
10/8/2014

1

Tham gia của  các tổ chức xã hội trong
thực thi EITI: Kinh nghiệm của

Phillipine

GS.GS. Maria AuroraMaria Aurora TeresitaTeresita W.W. TabadaTabada
Đại diện thành viên CSO của Hội đồng các bên liên quan PHĐại diện thành viên CSO của Hội đồng các bên liên quan PH--EITEIT

Hội thảo “Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thácHội thảo “Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác
khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”

10.10. 2014
Hanoi Sofitel Plaza, Hà Nội, Việt Nam

Nội dung trình bày

Phần I: Khung pháp lý cho sự tham gia của người dân trong quản trị
A.  Hiến pháp Philippine năm 1997
B. Các văn pháp pháp  luật của Philippine quy định những nội dung
mà người dân có thể tham gia (trong lĩnh vực khoang sản)

Phần II. Thực thi PH-EITI
A. Thành lập Hội đồng các bên liên quan trong PH-EITI
B. Lựa chọn đại diện các tổ chức xã hội
C. Thành phần của nhóm đại diện các tổ chức xã hội
D. Vai trò của đại diện các tổ chức xã hội

Phần III. Ý nghĩa của việc đảm bảo sự tham gia của các tổ chức xã hội trong
EITI

A. Vai trò của các đại diện xã hội dân sự
B. Ý nghĩa của sự tham gia

PHẦN I.
KHUNG CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ CHO SỰ THAM
GIA CỦA NGƯỜI DÂN



10/8/2014

2

Hiến pháp Philippine

• Hiến pháp Philippine cung cấp nền tảng cơ
bản cho sự tham gia của người dân trong
quản trị.

• Các điều khoản công nhận  vai trò của các tổ
chức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, trong việc xây
dựng đất nước

Hiến pháp của Philippine

Khoản II. Mục 13. Nhà nước thừa nhận vai trò
sống còn của thế hệ trẻ trong việc xây dựng
đất nước và cần thúc đẩy và bảo vệ các vấn đề
thể chất, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ và xã hội
của họ. Cần chú trọng tinh thần yêu nước và
chủ nghĩa dân tộc của thế hệ trẻ, và khuyến
khích sự tham gia của họ trong  những vấn
đề chung của xã hội

• Hiến pháp thừa nhận quyền bầu cử như một
quyền cơ bản để tham gia vào quá trình quản
trị.

Hiến pháp của Philippine
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• Điều V. Phần 1. Việc bầu cử có thể được tiến
hành bởi tất cả các công dân của Philippine
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật: trên
18 tuổi, đã cư trú ít nhất 1 năm ở Philippines ;
và ít nhất 6 tháng tại địa phương nơi họ được
bầu cử. Các vấn đề về học vấn, tài sản hoặc
các yêu cầu khác khác sẽ không bị áp đặt trong
khi tiến hành bầu cử.

Hiến pháp của Philippine

• Người dân được trao quyền phản biện các
quyết định của Quốc hội ở cả cấp trung ương
và địa phương thông qua các cuộc lấy ý kiến
hoặc trưng cầu.

Hiến pháp của Philippine

• Điều VI. Phần 1. Quyền lập pháp được trao
cho Quốc hội Philippines bao gồm Nghị viện
và các đại diện;  Người dân cũng có thể được
tham gia thông qua các cuộc lấy ý kiến hoặc
trưng cầu dân ý.

Hiến pháp của Philippine
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• Điều VI. PHẦN 32. Quốc hội cần cung cấp hệ
thống phục vụ việc lấy ý kiến hoặc trưng cầu
sớm nhất có thể, qua đó người dân có thể
trực tiếp đề xuất, chấp thuận hay từ chối  bất
kể đạo luật,  luật hoặc một phần nội dung đã
được  thông qua bởi Quốc hội hoặc các cơ
quan lập pháp địa phương sau cuộc lấy ý kiến
với ít nhất 10% ý kiến đồng thuận trên tổng số
người đăng ký, trong đó số phiếu của từng
huyện  phải đạt được  ít nhất 3%

Hiến pháp của Philippine

• Yêu cầu thể chế hóa một hệ thống phân cấp
quản trị có trách nhiệm giải trình hơn đối với
người dân

Hiến pháp của Philippine

• Điều X. Phần 3. Quốc hội  ban hành một bộ Luật
chính quyền địa phương  trong đó xây dựng một
cấu trúc chính quyền địa phương có trách nhiệm
giải trình với hệ thống phân cấp cùng các cơ chế
kêu gọi,  lấy ý kiến và trưng cầu hiệu quả , quy
định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm, nguồn lực
đối với chính quyền địa phương, cùng với vấn đề
năng lực, bầu cử, chỉ định, bãi nhiệm, nhiệm kỳ,
lương, quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của các
lãnh đạo địa phương, và các vấn đề liên quan đến
tổ chức và vận hành các cơ quan địa phương,

Hiến pháp của Philippine
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• Cung cấp cơ chế cho sự tham gia của người
dân trong quá trình quản trị bằng cách thừa
nhận tầm quan trọng của các tổ chức độc lập.

• Cần đảm bảo quyền tham gia một cách hiệu
quả, hợp lý và tự do cho những tổ chức nhân
dân trong việc theo đuổi sứ mệnh của họ với ý
nghĩa hòa bình và tôn trọng pháp luật.

Hiến pháp của Philippine

• Hiến pháp cũng tạo cơ chế cho sự tham gia
của từng nhóm cá nhân, chính quyền địa
phương và các tổ chức cộng đồng trong việc
phát triển và áp dụng khoa học công nghệ.

Hiến pháp của Philippine

• Điều XIII. Phần 12. Nhà nước cần quy định việc
chuyển giao và tăng cường ứng dụng công
nghệ phục vụ lợi ích quốc gia. Cần  khuyến
khích sự tham gia rộng rãi của những nhóm cá
nhân, chính quyền địa phương và tổ chức
cộng đồng trong việc phát triển và ứng dụng
khoa học công nghệ

Hiến pháp của Philippine
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Luật pháp Philippine
• Luật pháp Philippine quy định về các phạm trù

mà  người dân có thể tham gia. Những quy định
phù hợp với lĩnh vực khai khoáng gồm
– Bộ luật chính quyền địa phương năm 1991
– Đạo luật về khai thác khoáng sản quy mô nhỏ 1991

• Hội đồng Khoáng sản ở cấp tỉnh hoặc thành phố (P/CMRB)
– Đạo luật về khoáng sản của Philippine năm 1995

• Nhóm giám sát khai khoáng
• Hội đồng Quỹ phục hồi  Mỏ

– Philippine-EITI
• Chỉ thị Số 79
• Chỉ thị số 147

Đạo luật về khai thác quy mô nhỏ năm 1991
Hội đồng Pháp luật Khai khoáng cấp Tỉnh / thành phố có sự tham gia
của các tổ chức xã hội. Các vai trò và quyền hạn như sau
• Công bố  và khoanh định các khu vực  khai thác quy mô nhỏ.
• Dự trữ các khu vực vàng và khoáng sản khác phục vụ khai thác nhỏ
• Cấp phép khai thác quy mô nhỏ
• Xây dựng và ban hành các quy định và quy chế liên quan đến khai

thác quy mô nhỏ.
• Xử lý các vi phạm, xung đột và  tranh chấp  giữa  các bên trong các

khu vực khai thác nhỏ và các khu vực đã được công bố phục vụ khai
thác nhỏ

• Chấp thuận, xử lý và đánh giá các hồ sơ; xác định các chi phí hành
chính và các loại phí khác cho khai thác Cát, Sỏi, Đá (từ IRR 7942);

• Thực hiện các chức năng cần thiết khác để đạt được mục tiêu của
Đạo luật này.

Đạo luật về khoáng sản 1995

• Nhóm giám sát đa bên (MMT)
– Thực hiện vai trò giám sát trong  trong hội đồng

MRF .
– Yêu cầu hợp tác với các tổ chức môi trường
– Giám sát hàng quý,  và có thể thường xuyên hơn

nếu cần thiết, các hoạt động theo quy định trong
Bảo vệ môi trường và Chương trình Tăng cường
đối với các chủ hợp đồng và giấy phép.
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• Hội đồng Quỹ Phục hồi Mỏ (MRFC)
– Có vai trò quản lý, vận hành và giám sát  các vấn đề

liên quan đến quỹ phục hồi mỏ (MRF) và việc thực
hiện phục hồi mỏ và / hoặc quỹ (FMRDF). Các quỹ này
được hoạt động quy định bởi pháp luật, phục vụ việc
phục hồi về mặt vật lý và xã hội tại khu vực và cộng
đồng bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai khoáng và hỗ
trợ các nghiên cứu về khía cạnh xã hội và kỹ thuật của
quá trình phục hồi.

– MRFC  thực hiện những đánh giá ban đầu đối với
chương trình Tăng cường và bảo vệ Môi trường của
các chủ sở hữu hợp đồng hay giấy phép

Đạo luật về khoáng sản 1995

CHỈ THỊ SỐ 79
THỂ CHẾ HÓA VÀ CẢI  CÁCH LĨNH VỰC KHAI KHOÁNG Ở
PHILIPPINE , CÁC CHÍNH SÁCH VÀ HƯỚNG DẪN ĐƯỢC XÂY
DỰNG ĐỂ ĐẢM BẢO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÓ TRÁCH
NHIỆM TRONG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN
PHẦN 14. Cải thiện tính minh bạch trong công nghiệp khai
thác bằng cách tham gia Sáng kiến Minh bạch trong Công
nghiệp khai thác. Để cải thiện tính minh bạch, trách nhiệm giải
trình và vấn đề quản trị trong lĩnh vực, chính phủ cần phải hỗ
trợ và cam kết thực thi sáng kiến EITI
DENR được yêu cầu đảm bảo các cơ chế vận hành EITI trong
lĩnh vực khai thác, có sự tham vấn và phối hợp với các doanh
nghiệp khai thác và các bên liên quan

PHẦN II. THỰC THI EITI TẠI
PHILLIPINE
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TỔNG THỐNG PHILIPPINES
CHỈ THỊ SỐ 147

THỰC THI SÁNG KIẾN MINH BẠCH TRONG CÔNG
NGHIỆP KHAI THÁC Ở PHILIPINE

PHẦN 1. Thực thi Sáng kiến Minh bạch trong Công nghiệp khai thác ở
Philippine . Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác ở Philippine (sau đây
được gọi là PH-EITI) đã được thực thi

Tại Manila, ngày 26 tháng 11 năm 2014

(được ký bởi.) BENIGNO S. AQUINO III

PHẦN 2. Thành lập Hội đồng các bên liên quan PH-EITI

Theo hướng dẫn EITI quốc tế, PH-EITI cần được thực hiện và vận hành thông qua Hội
đồng các bên liên quan (MSG)  (sau đây gọi tắt là PH-EITI-MSG). Bộ trường Bộ Tài Chính
là người chịu trách nhiệm điều hành Hội đồng. Hội đồng cụ thể gồm các thành viên sau
a. Năm (5) Đại diện Chính phủ được lựa chọn bởi Hội đồng Điều phối  Ngành Khai

khoáng (MICC), được thành lập theo Phần 9, chỉ thị số 79, trong đó có bao gồm các
lãnh đạo cấp cao đại diện cho các Bộ trưởng của họ; các cơ quan chính phủ địa
phương được đại diện bởi Hội Liên hiệp các Cơ quan địa phương của Philippines;

b. Năm (5) Đại diện Nhóm Doanh nghiệp và
c. Năm (5) Đại diện Các tổ chức xã hội dân sự (CSOs)

TỔNG THỐNG PHILIPPINES
CHỈ THỊ SỐ 147

THỰC THI SÁNG KIẾN MINH BẠCH TRONG CÔNG NGHIỆP
KHAI THÁC Ở PHILIPINE

Hội đồng các bên liên quan PH-EITI
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Hội đồng các bên liên quan PH-EITI
Ở Philippines, Hội đồng các bên liên quan (MSG) được
thành lập với sự tham gia của đại diện chính phủ,
doanh nghiệp và xã hội dân sự.

Các cơ quan chính phủ liên quan đến thực thi EITI gồm

1. Cục Tài chính (cũng là cơ quan điều hành Ban thư
ký PH-EITI)

2. Cục Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
3.  Cục Năng lượng
4. Cục Nội vụ và Chính quyền địa phương
5.  Liên hiệp các cơ quan địa phương Philippines.

• Xã hội dân sự: Bantay
Kita Philippines, một
liên minh các tổ chức xã hội
dân sự hoạt động thúc đẩy
minh bạch và trách nhiệm giải
trình

• Doanh nghiệp khai thác:
Hội dầu mỏ của
Philippines, Phòng
Khoáng sản và các đại
diện không phải là thành
viên của Phòng Khoáng
sản đã được bầu cử.

Nhiệm kỳ: 3 năm
Các cuộc họp: Thứ 6 đầu tiên của
tháng.
Quyết định dựa trên sự ĐỒNG
THUẬN
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Nhiệm vụ
PHẦN 4. Nhiệm vụ của PH-EITI-MSG. PH-EITI-MSG  có
những nhiệm vụ:
1. Đảm bảo cam kết chính trị đối với việc triển khai

sáng kiến và huy động nguồn lực để đảm bảo các
hoạt động và mục tiêu.

2. Xây dựng các định hướng chiến lược cần thiết để
thực thi sáng kiến một cách hiệu quả ở Philippines;

3. Đánh giá, xác định và loại bỏ các rào cản đối với
việc triển khai sáng kiến.

4. Xác định phạm vi của tiến trình EITI và
5. Đảm bảo sáng kiến được lồng ghép một cách hiệu

quả vào tiến trình cải cách đã được đề cập trong
Chỉ thị số 79 và các chương trình cải cách liên quan
khác của Chính phủ.

Đại diện của Xã hội dân sự
• Kết nối và tham vấn rộng rãi với các bên liên

quan, bao gồm các bên không thuộc ban điều
hành và thực hiện các chương trình tăng cường
năng lực về EITI

• Đảm bảo sự tham gia đầy đủ của xã hội dân sự
• Giám sát các thông tin được công khai bởi chính

phủ và doanh nghiệp.

Quá trình lựa chọn đại diện Xã hội dân sự

• Đề cử
– Việc đề cử đại diện Xã hội dân sự nên được thông

báo ít nhất 15 ngày trước kỳ họp Quốc hội
– Bantay Kita  cần kêu gọi việc đề cử và  công bố

việc đề cử lên các trang tin trực tuyến.
• Lựa chọn

– Việc lựa chọn được thực hiện trong các chương
trình họp của Bantay Kita cấp trung ương

– Đại diện xã hôi dân sự tham gia MSG với nhiệm kỳ
giới hạn nhưng  có thể được tái bầu cử
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Thành phần của đại diện xã hội dân sự trong
MSG

• Cân bằng về vấn đề chuyên môn trong
các lĩnh vực liên quan

• Cân bằng về giới
• Đảm bảo sự tham gia đại diện của các

thế hệ
• Đại diện rộng về mặt địa lý
• Cân bằng sự tham gia đại diện giữa các

nhóm cộng đồng và phi chính phủ

Tiêu chí cá nhân cho các đại diện xã hội dân sự

• Không, trực tiếp hay gián tiếp, hưởng lợi hoặc xung đột
lợi ích trong lĩnh vực khai khoáng, kể cả quá khứ và hiện
tại

• Chưa bao giờ nhận các chi trả từ các doanh nghiệp khai
khoáng.

• Có kỹ năng đàm phán và kỹ năng quan hệ công chúng.
• Cam kết với các nguyên tắc của chuỗi giá trị trong Công

Khai Các Khoản chi trả
• Liêm chính và có lịch sử vận động
• Nên là một thành viên của các tổ chức có cơ sở pháp lý

hoặc từ những liên minh có độ tín nhiệm cao.
• Nên được đề cử từ những tổ chức đã tham gia chương

trình tham vấn của BK về EITI

PHẦN III.
SỰ THAM GIA CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC THI EITI
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Philippine-EITI

• Yêu cầu sự tham gia cân bằng từ phía chính
phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự.

• Đảm bảo sự độc lập trong việc lựa chọn đại
diện từ mỗi khu vực

• Các đại diện xã hội dân sự cần có quyền bình
đẳng với các đại diện khác trong Hội đồng các
bên liên quan.

• Có sự tham gia của xã hội dân sự trong Tiểu
nhóm Kỹ thuật PH-EITI

Vai trò của các đại diện xã hội dân sự
Vai trò của

đại diện
XHDS

Các điểm chú ý

Tham vấn Tham vấn ở cấp địa phương
Hội nghị các bên liên quan về EITI cấp địa phương

Xây dựng
năng lực

Cuộc họp song phương với Hội đồng EITI Quốc tế và
Ngân hàng thế giới
Hội nghị EITI cấp khu vực
Hội nghị ASEAN về khung quản trị lĩnh vực khai khoáng
Hội nghị cấp quốc gia của Bantay Kita 2013 & 2014

Đảm bảo sự
tham gia đầy
đủ

Cả đại diện xã hội dân sự  chính thức và dự bị  tham dự
các cuộc họp của MSG.
Xây dựng các đề xuất để gây quỹ cho sự tham gia của xã
hội dân sự (AusAid, British Embassy)

Giám sát  các
thông tin công
khai

Kiểm tra các công cụ giám sát của BK theo chuỗi giá trị
(thăm dò, khai thác và đóng cửa mỏ)

Giá trị của sự tham gia xã hội dân sự

• Sự tham gia là một bước tiến vì qua đó các tổ
chức xã hội được khuyến khích tham gia liên
tục của trong các vấn đề của chính phủ.

• Sự tham gia tạo cơ hội đánh giá quan điểm
của tất cả các bên liên quan, với mục tiêu tìm
kiếm giải pháp chung cho các vấn đề chung.

• Sự tham gia sẽ đảm bảo chính phủ sẽ  đi cùng
nhu cầu chung của xã hội.



10/8/2014

13

• Sự tham gia thúc đẩy đội thoại giữa các bên
khách nhau và qua đó góp phần tạo sự cân
bằng các mối quan tâm của chính phủ, doanh
nghiệp và xã hội dân sự / cộng đồng địa
phương, trong tiến trình công bằng và minh
bạch.

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

secretariat@bantaykita.ph
@BantayKita

facebook.com/bantay.kita
http://bantaykita.ph


