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EITI 2013 và việc nâng cao hiệu quả lĩnh
vực khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Trần Thanh Thủy
Điều phối viên Liên minh Khoáng sản
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Nội dung trình bày

Giới thiệu sơ lược về EITI 2013.Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 cho lĩnhvực khoáng sản ở Việt Nam.Quan điểm của các bên liên quan về EITI 2013. Mộtsố tác động của EITI đối với việc nâng cao hiệu quả thungân sách.
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1. Giới thiệu sơ lược về EITI

EITI là gì?EITI (Extractive industry Transparency Innitiative) dịch sangtiếng Việt là Sáng kiến Minh bạch trong Công nghiệp khai thác.EITI đã được khởi xướng bởi cựu thủ tướng Anh Tony Blairvào năm 2002Tính đến thời điểm hiện tại, 45 quốc gia đã thực thi sáng kiếnbao gồm các quốc gia phát triển như Na Uy và Mỹ. Ở khu vựcĐông Nam Á, 4 quốc gia thực thi EITI làIndonesia, Phillipine, Đông Timor và Myanmar.
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1. Giới thiệu sơ lược về EITI

Nguyên tắc của EITIChính phủ và doanh nghiệp cùngcông khai một số thông tin liênquan đến công nghiệp khai thácdưới sự giám sát của Hội đồng cácbên liên quan.Thông tin là yếu tố cần thiết đểthúc đẩy các thảo luận chính sáchvà qua đó  hỗ trợ cải cách chínhsách và nâng cao trách nhiệm giảitrình.
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1. Giới thiệu sơ lược về EITI
Ví dụ về tác động của EITI đối với hiệu quả thu ngân sách

Thông qua báo cáo EITI năm 2005 EITI  của Nigeria, chính phủ Nigerian
đã xác định được 560 triệu USD cần truy thu từ lĩnh vực dầu khí.

Nhờ giải quyết lỗ hổng được xác định thông qua EITI, chính phủ Nigeria
ước tính tiết kiệm được 1 tỷ USD ngân sách hàng năm
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560 triệu USD có thể sử dụng để làm gì?
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Cấp phép vàký kếthợp đồngkhai thác
Giám sáthoạt động khaithác Phân bổvà quản lýnguồn thu Thực thi cácchính sách pháttriển bền vững

Công ty công bố cáckhoản chi trả Chính phủ công bố cáckhoản thu

Giám sát bởi hội đồngcác bên liên quan

Thu thuế và cáckhoản lợi tức

1. Giới thiệu sơ lược về EITI

Nội dung của nguyên tắc EITI 2011

Nguyên tắc EITI 2011 mới chỉ tập trung việc công các các khoản thu –
nộp từ khai khoáng
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1. Giới thiệu sơ lược về EITI
Nội dung của Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013

EITI 2013 đã mở rộng việc công khai thông tin  đối với các công đoạn
khác trong chuỗi giá trị của công nghiệp khai thác

Đăng ký cấp
phép

(§3.9)

Hoạt động
thăm dò
(§3.3)

Khung pháp lý
và chế độ tài
chính (§3.2 )

Mức độ sở hữu
lợi nhuận của

SOEs (§3.6(c))

Các khoản
nhận/chi trả

trực tiếp
(§4.2(d))

Việc làm
§3.4(d)

Nguồn thu
được ghi nhận
và không ghi
nhận trong
ngân sách
quốc gia
(§3.7)

Cấp/chuyển
nhượng giấy

phép & các sai
lệch

(§3.10)

Khối lượng và
giá trị khai thác

(§3.5(a) &
§3.4(e))

Đóng góp cho
nền kinh tế

(§3.4(a)-(c))
__________
Thuế và các

nguồn thu cơ
bản

Phân bổ nguồn
thu cho chính
phủ từ SOEs

(§4.2(c))

Phân bố cho
chính quyền

trung
ương/địa
phương

(§4.2(e))

Các khoản chi
trả cho xã hội

(§4.1(e))

Các nguồn thu
riêng & ngân

sách/quy trình
kiểm toán

(§3.8)

Sở hữu lợi ích
(§3.11)

Khối lượng và
giá trị xuất

khẩu (§3.5(b))
(§4.2(a))

___________
Nguồn thu

bằng hiện vật
(§4.1(c))

Các chi phí
ngân sách của

SOEs
(§3.6(b))

Công khai hợp
đồng/giấy phép

(§3.12)

Cơ sở hạ
tầng/Thỏa

thuận đổi hàng
(§4.1(d))

Nguồn thu từ
vận chuyển

(§4.1(f)

Cấp quyền
khai thác Sản

lượng
khai thác

Lấy các
nguồn thu

SOE
Quản lý
nguồn thu

Địa
phương

Tác
động
xã hội
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Cấp phép Giám sát
khai thác

Thu ngân
sách

Phân chia
lợi nhuận
(DNNN)

Phân bổ
và sử dụng
ngân sách

Tiền cấp quyền / Tiền
đấu giá Các khoản thuế / phí

Khoản chia lợi nhuận

2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
Chuỗi giá trị trong khai thác khoáng sản ở Việt Nam
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Luật Khoáng sản
2010

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP
(Quy định cụ thể một số điều trong

Luật KS 2010)

Nghị định 22/2012/NĐ-CP
(Quy định về đấu giá quyền khai thác

KS)

Nghị định 203/2013/NĐ-CP
(Quy định về phương pháp tính và
mức thu tiếp cấp quyền khai thác)

Quyết định số 203/QĐ-TTg
( Về khu vực không đấu giá)

Các quyết định
( Về khu vực không đấu giá cấp tỉnh)

Cấp phép thông qua
đấu giá

Cấp phép không
thông qua đấu giá

Cả nước có 503 giấy phép do Trung
ương cấp và 4.200 giấy phép do địa
phương cấp đang còn hiệu lực (tính
đến tháng 5/2013)

2.  Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
2.1.  Cấp phép – khung chính sách
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Doanh nghiệpDữ liệu địa chất không chính xác.Thiếu thông tin về các doanh nghiệpkhác đang cùng xin cấp phép dẫn đến rủiro không được cấp phép.Thủ tục hành chính quá phức tạp?Rủi ro về sự phản kháng của cộngđồng địa phương

Nhà nướcDữ liệu địa chất không chính xác dẫnđến thất thu tiền cấp quyền khai tháckhoáng sản hoặc đấu giá khoáng sản.Khó khăn trong việc lựa chọn đượcdoanh nghiệp tốt do thiếu thông tin.Khó khăn do thiếu cơ chế phối hợphiệu quả giữa các bên liên quan
Cộng đồng địa phươngKhông được tham vấn trong quátrình cấp phép?Nguy cơ chịu các tác động môi trườngvà xã hội?

2.  Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
2.1. Cấp phép – Thách thức
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2.1.  Cấp phép – Yêu cầu của EITI 2013

Yêu cầu của EITI 2013 Thực trạng ở Việt Nam

Đăng ký cấp phép (§3.9) Mới quy định công khai một số
thông tin nếu cấp phép qua đấu giá

Quá trình cấp và chuyển nhượng
giấy phép (§3.10)

Chưa quy định

Sở hữu lợi ích (§3.11) Chưa quy định

Các hợp đồng và giấy phép (§3.12) Mới công khai danh sách giấy phép
và chủ sở hữu, chủ yếu giấy phép do
Bộ TNMT cấp

2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam



5

Page  13

NG
ÂN

 S
ÁC

H 
TR

UN
G

 Ư
Ơ

NG

•Thuế tài nguyên
• Thuế môn bài
•Thuế sử dụng đất
• Phí BVMT
• Các loại phí khác

• Tiền cấp quyền khai thác (tiền
đấu giá)
• Thuế giá trị gia tăng
• Thuế thu nhập doanh nghiệp
• Thuế thu nhập cá nhân
• Thuế chuyển lợi nhuận

• Các loại thuế xuất, nhập khẩu
• Thuế thu nhập của các đơn vị
hạch toán ngành
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• Chi phí cải tạo hạ tầng

• Chi phí hỗ trợ phát triển xã hội

2.Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam

2.2. Thu và quản lý nguồn thu – Sự phân cấp
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Doanh nghiệpCộng đồng chưa nhận thức và đánhgiá đầy đủ về các đóng góp tài chính củadoanh nghiệp?Doanh nghiệp chưa được cung cấpthông tin đầy đủ về việc các khoản đónggóp của họ được sử dụng như thế nào?Các chính sách thu tài chính thườngxuyên thay đổi và chưa phù hợp?

Cơ quan quản lýThiếu cơ chế giám sát sản lượng khaithác và xuất khẩu?Cơ chế kiểm soát rủi ro trốn thuế vàthất thu chưa đủ mạnh?Hệ thống thu và quản lý thu còn phứctạp và chồng chéo?
Cộng đồng địa phươngKhông được cung cấp thông tin về cácđóng góp tài chính của doanh nghiệp?

2.Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam

2.2. Thu và quản lý nguồn thu – Các thách thức
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2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
2.2. Thu và quản lý nguồn thu: Yêu cầu liên quan của EITI 2013

Yêu cầu của EITI 2013 Thực trạng ở Việt NamKhung pháp lý và chế độ tài chính (§3.2 ) Đã được cung cấp tương đối đầy đủĐóng góp cho nền kinh tế (§3.4(a)-(c)) Chưa cung cấp cụ thểThuế và các nguồn thu cơ bản (§4.2(a)) Hạn chếNguồn thu bằng hiện vật (§4.1(c)) Chưa có quy địnhCơ sở hạ tầng/Thỏa thuận đổi hàng (§4.1(d)) Chưa có quy địnhNguồn thu từ vận chuyển (§4.1(f) Chưa có quy định
Phân bổ các khoản thu  từ khai khoáng§3.7(a) Chưa có quy địnhHoạt động thăm dò (§3.3) Chưa quy địnhKhối lượng và giá trị khai thác (§3.5(a) &§3.4(e)) Chưa quy địnhKhối lượng và giá trị xuất khẩu (§3.5(b)) Chưa quy định
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Trên 170 Doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản(PVN, Vinacomin, Tập đoàn Hóa chất …)Tuy chỉ chiếm khoảng 5% số lượng các DNNN, trong vòng hơn 10 nămqua, các DN khoáng sản NN đóng góp bình quân từ 10-11% vào ngân sáchquốc gia hàng năm5 trong 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 là các DNNNthuộc lĩnh vực khoáng sản. 4/5 doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vựcdầu khíTập đoàn dầu khí có mức doanh thu lớn nhất, tương đương với 37 tỉ đôla, đóp góp cho GDP khoảng 24%.

2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
2.3.  Quản trị Doanh nghiệp nhà nước – Bối cảnh Việt Nam
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2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
2.3. Quản trị doanh nghiệp nhà nước – Yêu cầu của EITI

Yêu cầu của EITI 2013 Thực trạng ở Việt NamMức độ sở hữu lợi ích§3.6(c). •Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi
•Dự thảo  Luật quản lý đầu tư vốn nhà nước
•Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày25/6/2013Khoản chuyển và chi trả§3.6(a);  4.2(c)Chi phí ngân sách§3.6(b)
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Doanh nghiệp

• Môi trường chính sách chưa
ổn định?
• Thiếu thông tin khi tham gia
đầu tư?
• Vấn đề cạnh tranh giữa các
DN?
• Rủi ro về tài chính – pháp lý?

Nhà nước
•Hệ thống chính sách chưa phù
hợp và hỗ trợ cho công tác
quản lý?
• Nguồn lực thực hiện giám sát
còn hạn chế?
• Thiếu liên kết và chia sẻ giữa
các cơ quan quản lý có liên
quan?

Cộng đồng
•Chưa được tham gia hiệu quả
vào quá trình ra quyết định?
• Thiếu cơ chế hiệu quả cho sự
tham gia  giám sát, báo cáo và
phản hồi?
• Chưa được cung cấp thông
tin?

2. Một số phân tích về việc áp dụng EITI 2013 ở Việt Nam
Tổng kết về một số thách thức trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam
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3. Tại sao Việt Nam nên sớm tham gia EITI
Cơ sở để thúc đẩy tham gia EITI ở Việt Nam

EITI là tiến trình quốc tế:  Trong các hội nghị cấp bộ trưởng củaAsean,  EITI như một bộ tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khai thác tàinguyên và nội dung tăng cường năng lực về EITI cũng được đưa vào Kế hoạchhành động Hợp tác Asean trong lĩnh vực khoáng sản 2011 – 2015.Việc thực thi EITI đã  được đưa vào Nghị quyết Trung ương VIICông khai thông tin đã được đề cập trong nhiều văn bản pháp luật LuậtKhoáng sản 2010, dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật quản lý vốn đầutư nhà nước, Luật BVMT 2014, Nghị định 61/2013/NĐ-CP về DNNN, cam kếtquốc tế ….
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3. Tại sao Việt Nam nên sớm tham gia EITI
Cơ sở để thúc đẩy tham gia EITI ở Việt NamEITI sẽ thúc đẩy thực hiện tốt hơn  các định hướng và quy địnhpháp hiện hành.EITI hỗ trợ công tác đánh giá và cải thiện chính sách lĩnh vựckhai khoáng của nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả lĩnh vựckhai thác tài nguyênEITI thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên liên quan.EITI góp phần cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệphạn chế các rủi ro và hoạt động bền vững hơn.EITI giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động khai khoáng vàqua đó góp phần giảm các xung đột.
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Xin chân thành cảm ơn!


