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KHUNG HÀNH ĐỘNG

CHO QUẢN TRỊ NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI

THÁC TRONG KHU VỰC ASEAN

THAM VẤN QUỐC GIA Ở VIỆT NAM

HÀ NỘI, 4/12/2014

GIỚI THIỆU

KHUNG HÀNH ĐỘNG LÀ GÌ?

• Tập hợp các điều khoản nhằm đảm bảo tài nguyên của ngành

công nghiệp khai khác đƣợc sử dụng để nâng cao sự phát triển

của con ngƣời, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế cân bằng của các

thành viên ASEAN, và tăng cƣờng sự kết nối và hợp tác kinh tế

trong ASEAN.

• Là một đề nghị về thiết lập tiêu chuẩn đối với Quản trị ngành

công nghiệp khai khác từ phía xã hội dân sự để cho các thành

viên ASEAN thực thi.

TÀI NGUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI

THÁC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ASEAN

• Tài nguyên ngành công nghiệp khai thác đóng vai trò thiết

yếu cho sự phát triển kinh tế của các thành viên ASEAN.

– Nguồn thu

– Nguồn nguyên vật liệu và nguồn cung cấp năng lƣợng

• Tiềm năng của lĩnh vực khoáng sản đƣợc xem nhƣ là động cơ

thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế nhiều hơn và quá trình xã hội

trong khu vực ASEAN.

• Là thành phần chủ chốt để nhận diện các mục tiêu của AEC

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Tầm quan

trọng

Mức độ tài nguyên

Mức tăng trƣởng hiện tại của

ngành

Vai trò trong tăng trƣởng

kinh tế

Vấn đề trong chuỗi
giá trị

Quản trị yếu

Phá hủy môi trường

Vi phạm nhân quyền

Tham nhũng

Không minh bạch

Buôn lậu

Phát thải CO2

GIỚI THIỆU
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TẠI SAO PHẢI CẦN

KHUNG HÀNH ĐỘNG

CẤP KHU VỰC ?
• Sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác ở ASEAN đòi

hỏi phải có một khung hành động chính sách và nguyên tắc

hiệu quả và mạnh mẽ.

– Cân bằng giữa các lợi ích kinh tế, xã hội và môi trƣờng

(con ngƣời, hành tinh và lợi nhuận)

– Đảm bảo sự minh bạch và giải trình trách nhiệm trong tất

cả các giai đoạn của chuỗi giá trị

– Hệ thống hiệu quả để phân phối lợi ích cho ngƣời dân

– Thu hút đầu tƣ

TẠI SAO LÀ KHUNG HÀNH ĐỘNG NÀY?

TẠI SAO LÀ KHUNG HÀNH ĐỘNG NÀY?

• Cân nhắc mức độ phát triển của ngành công nghiệp

khai thác và sự đa dạng của các thành viên ASEAN.

• Tiêu chuẩn quản trị cho ngành công nghiệp khai thác

để hỗ trợ việc thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN 

(AEC)

MỤC ĐÍCH

• Sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác đƣợc

quản trị tốt, minh bạch và công khai sẽ thúc đẩy hiệu

quả tăng trƣởng kinh tế ở cấp khu vực, quốc gia và địa

phƣơng, thân thiện môi trƣờng, trách nhiệm xã hội và

đƣợc cộng động địa phƣơng đánh giá đúng đắn.

MỤC TIÊU

• Cung cấp các nguyên tắc và cơ sở cho việc làm hài hòa các

chính sách trong ngành công nghiệp khai thác của các thành

viên ASEAN. 

• Cung cấp những chỉ dẫn thiết lập các tiêu chuẩn cho việc

quản lý hiệu quản ngành công nghiệp khai thác.

• Đảm bảo sự hài hòa và tiêu chuẩn đƣợc đƣa vào xem xét

trong các giai đoạn phát triển của ngành công nghiệp khai

thác của các quốc gia thành viên.

• Bộ hƣớng dẫn về các công cụ giám sát sự phát triển

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC
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CƠ SỞ PHÁP LÝ

HIẾN CHƢƠNG ASEAN TẦM NHÌN ASEAN 

2020

TUYÊN BỐ NHÂN QUYỀN ASEAN

CHƯƠNG

TRÌNH HÀNH

ĐỘNG VIÊNG

CHĂN

2004 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT AEC

THỎATHUẬN HỢP TÁC

CẤP BỘ TRƯỞNG VỀ

KHOÁNG SẢN 2005

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG AMCAP 2011-2015

TUYÊN BỐ MANILA 2008 MANILA

CÁC NGUYÊN TẮC

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CÔNG BẰNG QUYỀN CƠ BẢN

MINH BẠCH VÀ

GIẢI TRÌNH TRÁCH

NHIỆM

CÁCH TIẾP CẬN

CẢNH BÁO

TRƯỚC

NGƯỜI GÂY Ô 

NHIỄM TRẢ TIỀN

RA QUYẾT ĐỊNH

CÓ SỰ THAM GIA

KHUNG HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

• Thiết lập “Khu vực không đƣợc hoạt động” (NO-GO-

ZONE)

• Đánh giá tác động môi trƣờng và xã hội

• Ngăn ngừa sự đổ thải nguy hiểm

• Cơ chế khiếu kiện và kiểm toán

• Quỹ phục hồi

• Quản lý tác động môi trƣờng của các mỏ nhỏ, thủ công.

TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

• Tôn trọng và bảo vệ quyền con ngƣời trong các hoạt động của

ngành công nghiệp khai thác

• Tôn trọng và bảo vệ cộng động địa phƣơng, cộng động bị tác

động và ngƣời bản địa

• Tuân thủ cơ chế Nhân Quyền quốc tế trong các khu vực tranh

chấp

• Cơ chế khiếu nại

• Hƣớng dẫn tái định cƣ và đền bù

• Hợp tác hòa bình giữa ngƣời có quyền khai thác mỏ lớn và ngƣời

có quyền khai thác mỏ nhỏ

GIẢI PHÁP MINH BẠCH VÀ GIẢI TRÌNH TRÁCH
NHIỆM

• Hình phạt cho việc đƣa thông tin sai, không đầy đủ và gây hiểu nhầm

cho công chúng

• Thực thi sáng kiến EITI

• Đấu tranh chống buôn lậu khoáng sản

• Chứng chỉ thị trƣờng khoáng sản

• Cơ sở dữ liệu về tài nguyên khoáng sản

• Công khai dữ liệu liên quan đến nguồn thu và sử dụng nguồn thu

• Quá trình ra quyết định minh bạch

• Giám sát các mỏ nhỏ và thủ công
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KHUNG HÀNH ĐỘNG TÀI CHÍNH HỢP LÝ CHO TĂNG

TRƯỞNG KINH TẾ

• Khung pháp lý cho việc tối ƣu hóa và bảo vệ nguồn thu

• Chuyển tất cả các nguồn thu vào hệ thống ngân sách

• Chi tiêu cho hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản

• Đầu tƣ vào cơ sở hệ thống tri thức tài nguyên

• Phát triển giá trị gia tăng

• Chia sẻ nguồn thu với cộng đồng địa phƣơng

• Thiết lập quỹ tài nguyên thiên nhiên

• Đấu giá và bỏ thầu cạnh tranh

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

QUY TRÌNH CẤP QUỐC GIA

• Thành lập nhóm đa thành phần để thực thi RA/GA, đặt

các mục tiêu trọng tâm

• Thực hiện đánh giá nhanh (RA)/Phân tích khoảng cách

(GA)

• Dựa tên RA/GA, hình thành kế hoạch hành động

• Thực thi kế hoạch hành động

• Đánh giá lại kết quả và báo cáo cho cơ quan phụ trách

của ASEAN

Ở CẤP ASEAN

• Lựa chọn cơ quan phụ trách và thúc đẩy Khung hành

động

• Đánh giá lại các chính sách năng lƣợng/khoáng sản

của các thành viên ASEAN

• Hình thành cơ chế phản biện RA/GA

• Thiết lập cơ chế để giám sát thực thi

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức đối thoại với các

bên liên quan, các đối tác

Phối hợp và củng cố các sáng kiến khác

• Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác

(EITI)

• Hiến chƣơng tài nguyên

• Đối tác chính phủ mở (OGP)

• Hợp tác toàn cầu UN

• Đối tác hợp đồng mở

• Nguyên tắc tự nguyện về An ninh và Nhân quyền

Hoạt động này được hình thành thông qua việc hợp tác và đóng

góp của các tổ chức xã hội trong khu vực Đông Nam Á, các tổ chức

và cá nhân, và với sự hỗ trợ tài chính của dự án USAID IKET-US

thông qua Viện Quản trị Tài nguyên thiên nhiên (NRGI)
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XIN CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE

CỦA QUÝ VỊ!


