:60/2010/QH12 tại kỳ họp thứ 8. Luật Khoáng sản có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm2011.
1. Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản:Thực tế hiện nay cho thấy việc phân chia nguồn thu từ hoạt động khoáng sản còn nhiềubất hợp lý, một số địa phương nơi có khoáng sản khai thác và chịu tác động của hoạtđộng khai thác chưa được đầu tư thoả đáng. Tuy nhiên, nếu quy định cụ thể tỷ lệ phầntrăm từ các nguồn thu, trong đó có nguồn thu có nguồn thu từ hoạt động khai tháckhoáng sản điều tiết cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác thì ngân sách nhànước sẽ bị xé lẻ và không đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với Luật Ngân sách. Vì vậy,Luật Khoáng sản chỉ quy định những nguyên tắc về việc điều tiết cho địa phương để hỗtrợ phát triển kinh tế - xã hội và việc đảm bảo kinh phí cho công tác bảo vệ, trách nhiệmcụ thể về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.
2. Quy hoạch khoáng sản:Quy hoạch khoáng sản được quy định từ Luật sửa đổi, bổ sung 2005, kế thừa quy địnhtrước đó, Luật khoáng sản 2010 quy định về Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chungcả nước. Quy hoạch này được lập cho tất cả các loại khoáng sản trên phạm vi cả nước làm cơsở định hướng chung cho quy hoạch các ngành sử dụng khoáng sản cũng như quy hoạch địaphương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Quy hoạch sẽxác định khu vực dành cho hoạt động khoáng sản, trong đó xác định thời gian, tiến độthăm dò, tiến độ khai thác khoáng sản phục vụ cho nhu cầu các ngành kinh tế trong từngthời kỳ. Trong quy hoạch sẽ chỉ rõ khu vực mỏ, loại khoáng sản được đầu tư thăm dò,khai thác và tiến độ khai thác cũng như xác định rõ quy mô, công suất khai thác, yêu cầuvề công nghệ khai thác khoáng sản theo thời gian trong kỳ quy hoạchThực hiện Luật khoáng sản năm 2005 cũng như Luật khoáng sản năm 2010, đến nay cấpTrung ương đã có 15 Quy hoạch cho hơn 40 loại khoáng sản khác nhau; ở cấp địaphương phần lớn các tỉnh cũng đã có quy hoạch khoáng sản được phê duyệt để triểnkhai thực hiện.
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3. Đầu giá quyền khai thác khoáng sản:Về vấn đề này thì Luật Khoáng sản năm 1996 cũng đã đề cập nhưng quy định không đầyđủ, thiếu tính đồng bộ nên chưa thể triển khai được trên thực tế . Luật Khoáng sản 2010đã có sự thay đổi cơ bản so với Luật Khoáng sản 1996 là thực hiện cơ chế quản lý nhànước về khoáng sản phù hợp nền kinh tế thị trường, tạo sự minh bạch, công bằng trongxã hội. Theo đó, việc cấp quyền khai thác khoáng sản về nguyên tắc phải được thực hiệntrên cơ sở đầu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch,bảo đảm tăng nguồn thu, xoá bỏ tình trạng xin – cho, vốn dễ nẩy sinh tiêu cực, tạo điềukiện cho nhà đầu tư có năng lực thực sự tham gia hoạt động thăm dò, khai thác khoángsản.
4. Cấp phép có thu tiền trong trườn g hợp không đầu giá:Trong thực tế có một số khu vực khoáng sản, loại khoáng sản khi cấp quyền khai tháckhông thể thông qua đấu giá, chằng hạn có một số khu vực khoáng sản, loại khoáng sảncó tính chiến lược, khoáng sản ở khu vực nhạy cảm về môi trường, về bảo đảm quốcphòng, an ninh, các khoáng sản gắn với dự án đầu tư chế biến đã được phép đầu tư, v.v...Đối với khu vực không phải đấu giá thì Nhà nước cấp phép có thu tiền để lựa chọn cácdoanh nghiệp có đủ năng lực, khuyến khích đầu tư công nghệ tiên ti ến, thân thiện vớimôi trường, tăng nguồn thu cho ngân sách (để tái đầu tư cho công tác điều tra, đánh giákhoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác),…. Việc tính tiền cấp phép căncứ theo trữ lượng trong lòng đất được phê duyệt là điểm nội b ật trong chính sách vềkhoáng sản, bảo đảm để doanh nghiệp phải thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản.
5. Các điều kiện về chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản:Về nguyên tắc Nhà nước không khuyến khích chuyển nh ượng quyền thăm dò, khai tháckhoáng sản để hạn chế việc mua đi bán lại giấy phép, phát sinh nhiều tiêu cực. Tuy nhiên,trên thực tế có tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản do điều kiện khách quan khôngthể tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nên buộc phải chuyển nhượng dự án đã đầu tư để thuhồi vốn, do đó để phù hợp với các luật hiện hành nh ư Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp vàhạn chế thất thoát tài sản của xã hội nên Luật vẫn cho phép chuyển nh ượng quyền thămdò, khai thác khoáng sản. Đề hạn chế tình trạng mua bán giấy phép nhằm trục lợi, gâykhó khăn cho công tác quản lý nhà n ước về khoáng sản, Luật quy định quy định nguyêntắc, điều kiện tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản được chuyển nhượng quyền thăm dòkhoáng sản và quyền khai thác khoáng sản, nhưng giao Chính phủ quy định chi tiết điềukiện, trình tự, thủ tục, chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác.
III. Tăng hiệu quả thu ngân sách trong khai thác khoáng sản từ việc

đổi mới chính sách ở Việt Nam

1. Thực trạng thu ngân sách trong khai thác khoáng sảnTheo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều năm2005, tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý,hoạt động thăm dò, khai thác được quản lý chủ yếu thông qua hình thức cấp phép theo
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hệ thống của cơ chế xin – cho, khi khoáng sản khai thác chưa được chế biến sâu, giá trịkhông cao. Vì vậy, ngoài thuế tài nguyên và lệ phí giấy phép không đáng kể thì hiệu quảnguồn thu cho ngân sách từ khai thác khoáng sản nhìn chung là thấp, chưa kể hoạt độngkhai thác để lại hậu quả xấu về môi trường, phân chia lợi ích từ khai thác khoáng sảnkhông hợp lý do nhiều tiêu cực, không minh bạch phát sinh cơ chế xin – cho, không có cơchế hợp lý kiếm soát nguồn thu,... nhất là trong giai đoạn p hát triển nóng. Theo báo cáocủa Bộ Tài chính trình Ủy ban thư ờng vụ Quốc hội về tăng thuế xuất thuế tài nguyên, sốthu thuế tài nguyên bình quân từ năm 2010 -2012 là 35.542 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng5,54% tổng thu ngân sách. Trong đó, tổng thu thuế tài nguyên (trừ dầu khí) bình quân 3năm (2010-1012) là 5.701 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số thu thuế tài nguyên và chiếm1,43% tổng thu thuế nội địa, đây là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sách địa phương,tạo nguồn cho ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môitrường nơi khai thác và góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.Do cơ chế xin – cho, sau khi được cấp giấy phép, việc khai thác chưa gắn liền trách nhiệmcủa doanh nghiệp với giá trị khoáng sản nằm trong lòng đất dẫn đến quản trị, khai thác,sử dụng khoáng sản còn thấp. Thực tế trong thời gian qua khoáng sản chẳng những chưađược khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả mà còn để tổn thất lớn trong khaithác, đánh giá chưa chính xác, đầy đủ tài nguyên, trữ lượng khoáng sản, chưa kiểm soátđược sản lượng khai thác, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và để lại nhiều hậu quảxấu về môi trường.
2. Một số chính sách nhằm tăng hiệu quả thu ngân sách- Để xây dựng thể chế tạo cơ sở pháp lý cho việc khắc phục tình trạng trên,  đồngthời năng cao trách nhiệm quản trị tài nguyên, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả của tổchức, cá nhân, Khoản 1 Điều 77 Luật khoáng sản quy định “tổ chức, cá nhân khai tháckhoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Theo đó, Nhà nước sẽ thutiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua hình thức đấu giá hoặ c không đấu giá.Mặt khác, quy định phản ảnh đúng khái niệm quyền và lợi ích của chủ sở hữu đối với tàinguyên khoáng sản, vốn là “tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủsở hữu và thống nhất quản lý” (Hiến pháp 2013). Đây bước ngoặt lớn trong việc thể chếchính sách mang tính đột phá so với Luật khoáng sản 1996 trước đó, thay thế hình thứccấp phép thông qua cơ chế xin – cho, chẳng những bù đắp phần nào khoản thất thu ngânsách mà còn nâng cao hiệu quả nguồn thu, nâng cáo nguồn lực khoáng sản cho sự pháttriển kinh tế, xã hội, cùng với chính sách khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoángsản gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc cácsản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế xã hội, yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến,thân thiện môi trường sẽ góp phần hạn chế, xóa bỏ tình trạng khai thác nhỏ lẻ, manhmún, không đém lại lợi ích nhiều phát triển kinh tế xã hội mà còn làm ô nhiễm, tàn phámôi trường.- Để tạo sự công bằng giữa doanh nghiệp được cấp phép khai thác theo Luậtkhoáng sản 1996 với doanh nghiệp sẽ được cấp phép theo Luật khoáng sản hiện hành,Khoản 3 Điều 84 của Luật quy định: “Đối với các khu vực hoạt động theo Giấy phép khaithác khoáng sản được cấp trước Luật này có hiệu lực, Nhà nước sẽ thu tiền cấp quyền
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khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng khoáng sản chưa khai thác ” tính đến ngày01 tháng 11 năm 2011.- Mặc dù, đây là chính sách mới nhưng thực tế cho thấy phù hợp với giai đoạnhiện nay khi nhiều quốc gia không khuyến khích, hạn chế khai thác khoáng sản, khônglựa chọn chính sách phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên khoáng sản để có thể tránhđược lời nguyền tài nguyên, đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững.- Việt Nam là quốc gia đang phát triển vừa mới được vào nhóm các nước có thunhập trung bình, khai thác khoáng sản cũng tạo ra được nguồn lực quan trọng cho sựphát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát huy sáng tạo của các thành phần kinh tếchuyển đổi từ phát triển về khối lượng sang chất lượng, thu hút vốn đầu tư, cô ng nghệnhằm phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tếquốc tế. Việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp tiền cấp quyền khai tháckhoáng sản thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp khi được giao quản lý, khai thá c, sửdụng loại tài nguyên đặc thù không tái tạo này trước yêu cầu phát triển đất nước tronggiai đoạn hội nhập. Mặt khác, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông quahình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ cho phép lựa chọn được tổ chức, cánhân thực sự có năng lực về tài chính, khả năng về công nghệ, có kinh nghiệm, am hiểuvề kỹ thuật cũng như thị trường khoáng sản nhằm thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản,cải tạo, phục hồi môi trường hiệu quả sau khai thác, đồng thời ngăn chặn được t ình trạngmua bán lòng lòng giấy phép, không đưa mỏ vào khai thác như đã từng diễn ra phổ biếntrong thời gian qua.- Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước vàkhoáng sản. Đây là công cụ hữu hiệu để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lýnghiêm nhằm hạn chế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, nhất làđối với hành vi không có thiết kế mỏ, gây , gây ô nhiễm môitrường nghiêm trọng. Hơn nữa, công tác này sẽ đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếptổ chức, cá nhân hoàn thành thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác đối với phần trữ lượngkhoáng sản còn lại.- Để thực thi và đưa chính sách, quy định trên vào cuộc s ống, ngày 26 tháng 3 năm2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai tháckhoáng sản và ngày 28 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số203/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 77 Luật Khoáng sản năm 2010 vềphương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Để quy định chi tiếtmột số điều Nghị định số 22, ngày 09 tháng 9 năm 2014, Liên Bộ Tài nguyên và Môitrường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2014/TTLT -BTNMT-BTC./.


