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1.1. Bối cảnh chung 

 

Sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng về khía cạnh thăm dò, khai thác và chế biến 

khoáng sản và Hidro-cacbon (than, dầu và khí) là một nhân tố quan trọng trong việc xây dựng 

AEC. Các nhà nước thành viên ASEAN tin tưởng rằng sự phát triển ngành công nghiệp khai 

khoáng sẽ giúp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế thông qua việc tạo công ăn việc làm, tăng sản 

lượng xuất khẩu, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và con người. 

ASEAN có những lý do xác đáng để hỗ trợ vai trò to lớn của ngành công nghiệp khai khoáng 

trên con đường hội nhập kinh tế vùng. Thứ nhất, Các quốc gia thành viên ASEAN đều được 

ưu đãi với nguồn dự trữ dồi dào về nguyên liệu hóa thạch, năng lượng và khoáng sản. Thứ 

hai, vai trò quan trọng của ngành công nghiệp khai khoáng trong việc xây dựng AEC được hỗ 

trợ bởi sự tăng trưởng liên tục của ngành tại nhiều nước thành viên. Bất chấp việc giá cả của 

loại hàng hóa dễ bay hơi đang sụt giảm trên thị trường thế giới thì ngành công nghiệp khai 

khoáng vẫn đang tiếp tục sôi động. Lý do thứ ba là sự đóng góp đáng kể của ngành khai 

khoáng đến nền kinh tế của Các quốc gia thành viên ASEAN. Tuy nhiên, sự khác nhau về trữ 

lượng, yếu tố rủi ro, trình độ phát triển kinh tế, pháp luật và các yếu tố thể chế góp phần tạo 

nên sự khác nhau về quy mô và phạm vi, sản lượng và vai trò của ngành công nghiệp khai 

khoáng đối với sự phát triển kinh tế giữa các quốc gia thành viên ASEAN. 

Bất chấp sự phát triển năng động và được đầu tư liên tục vào ngành công nghiệp khai khoáng 

tại ASEAN, một vài yếu tố vẫn đang cản trở ngành khai khoáng phát triển hết tiềm năng 

trong khu vực. Một trở ngại lớn tại nhiều quốc gia ASEAN là vấn đề quản trị yếu kém tại 

nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm việc thiếu luật định, thiếu các cơ chế mạnh để đảm bảo tính 

minh bạch và trách nhiệm và để hỗ trợ mối quan hệ giữa chính phủ và các tổ chức phi chính 

phủ.Quản trị được hiểu một cách rộng rãi là sự thi hành đúng đắn của những người có thẩm 

quyền về chính trị, kinh tế và quản trị nhằm phát triển nguồn tài nguyên quốc gia. Việc quản 

trị tốt đòi hỏi phải quản lý kinh tế, thi hành luật định một cách đúng đắn, sự tham gia của 

nhân dân, sự minh bạchvà trách nhiệm; và có khả năng dự đoán trước đối với vấn đề quản trị 

công. Ngành công nghiệp khai khoáng về bản chất là đặc biệt nhạy cảm trong các vấn đề 

quản trị tại mỗi cấp độ. 

Việc quản trị tốt phải được triển khai một cách toàn diện trong toàn chuỗi giá trị của ngành 

công nghiệp khai khoáng. Chuỗi giá trị thể hiện mối liên kết giữa một chuỗi các hoạt động 

trong ngành, từ việc khai thác hidro-cacbon và khoáng sản, đến khâu chế biến và bán hàng và 

cuối cùng là việc sử dụng tiền có được từ các hoạt động khai khoáng. Thách thức quản trị đối 

với ngành khai khoáng ASEAN tồn tại trong mỗi cấp độ của chuỗi giá trị. 

Do đó sự phát triển của ngành khai khoáng tại ASEAN đòi hỏi một khung chính sách vùng 

mạnh mẽ và hiệu quả. Các nhà nước và chính phủ các quốc gia thành viên có trách nhiệm 

cuối cùng trong việc đặt ra pháp luật và thể chế mà trong đó ngành công nghiệp vận hành, các 

hành động của họ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các lợi ích bền vững từ ngành 

công nghiệp khai khoáng đối với kinh tế quốc gia và kinh tế vùng. Đặc biệt hơn, sự phát triển 

bền vững của ngành công nghiệp khai khoáng phụ thuộc vào sự định hướng chiến lược: bao 

gồm việc đảm bảo áp dụng khung thể chế, pháp luật và quy định nhằm theo đuổi các mục tiêu 

kinh tế, xã hội và môi trường; đảm bảo trách nhiệm giải trình, sự minh bạch và tham vấn ý 

kiến của các bên liên quan; và thiết lập nên các hệ thống hiệu quả nhằm mang các lợi ích thiết 

thực từ khai khoáng đến người dân. 

Trong bối cảnh ASEAN, khung chính sách phải giải quyết sự đa dạng trong quy mô và phạm 

vi giữa ngành công nghiệp khai khoáng của các quốc gia thành viên do sự khác nhau về trữ 
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lượng, yếu tố rủi ro, trình độ phát triển kinh tế, pháp luật và các yếu tố thể chế.Khung chính 

sách cũng cần phải tính đến ranh giới phát triển và đẩy nhanh sự hội nhập kinh tế của các 

quốc gia thành viên ASEAN kém phát triển hơn, từ đó tất cả các quốc gia thành viên đều 

được hưởng lợi từ sự hội nhập ASEAN. 

Khung quản trị này nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng 

ASEAN với mục đích tăng cường tính trách nhiệm, minh bạch, khả năng quản trị và hiệu quả 

trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế vùng, quốc gia và khu vực, tăng cường bảo vệ môi 

trường, trách nhiệm xã hội và sự tham gia của cộng đồng.Mục tiêu của khung quản trị là 

nhằm xây dựng ngành khai khoáng trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế công 

nghiệp đa dạng, năng động và cạnh tranh toàn cầu ở cấp độ khu vực trong khi vẫn khai thác 

các tiềm năng của việc khai khoáng quy mô nhỏ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp bản địa, nâng 

cao đời sống, phát triển kinh tế và tăng cường sự hội nhập đối với xã hội nông thôn. 

Khung quản trị sẽ cung cấp các nguyên tắc và nền tảng cho việc hài hòa các chính sách ngành 

khai khoáng của các quốc gia thành viên ASEAN nhằm đảm bảo các chuẩn mực cao đối với 

trách nhiệm giải trình của các công ty khai khoáng và các chính phủ, việc thông qua luật 

quyền con người, các khung tài chính, quản lý nguồn thu, sự minh bạch và công bằng xã hội, 

cũng như việc bảo vệ môi trường, quyền và lợi ích của các cộng đồng chịu tác động tại địa 

phương. Cùng lúc đó, khung quản trị cũng đóng vai trò như một công cụ chuẩn mực đối với 

việc quản lý ngành công nghiệp khai khoáng trong ASEAN, tạo điều kiện cạnh tranh công 

bằng giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tránh tình trạng “cùng nhau đi xuống”. 

Việc triển khai khung quản trị sẽ đảm bảo rằng việc chuẩn hóa và cân đối các tiêu chuẩn có 

tính đến các giai đoạn và bối cảnh khác nhau giữa các quốc gia thành viên ASEAN tương 

ứng với sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng và sự cần thiết của việc phát triển 

linh hoạt và thông qua các chính sách, chiến lược giải quyết các nhu cầu cụ thể của mỗi nước 

thành viên. Hơn nữa, khung quản trị sẽ cung cấp một bộ hướng dẫn việc xây dựng các công 

cụ giám sát quá trình phát triển của ngành khai khoáng tại các nước ASEAN. 

1.2. Khung chi tiết 

Khung khu vực là một công cụ nhằm khuyến khích sự phát triển của một khu vực kinh tế 

cạnh tranh và sự Hội nhập vào nền Kinh tế toàn cầu theo AEC và các trụ cột quan trọng khác 

trong cộng đồng ASEAN. Khung quản trị được gắn và kết hợp cùng với các văn bản luật và 

các quyết định chính thức sẵn có của Cấp lãnh đạo cao nhất, Hội đồng và các Cơ quan cấp Bộ 

trong ASEAN, trong khi áp dụng các kinh nghiệm và tiêu chuẩn quốc tế trực tiếp vào ngành 

công nghiệp khai khoáng. 

 

Dựa vào các quyết định, nguyên tắc và tiêu chuẩn cấp độ khu vực và toàn cầu, khung quản trị 

bao gồm bốn điều cơ bản sau: (i) bảo vệ môi trường; (ii) bảo vệ và tôn trọng quyền con người; 

(iii) thực hành minh bạch và trách nhiệm; và (iv)các khung tài chính và quản lý nguồn thu 

hoàn chỉnh.  Những điều cơ bản trên cần phải được giải quyết nhằm đảm bảo việc quản trị tốt 

trong toàn chuỗi giá trị của ngành công nghiệp khai khoáng, cả ngành năng lượng hóa thạch 

và khoáng sản. 

 

Việc khai thác quy mô nhỏ và thủ công (ASM) là một vấn đề đối với khung quản trị. Tại 

nhiều nước ASEAN, ASM chủ yếu là một hoạt động giảm đói nghèo đóng một vai trò kinh tế 

quan trọng, đặc biệt về khía cạnh số lượng người lao động. Tuy nhiên, ASM cũng ảnh hưởng 

nghiêm trọng tới môi trường và gây ra những tác động nghiêm trọng tới sức khỏe và sự an 
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toàn của người lao động và cộng đồng xung quanh.Việc thiếu sự hợp thức hóa ngành gây ra 

các khó khăn trong việc cải thiện môi trường, điều kiện và đời sống người lao động. Rất 

nhiều lợi ích kinh tế tiềm năng của ngành khai thác quy mô nhỏ bị mất đi do yếu kém trong 

khâu khai thác, chế biến và tiếp thị khoáng sản mục tiêu, trong khi những người khai thác quy 

mô nhỏ và thủ công thường xuyên bị dính líu vào các mâu thuẫn với cộng đồng, các cơ quan 

chính phủ và các bên khai thác quy mô lớn khác. 

Khung quản trị nhắm đến bốn đối tượng: (1) Các chính phủ và các cơ quan chính phủ đại 

diện cho các quốc gia thành viên ASEAN; (2)Các doanh nghiệp và tập đoàn tư nhân (3) 

người dân, cộng đồng  bao gồm các cộng đồng bị tác động và các tổ chức xã hội dân sự; và 

(4) các định chế tài chính, bao gồm các ngân hàng nhà nước và tư nhân, cũng như các công ty 

bảo hiểm. 

Việc triển khai hiệu quả khung quản trị này đòi hỏi sự tham gia và mua lại một cách tích cực 

của chính phủ. Các sáng kiến trước đây đã cho thấy rằng việc thiết lập các tiêu chuẩn tự 

nguyện là không đủ để đảm bảo các bên khai thác tối đa hóa lợi ích và tối thiểu hóa tác động 

tới môi trường và các cộng đồng địa phương. Rất nhiều vấn đề đặt ra trong khung quản trị 

này đòi hỏi một chính phủ vận hành, bao gồm các quy định chặt chẽ, ý chí và khả năng thực 

thi pháp luật. Chính phủ các nhà nước thành viên nắm vai trò chủ đạo  trong việc hoàn thành 

các nguyên tắc hướng dẫn trong khung quản trị này và đảm bào việc triển khai hiệu quả 

thông qua việc:ban hành các chính sách và quy định phù hợp; đảm bảo việc xét xử nhằm 

ngăn ngừa và xử phạt các sai phạm;giải quyết các lỗ hổng trong chính sách và pháp luật;xây 

dựng tri thức và năng lực nội bộ ngành nhằm tuân thủ một cách hiệu quả; và đảm bảo có đủ 

ngân sách và các nguồn lực để giám sát việc triển khai và thi hành. 

Các doanh nghiệp kinh doanh thường đóng vai trò chủ sở hữuquyền khai thác giấy phép/đất 

đai/tài nguyên trong ngành công nghiệp khai khoáng. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tôn 

trọng và tuân thủ đối với các yêu cầu của nhà nước cũng như hành động một cách tích cực 

nhằm tránh vi phạm khung quản trị này. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tôn trọng các 

nghĩa vụ và đảm bảo tuân thủ trong tất cả các hoạt động kinh doanh, và trong cả các mối 

quan hệ với các bên thứ ba có liên hệ tới các hoạt động này – ví dụ như các đối tác kinh 

doanh, các chủ thể trong chuỗi giá trị và các cơ quan quốc doanh và ngoài quốc doanh. Việc 

này bao gồm cả trách nhiệm của các định chế tài chính không cấp vốn cho các dự án có khả 

năng gây ra các rủi ro đối với môi trường và xã hội và các tác động đa dạng, không thể phục 

hồi và chưa có tiền lệ. 

Một số doanh nghiệp và định chế tài chính đã ghi nhận sự cần thiết phải tuân thủ đối với các 

quy tắc, quy ước và chính sách quốc tế nhằm bảo vệ môi trường, quyền con người, người lao 

động, các chuẩn mực xã hội và bảo tồn văn hóa.Về vấn đề này, có rất nhiều doanh nghiệp 

trên toàn cầu đã tham gia vào các nguyên tắc tự nguyện và các sáng kiến đa phương, như 

Hiệp ước Toàn cầu Liên hiệp quốc, Nguyên tắc Xích đạo và Sáng kiến Minh bạch ngành 

công nghiệp khai khoáng (EITI). Khung quản trị nhằm dựa vào những sáng kiến quốc tế và 

tự nguyện sẵn có để buộc các doanh nghiệp có trách nhiệm bằng cách buộc họ phải chịu sự 

giám sát độc lập và cho phép giám hộ sản phẩm của họ. 

Ngay cả ở những nơi mà các tổ chức đang hoạt động tốt, ngành công nghiệp khai khoáng vẫn 

có thể gây ra các tác động tiêu cực và khi xảy ra, cộng đồng bị ảnh hưởng vẫn có thể được bồi 

thường. Nhà nước phải thực hiện các bước trong quyền hạn của mình nhằm đảm bảo rằng khi 

những tác động xảy ra, cộng đồng bị ảnh hưởng phải được bồi thường một cách thỏa đáng 

thông qua các biện pháp pháp luật, quản trị, quy định hay các biện pháp thích hợp khác.Các 

doanh nghiệp có trách nhiệm hợp tác trong quá trình và cơ chế khắc phục hậu quả và tiến 
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hành quá trình khiếu nại nội bộ của mình.Các tổ chức xã hội dân sự cũng đóng một vai trò 

quan trọng trong việc giám sát quá trình khắc phục hậu quả này, cũng như giúp đỡ người dân 

và các nhóm cộng đồng thực thi quyền và nói lên tiếng nói của họ. 

 

 

 

1.2.1. Bảo vệ môi trường 

1.2.1.1. Các nhà nước thành viên cần phải quy định một số khu vực “cấm” đối với việc phát 

triển ngành khai khoáng, những nơi nhạy cảm về mặt môi trường, xã hội và văn hóa 

mà những rủi ro từ ngành khai khoáng quá lớn. Việc quy định các khu vực đó cần 

phải được dựa trên các quy định và tiêu chí phù hợp thông qua một quy trình đa 

phương bao gồm người dân địa phương và cộng đồng có thể bị ảnh hưởng. 

1.2.1.2. Khu vực “cấm” phải là các khu vực có giá trị văn hóa-xã hội và môi trường. Các khu 

vực có giá trị môi trường là các khu vực có giá trị bảo tồn, là khu vực đa dạng sinh 

học và cung cấp các dịch vụ sinh thái thiết yếu như nước sạch, bảo tồn khí hậu và đất 

đai. Các khu vực này ít nhất phải: 

 Các khu vực được bảo vệ IUCN I–IV hoặc các khu vực bảo vệ biển (nhóm I–VI). 

 Các khu vực đầm được phân nhóm IUCN I–IV. 

 Các khu vực được phân loại theo các quy ước quốc tế khác có giá trị bảo tồn thiên 

nhiên và văn hóa, như các khu Di sản Thế giới. 

 Các khu vực được quy định là khu vực được bảo tồn và bảo vệ theo luật pháp và quy 

định quốc gia tại các quốc gia thành viên, bao gồm cả các công viên quốc gia. 

 Các khu vực có giá trị sinh học mà có thể trở thành khu vực được bảo vệ trong tương 

lai và các khu vực hiện được coi là rất nhạy cảm về môi trường và xã hội nếu tiến 

hành các hoạt động khai khoáng (ví dụ các khu vực đa dạng về giống loài, các đảo 

nhỏ, đỉnh núi, khu vực miếu đền đài, hay các khu vực có xung đột). 

 Khu vực hay xảy ra thảm họa thiên nhiên 

1.2.1.3. Một quy trình đa phương cần được áp dụng nhằm nhận diện thêm các khu vực có giá 

trị bảo tồn cao để xếp vào loại khu vực “cấm”. Đời sống của cộng đồng địa phương và 

người bản xứ cần phải được xem xét, các cuộc thảo luận về khu vực “cấm” liên quan 

đến việc khai thác khoáng sản và hidro-cacbon không chỉ xem xét đến vấn đề bảo tồn 

mà còn phải quan tâm đến những con người mà đời sống phụ thuộc vào tài nguyên 

thiên nhiên. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các chính sách về các khu vực 

“cấm” phải nhất quán với các quyền của cộng đồng là được thông báo và thỏa thuận 

trước khi tiến hành khai thác. 

1.2.1.4. Các quốc gia thành viên phải yêu cầu bằng pháp luật rằng các quyết định khai thác 

hidro-cacbon và tài nguyên khoáng sản và các hành động từ chối hoặc cấp quyền khai 

thác được dựa trên các đánh giá tác động môi trường và xã hội một cách toàn diện và 

độc lập, có sự tham gia thật sự của người dânnhằm đảm bảo các hành động đó được 

chấp thuận về mặt môi trường và xã hội, và một cam kết bảo vệ môi trường, đảm bảo 

đời sống người dân và y tế cộng đồng khi tiến hành các hoạt động khai thác. Các đánh 

giá này phải bao gồm: 

 Toàn bộ các chi phí môi trường, bao gồm chi phí giám sát theo quy định, cải tạo, 

chi phí kết thúc, giám sát và bảo dưỡng sau khi kết thúc. 
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 Xem xét các kịch bản xấu nhất và phân tích các tác động gián tiếp nhằm nhận diện 

các kịch bản khẩn cấp tiềm ẩn và xây dựng các chiến lược phản ứng thích hợp. 

 

1.2.1.5. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các bên được quyền khai thác hidro-

cacbon và khoáng sản sẽ ngăn ngừa và quản lý chất thải và các chất độc hại khác liên 

quan đến các hoạt động khai thác. 

1.2.1.6. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo không đổ các chất thải từ mỏ ra sông và các 

bên được quyền khai thác tài nguyên không đổ chất thải ở vùng biển nông. Việc đổ 

chất thải xuống vùng biển sâu cũng không được thực hiện trừ khi một đánh giá độc lập 

cho thấy có ít rủi ro đối với môi trường và xã hội. 

1.2.1.7. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo các bên được quyền khai thác tài nguyên phải 

khôi phục tất cả các khu vực bị xáo trộn để có thể sử dụng trong tương lai. 

1.2.1.8. Các quốc gia thành viên phải lập ra một Quỹ Phục hồi để hỗ trợ việc khôi phục các 

khu vực được khai thác. 

1.2.1.9. Các quốc gia thành viên phải thông qua các luật lệ (nếu chưa có) nhằm cung cấp cơ 

chế khiếu nại và kiểm toán sự tuân thủ các luật lệ bảo vệ môi trường. 

1.2.1.10. Các quốc gia thành viên phải thực hiện ban hành các luật lệ phù hợp nhằm cho phép 

người dân khai thác quy mô nhỏ và thủ công và đảm bảo các hoạt động khai thác quy 

mô nhỏ và thủ công được an toàn, hiệu quả và bền vững với môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôn trọng và Bảo vệ quyền con người 

 

1.2.1.11. Các quốc gia thành viên và chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên phải tôn trọng và 

thúc đẩy các quyền con người trong các hoạt động khai thác tài nguyên, bao gồm 

quyền phụ nữ, trẻ em, người dân địa phương và người lao động.Các quốc gia thành 

viên phải đóng vai trò chủ yếu trong bảo vệ quyền con người thông qua các chính 

sách, quy định phù hợp, và việc xét xử nhằm ngăn ngừa sự vi phạm và đảm bảo việc 

phân bổ để giám sát sự tuân thủ.Các doanh nghiệp kinh doanh là chủ sở hữu quyền 

khai thác phải có trách nhiệm tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu của nhà nước cũng 

như hành động tích cực nhằm tránh vi phạm chính sách nhà nước về quyền con người. 
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1.2.1.12. Các quốc gia thành viên và các chủ sở hữu quyền khai thác phải đảm bảo quyền của 

các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng luôn được tôn trọng, và đặc biệt phải tôn 

trọng quyền của người dân địa phương đối với việc sở hữu, giữ, phát triển, kiểm soát, 

bảo vệ và sử dụng đất của họ, các tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản văn hóa 

và trí tuệ.Đối với những nơi chưa có quy định về quyền con người, các quốc gia thành 

viên phải ban hành các quy định cần thiết. 

 

1.2.1.13. Chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên phải nhận được “thỏa thuận đồng ý trước” của 

cộng đồng bị ảnh hưởng trước khi tiến hành hoạt động thăm dò, trước và sau mỗi 

bước khai thác tiếp theo.  

 

1.2.1.14. Các chủ sở hữu quyền khai thác cần phải duy trì việc tham vấn và đàm phán về các 

quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương trong suốt chu trình 

khai thác tài nguyên. Họ phải thực hiện các hoạt động khai thác tài nguyên theo cách 

tôn trọng quyền xây dựng và khuyến khích những người bị ảnh hưởng và người dân 

nói chung tham gia, đóng góp và hưởng lợi từ việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa 

và chính trị một cách bền vững. 

 

1.2.1.15. Các chủ sở hữu quyền khai thác cần phải ưu tiên tuyển dụng người dân của các quốc 

gia thành viên trong tất cả các giai đoạn công việc, đặc biệt các thành viên của cộng 

đồng bị ảnh hưởng ở phạm vi lớn nhất có thể và phải nhất quán với các yêu cầu tan 

toàn, hiệu quả và kinh tế. 

 

1.2.1.16. Đối với quyền của người dân và cộng đồng bản địa, các quốc gia thành viên cần phải 

đảm bảo:  

 Các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên phải nhận được “thỏa thuận đồng ý 

trước” của người dân địa phương trước khi tiến hành thăm dò và trước và sau khi 

tiến hành khai thác. 

 Các chủ sở hữu quyền khai thác phải đàm phán cộng đồng và người dân địa 

phương, bao gồm cả phụ nữ và nam giới trước khi tiến hành thăm dò. Việc đàm 

phán phải tiếp tục tiến hành trong suốt vòng đời của các hoạt động khai thác hoặc 

cộng đồng địa phương có thể từ chối tại từng giai đoạn của các hoạt động khai 

thác. 

 Các chủ sở hữu quyền khai thác tiến hành tham vấn các cộng đồng bị ảnh hưởng 

địa phương phù hợp về mặt văn hóa, sử dụng các cơ chế và thể chế được công 

nhận bởi người dân và cộng đồng địa phương, bao gồm cả phụ nữ và nam giới 

trong khu vực họ muốn hoạt động. 

 Người dân và cộng đồng địa phương, bao gồm cả phụ nữ và nam giới phải được 

cung cấp đầy đủ thông tin và các nguồn lực để đánh giá các dự án để đưa ra quyết 

định có cho phép hay không, và như thế nào các hoạt động khai thác sẽ được tiến 

hành. 

 Các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên không được cố giành ý kiến của cộng 

đồng trong việc ủng hộ việc khai thác khoáng sản và hidro-cacbon (hoặc vận động 

chính phủ làm việc đó dưới danh nghĩa của họ) do việc này có thể gây chia rẽ và 

bất đồng. 
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1.2.1.17. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo các hoạt động khai thác quy mô lớn cùng tồn 

tại hòa bình với các hoạt động quy mô nhỏ và thủ công. 

 

1.2.1.18. Các quốc gia thành viên và các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên quy mô lớn 

phải tuân theo các hướng dẫn tái định cư và đền bù trong trường hợp phải di dời các 

cộng đồng bị ảnh hưởng và những người khai thác quy mô nhỏ ra khỏi nhà và nơi làm 

việc của họ như sau: 

 

 Việc tái định cư cần phải tránh hết mức có thể và không được thực hiện nếu không 

có “thỏa thuận đồng ý trước” của các cá nhân bị ảnh hưởng được liệt kê trong thỏa 

thuận. 

 Việc tự nguyện tái định cư phải được tiến hành thông qua một đánh giá tác động 

của việc di dời một cách chi tiết có xét đến tất cả các phí tổn đối với các cộng đồng 

và cá nhân bị ảnh hưởng bởi việc di dời, trực tiếp hoặc gián tiếp. 

 Các chủ sở hữu quyền khai thác phải dành đủ thời gian để đánh giá và và tham vấn 

toàn diện, và tham gia có ý nghĩa của những người bị ảnh hưởng, mua đất thay thế 

và tái định cư. Việc thiếu tư cách pháp lý không nên trở thành rào cản trong việc 

đền bù việc mất đất mà được sở hữu hoặc sử dụng trong quá trình tái định cư.  

 Việc tái định cư cần phải làm cuộc sống của người dân tốt hơn so với trước khi 

thực hiện tái định cư. Không thực hiện di dời cho đến khi tất cả các rủi ro có thể 

gặp phải được đánh giá độc lập đối với cả phụ nữ và nam giới, thỏa thuận được ký, 

đền bù được thực hiện, đất thay thế đã được phân, những người được di dời đã có 

thể bắt đầu xây dựng nơi ở mới, các chính sách và cơ sở vật chất đã được thiết lập 

cho phép người dân giữ nguyên hoặc có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn nữa, 

những người dân được di dời phải được hưởng một cơ chế khiếu nại và giải quyết 

khiếu nại độc lập và hiệu quả. 

 Các quốc gia thành viên và các chủ sở hữu quyền khai thác phải thúc đẩy việc thiết 

lập các cơ chế giải quyết khiếu nại để phụ nữ và nam giới bị ảnh hưởng có thể tự 

do tham gia vào việc triển khai chương trình tái định cư. Tất cả các khiếu nại cần 

phải được trả lời, ghi lại, và giải quyết khẩn trương theo một quy trình thống nhất 

minh bạch. 

 Bảo hiểm tái định cư theo một hình thức thích hợp được cung cấp trong trường 

hợp các nỗ lực không mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian 

đã thỏa thuận. 

 

1.2.1.19. Các quốc gia thành viên phải chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện các quyền kinh tế, 

văn hóa và xã hội liên quan đến các hoạt động khai khoáng và đảm bảo trao quyền cho 

phụ nữ. Các chính phủ thành viên cần phải cung cấp các năng lực cần thiết cho các 

cộng đồng địa phương để hỗ trợ họ đàm phán và giải quyết tranh chấp với các chủ sở 

hữu quyền khai thác trong các vấn đề liên quan đến hoạt động khai khoáng. 

 

1.2.1.20. Các quốc gia thành viên cần phải thực hiện các bước đi thích hợp để đảm bảo những người bị 

vi phạm quyền con người liên quan đến các hoạt động khai thác được bồi thường thỏa đáng 

thông qua các biện pháp xét xử, luật pháp hoặc các biện pháp thích hợp khác.Các quốc gia 

thành viên cần phải yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh hợp tác đầy đủ trong các quá trình 

khắc phục hậu quả và hỗ trợ năng lực để thiết lập và vận hành các quy trình khiếu nại nội bộ 

của họ. 
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1.2.1.21. Các chủ sở hữu quyền khai thác hoạt động trong các khu vực xung đột phải đảm bảo 

hoàn toàn tuân thủ đối với tất cả các văn kiện nhân quốc tế lớn về nhân quyền và luật 

nhân đạo quốc tế. 

 

Thực hành minh bạch và trách nhiệm 

 

1.2.1.22. Các quốc gia thành viên cần phải xây dựng một sự hiểu biết thấu đáo về cơ sở tài 

nguyên khoáng sản và hidro-cacbon để có thể ra các quyết định quan trọng về vấn đề 

cấp phát, từ chối và thu hồi quyền khai thác tài nguyên. 

 

1.2.1.23. Trong việc cấp phát, từ chối hoặc thu hồi quyền khai thác tài nguyên, cần phải có sự 

minh bạch và trách nhiệm giải trình ở từng giai đoạn của quá trình ra quyết định để 

đảm bảo rằng các quyền được cấp phát hay từ chối được tiến hành thông qua một quy 

trình công bằng, minh bạch. 

 

1.2.1.24. Năng lực để được cấp quyền khai thác tài nguyên tại các quốc gia thành viên phải đáp 

ứng được thực tiễn quốc tế tốt nhất trong ngành công nghiệp khai khoáng và phải bao 

gồm, nhưng không giới hạn, các biện pháp hiệu quả để đảm bảo tôn trọng môi trường 

và các quyền của cộng đồng bị ảnh hưởng trong các hoạt động khai thác và một kế 

hoạch được thông qua bởi các cơ quan có thẩm quyền đối với công ty sử dụng hàng 

hóa, dịch vụ và nhân lực địa phương. 

 

1.2.1.25. Thông tin chi tiết của từng dự án khai khoáng, các thỏa thuận hợp đồng giữa chính 

quyền trung ương và địa phương và các chủ sở hữu quyền khai thác, các tác động tiềm 

ẩn đối với môi trường và xã hội của dự án, các biện pháp giảm thiểu đề xuất và các kế 

hoạch giám sát cần phải công khai đối với người dân và chia sẻ ở một định dạng và 

ngôn ngữ thích hợp với các cộng đồng bị ảnh hưởng và người dân tại khu vực có hoạt 

động khai khoáng diễn ra. 

 

1.2.1.26. Khi đất bị thu hồi để phục vụ khai thác hidro-cacbon và khoáng sản, người chủ sở hữu 

hoặc người cư ngụ hợp pháp phải được thanh toán tiền đền bù một cách công bằng và 

nhanh chóng theo một quy trình thống nhất minh bạch. 

 

1.2.1.27. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng chương trình Trách nhiệm Xã hội Doanh 

nghiệp (CSR) được đưa vào trong các điều kiện cấp phát quyền khai thác tài nguyên, 

để đảm bảo nâng cao đời sống của cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng. Chương 

trìnhvà sáng kiến CSR phải được xây dựng với sự đồng ý và tham gia tích cực của các 

cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng. 

 

1.2.1.28. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo kiểm toán độc lập thường xuyên đối với các tài 

nguyên doanh nghiệp được sử dụng cho cộng đồng, các sáng kiến môi trường và xã 

hội và kết quả kiểm toán được công khai ở một định dạng thích hợp và dễ tiếp cận. 

 

1.2.1.29. Những chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên phải tiến hành các hoạt động tuân theo 

luật pháp quốc gia, các thủ tục hành chính, các chính sách của các quốc gia thành viên 

mà họ hoạt động và quan tâm đến các thỏa thuận, các nguyên tắc, mục tiêu và tiêu 

chuẩn quốc tế liên quan đến môi trường, y tế cộng đồng và an toàn. Chủ sở hữu quyền 

khai thác phải thực hiện các hành động theo cách mà có thể đóng góp vào mục tiêu 

rộng hơn của việc phát triển bền vững. 
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1.2.1.30. Chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên sẽ phát triển và dự phòng đầy đủ để thực hiện 

kế hoạch khôi phục, kết thúc và sau khi kết thúc trước khi bắt đầu đi vào hoạt động. 

Các kế hoạch này sẽ được định kỳ kiểm tra. 

1.2.1.31. Chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên sẽ báo cáo hiệu suất thực hiện phát triển bền 

vững của họ hàng năm, theo các tiêu chuẩn áp dụng trên toàn cầu quy định trong Công 

bổ về khai khoáng và khu vực khai thác kim loại. Các quốc gia thành viên phải đảm 

bảo đã xem xét cam kết của các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên về việc tuân 

thủ theo các yêu cầu khi cấp quyền khai thác. Các quốc gia thành viên sẽ tạo điều kiện 

và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn này. 

1.2.1.32. Thực hiện kiểm toán định kỳ để xác định hiệu suất hoạt động, ảnh hưởng tới xã hội và 

môi trường của các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên. 

1.2.1.33. Các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên sẽ lưu trữ các hồ sơ và biên bản cần thiết 

theo quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên. Các báo cáo 

và biên bản về hoạt động khai khoáng sẽ được cung cấp cho các cơ quan chức năng có 

thẩm quyền của các quốc gia thành viên hàng năm và / hoặc theo yêu cầu. 

1.2.1.34. Các quốc gia thành viên phải thiết lập và thực thi pháp luật và các quy định xử phạt 

chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên do cung cấp các thông tin không đúng, gây 

hiểu lầm, không đầy đủ, hoặc cố ý đưa các thông tin sai lệch cho công chúng hoặc 

chính phủ. 

1.2.1.35. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện các biện pháp để thiết lập sự giám sát đầy đủ về 

pháp lý, kinh tế, kỹ thuật đối với các hoạt động khai thác tài nguyên, bao gồm cả các 

hoạt động quy mô nhỏ và khai thác thủ công (ASM), nhằm nâng cao các tiêu chuẩn về 

lao động và đời sống cũng như cải thiện năng suất của các hoạt động ASM. 

1.2.1.36. Trong trường hợp tái định cư và đền bù cho việc di dời các chủ sở hữu quyền khai 

thác quy mô nhỏ và thủ công ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản quy mô lớn, tất cả 

các khoản thanh toán và các chi phí liên quan đến việc tái định cư và đền bù cần được 

công bố công khai để đảm bảo trách nhiệm và tính minh bạch và chống xảy ra hiện 

tượng tham nhũng hoặc sử dụng quỹ sai mục đích. 

 

1.2.1.37. Các quốc gia thành viên sẽ từng bước đảm bảo rằng các nguyên tắc quản trị chặt chẽ 

đều được thực thi và tuân thủ đầy đủ để chống lại việc buôn bán trái pháp luật và các 

dòng tài chính bất hợp pháp liên quan đến các hoạt động khai thác và sản xuất dầu khí 

và khoáng sản. 

1.2.1.38. Các quốc gia thành viên sẽ thực hiện các hoạt động thúc đẩy tính minh bạch các thông 

tin liên quan đến doanh thu khai khoáng và hydrocarbon, đặc biệt là thông qua việc 

tham gia vào Sáng kiến  minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) và bằng 

cách cung cấp hỗ trợ cho các chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên để thúc đẩy việc 

thực hiện theo các tiêu chuẩn của EITI.  

1.2.1.39. Các quốc gia thành viên sẽ cung cấp một nguồn dữ liệu mở và minh bạch về tất cả thu 

nhập của chính phủ, thuế tài nguyên, thuế cho Chính phủ và các khoản thu khác từ các 

chủ sở hữu quyền khai thác tài nguyên và trình bày lợi nhuận từ các hoạt động khai 

thác tài nguyên đang được phân phối ở cấp quốc gia và địa phương như thế nào. 

Không có dữ liệu nào được coi là bí mật nếu nó liên quan đến việc làm suy giảm hoặc 

bị cho là làm suy giảm sức khỏe con người, môi trường hoặc an toàn lao động. 

1.2.1.40. Các quốc gia thành viên sẽ hướng tới việc phát triển một chương trình chứng nhận 

chung của khu vực cho các mặt hàng khoáng sản được giao dịch trong và ngoài khu 

vực ASEAN. ASEAN cần phát triển một chuẩn dữ liệu để có thể tìm ra nguồn gốc của 

từng loại khoáng sản, cách thức khai thác và sản xuất chúng như thế nào, quá trình 



 13 

khai thác khoáng sản có tuân thủ các nguyên tắc về quyền con người, xã hội, môi 

trường và phương thức khai thác bền vững tốt nhất không. 

 

Quản lý khung tài chính và doanh thu an toàn 

1.2.1.41. Quốc gia thành viên sẽ ban hành quy định phù hợp nhằm tối ưu hóa và bảo vệ các 

khoản doanh thu từ việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng. 

1.2.1.42. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên và doanh thu của 

ngành công nghiệp khai khoáng được quản lý trong bối cảnh của một khung tài chính 

vĩ mô toàn diện trong đó có thể phát hiện sự biến động, bất ổn, và bản chất chu kỳ của 

giá cả tài nguyên, và theo thời gian, là cả khả năng cạn kiết nguồn dầu khí và khoáng 

sản. 

 

1.2.1.43. Các quốc gia thành viên sẽ lập nên, tại nơi thích hợp, một hệ thống minh bạch các 

cuộc đấu giá và đấu thầu cạnh tranh cho giấy phép và quyền ưu đãi sử dụng nguồn tài 

nguyên khoáng sản và hydrocarbon. Các quốc gia này có thể yêu cầu bất kỳ công ty 

đấu thầu quyền khai thác tài nguyên nào cũng phải công bố công khai và đầy đủ quyền 

sở hữu hợp pháp, và sẽ có xử phạt đối với trường hợp không tuân thủ. 

1.2.1.44. Các quốc gia thành viên sẽ chuyển tất cả doanh thu khai thác tài nguyên vào hệ thống 

ngân sách và sử dụng nguồn thu đó một cách hiệu quả thông qua các chương trình chi 

tiêu công theo hướng phát triển của cơ sở hạ tầng vật chất và xã hội của quốc gia, làm 

giảm sự biến động của giá cả hàng hóa, đa dạng hóa nền kinh tế và bảo đảm đầu tư 

phát triển bền vững, cân nhắc đến các quyền và lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương 

lai. 

1.2.1.45. Các quốc gia thành viên sẽ sử dụng các khoản thu từ khai thác tài nguyên để tăng 

cường đầu tư, cải thiện nhận thức cơ sở về tài nguyên, chẳng hạn như đầu tư vào 

nghiên cứu địa chất cơ bản. Đầu tư theo hướng đó có thể mang lại lợi ích lớn thông 

qua hiểu biết sâu hơn về giá trị tiềm năng của một tài nguyên và nâng cao khả năng 

trong việc đưa ra các quyết định công bằng trong việc phân chia thuế và lợi nhuận 

trong tương lai thu được từ việc khai thác tài nguyên. 

1.2.1.46. Các quốc gia thành viên sẽ nắm bắt và tối ưu hóa các giá trị gia tăng từ việc sử dụng 

tài nguyên trong ngành công nghiệp khai khoáng bằng cách mở thêm các nguồn tài 

nguyên khác (như nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch), bao gồm cả những nguồn đem 

lại lợi nhuận thấp hơn mà không thể tự duy trì hạ tầng thiết yếu, hướng tới trở thành 

các vào các vùng kinh tế tiềm năng cao. Đồng thời, các quốc gia thành viên sẽ tạo ra 

giá trị gia tăng ở cấp dưới bằng cách thiết lập các ngành công nghiệp chế biến tài 

nguyên (làm giàu) cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và công nghiệp; và giá trị gia 

tăng cấp trên trong việc phát triển ngành cung cấp / đầu vào tài nguyên (như vốn, hàng 

tiêu dùng, dịch vụ). 

1.2.1.47. Các quốc gia thành viên sẽ thành lập hoặc chỉ định, nếu phù hợp, một cơ quan giám 

sát tự động và độc lập với đầy đủ quyền hợp pháp để xác định đánh giá các quyền khai 

thác khoáng sản và theo dõi doanh thu từ nguồn khai thác. Nếu có bằng chứng của 

việc hạ giá thấp tài sản một cách hệ thống và sử dụng bất hợp pháp của nguồn thu từ 

tài nguyên, thì điều tra độc lập được sử dụng để xem xét các bằng chứng qua buổi điều 

trần công cộng. 

 

1.2.1.48. Các quốc gia thành viên sẽ phân bổ nguồn thu từ công nghiệp khai khoáng để mở rộng 

đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch và có khả năng tái tạo và phát triển đổi mới 

công nghệ nhằm giảm mức khí thải nhiên liệu hóa thạch trong khu vực. 

1.2.1.49. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo việc phân phối công bằng, hiệu quả và chuyển 

nhượng từng phần trong nguồn thu từ hydrocarbon và khai thác khoáng sản, theo các 
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hướng dẫn phù hợp hoặc quy định của quốc gia thành viên, vì lợi ích của cộng đồng 

địa phương và hỗ trợ các cải tiến liên tục mức sống và sinh kế. Các quốc gia thành 

viên phải định kỳ rà soát, cập nhật, và cân đối các chế độ tài chính của mình nhằm 

phát triển và thúc đẩy hệ thống chia sẻ lợi ích công bằng. 

1.2.1.50. Các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng chia sẻ doanh thu giữa chính quyền trung 

ương và địa phương được phát triển thông qua việc sử dụng các tiêu chí tôn trọng luật 

pháp, minh bạch, đơn giản, và phân phối công bằng. 

1.2.1.51. Các quốc gia thành viên phải thiết lập, tại nơi thích hợp, một quỹ tài nguyên cho 

doanh thu từ hoạt động của ngành công nghiệp khai khoáng để phân biệt nguồn thu từ 

tài nguyên thiên nhiên với các nguồn thu khác. Điều này sẽ cho phép nguồn thu từ tài 

nguyên thiên nhiên có thể được quản lý tách biệt khỏi tài khoản kho bạc nói chung, 

nhằm đảm bảo cơ chế chuyển giao giữa các thế hệ và để phục vụ như là một chiến 

lược nhằm ổn định tài chính và tiết kiệm tài chính. 

VI. PHƢƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1.3  Quy trình cấp quốc gia 

Toàn bộ các nước thành viên ASEAN cần áp dụng khung quản trị nhằm quản lý các ngành 

công nghiệp khai khoáng trên cấp quốc gia, đảm bảo khungnày phát huy vai trò là công cụ 

dung hòa và định chuẩn một cách hiệu quả.  Trong khi triển khai khung quản trị, chính phủ 

các nước thành viên ASEAN cần tính đến sự chênh lệch về mức độ phát triển của ngành công 

nghiệp khai khoáng giữa các quốc gia trên cơ sở khác biệt về tài nguyên thiên nhiên, hồ sơ 

rủi ro, mức độ phát triển kinh tế và các khung chính sách và luật định.  Do đó, việc áp dụng 

một tiêu chuẩn quốc gia nhất định cần phải được dựa trên cơ sở thực trạng phát triển ngành 

công nghiệp khai khoáng của mỗi nước thành viên ASEAN và mức độ cần thiết phải thực thi 

các chính sách và chiến lược khác nhau nhằm giải quyết các nhu cầu nhất định của mỗi nước 

thành viên.   

Khung quản trị nhắm đến bốn đối tượng: (1) Các chính phủ và các cơ quan chính phủ đại 

diện cho các quốc gia thành viên ASEAN; (2) Các doanh nghiệp và tập đoàn tư nhân (3) 

người dân, cộng đồng  bao gồm các cộng đồng bị tác động và các tổ chức xã hội dân sự; và 

(4) các định chế tài chính, bao gồm các ngân hàng nhà nước và tư nhân, cũng như các công ty 

bảo hiểm.  Mỗi đối tượng cần tham gia một mức nhất định vào quá trình triển khai hiệu quả 

khung quản trị ở cấp quốc gia.  

Chính phủ các nước thành viên phải đóng vai trò đầu tàu trong quá trình triển khai. Mỗi nước 

thành viên phải chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chính sách và chiến lược tiền đề 

phục vụ cho việc triển khai khung quản trị trong phạm vi quốc gia của mình.  Các nước thành 

viên cần xây dựng các chính sách, quy định và phán quyết phù hợp nhằm ngăn chặn và xử 

phạt các trường hợp vi phạm khung quản trị, đảm bảo đủ ngân sách và nguồn lực cho việc 

giám sát công tác triển khai và thi hành.   

Chính phủ các nước thành viên cần thiết lập và chỉ định một cơ quan hoặc tổ chức đóng vai 

trò trọng tâm trong việc giám sát và điều phối công tác triển khai kết hoạch hành động tại cấp 

quốc gia.  Trọng tâm là cần xây dựng một chiến lược hoặc kế hoạch hành động, bao gồm 

những mốc thời gian chính nhằm kịp thời triển khai khung quản trị cho chính sách quốc gia.  

Để làm được điều đó, cần có sự đánh giá mức xuất phát điểm của khung chính sách và luật 
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pháp nhằm tìm ra điểm thống nhất với những nguyên tắc của khung và giải quyết những điểm 

thiếu sót hay yếu kém.   

Hơn nữa, các nước thành viên cần đóng vai trò chủ đạo trong việc phổ biến khung quản trị tới 

các cơ quan, ban, ngành cấp trung ương và địa phương, các bên liên quan khác như doanh 

nghiệp và hệ thống các tổ chức tài chính tham gia vào ngành công nghiệp khai khoáng, các 

nhóm đoàn thể, những cộng đồng chịu ảnh hưởng và người dân.  Chính phủ các nước thành 

viên, thông qua cơ quan đóng vai trò trọng tâm đó, cần xây dựng kiến thức và năng lực ngành 

cho giới doanh nghiệp và tổ chức tài chính nhằm khuyến khích và hỗ trợ tuân thủ.  Việc cần 

làm gồm thực hiện các nghiên cứu chuyên ngành hoặc chương trình đào tạo về các vấn đề và 

khó khăn trong công tác triển khai trên phạm vi quốc gia.  

Cơ quan trọng tâm sẽ cần xây dựng một diễn đàn cấp trung ương, có sự tham gia của của 

nhiều bên liên quan, chú trọng vào việc thảo luận, chia sẻ thông tin về những vấn đề trong 

công tác triển khai cơ chế.  Diễn đàn này cần có sự tham gia của đại diện đến từ các tổ chức 

hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp khai khoáng, bao gồm doanh nghiệp, hiệp hội ngành và 

tổ chức tài chính, cùng với đại diện của các đoàn thể xã hội, cộng đồng người dân địa 

phương, cộng đồng chịu tác động, cộng đồng, nhóm cư dân.  Phụ nữ, người bản địa, thợ mỏ 

quy mô nhỏ và các nhóm thiểu số truyền thống khác phải được tham gia vào các nhóm cư 

dân nói trên.  Diễn đàn đa bên sẽ đưa ra báo cáo về các vấn đề và khó khăn trong việc triển 

khai cơ chế, đồng thời hỗ trợ theo dõi và thường xuyên báo cáo kết quả trong suốt quá trình 

triển khai.   

Ví dụ, trong giai đoạn đầu, Chính phủ các nước thành viên có thể áp dụng cơ chế để thực 

hiện Đánh giá nhanh hoặc Phân tích điểm khác biệt để hiểu biết về thực trạng quản lý ngành 

công nghiệp khai khoáng, đồng thời xác định mức độ sẵn sằng và những rào cản phải đối mặt 

trong công tác triển khai cơ chế.Kết quả của bước Phân tích điểm khác biệt có thể hỗ trợ 

Chính phủ trong việc xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết những điểm khác biệt này 

trên phạm vi quốc gia. Quy trình thực hiện RA/GA và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia 

cần có sự tham gia và hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội và người 

dân.  

Các doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp khai khoáng tại ASEAN sẽ phải có trách nhiệm 

tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu của nhà nước trong việc triển khai khung quản trị.  Ngoài 

ra, các doanh nghiệp này cũng cần ban hành các chính sách nội bộ, đảm bảo trách nhiệm để 

tránh trường hợp vi phạm những nguyên tắc của khung quản trị.  Doanh nghiệp phải thực 

hiện nghĩa vụ và đảm bảo tuân thủ khung trong tất cả các hoạt động của mình, trong các mối 

quan hệ dựa trên các hoạt động đó với bên thứ ba như đối tác kinh doanh, các đơn vị khác 

trong chuỗii giá trị, các tổ chức và cá nhân thuộc và không thuộc Nhà nước.  Các tổ chức tài 

chính có trách nhiệm tránh các dự án đầu tư hay hỗ trợ có khả năng gây hậu quả nghiêm 

trọng và / hoặc những tác động dưới nhiều hình thức, không thể khôi phục lại và chưa từng 

có tiền đề đối với môi trường. 

Cả các nước thành viên và doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm đảm bảo những cộng động 

chịu ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực này được hưởng các biện pháp khắc phục có hiệu 

quả, nhưng phải tuân thủ những nguyên tắc của khung.  Các nước thành viên phải thực hiện 

các biện pháp phù hợp trong phạm vi lãnh thổ và / hoặc quyền hạn của mình nhằm đảm bảo 
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những đối tượng chịu tác động được hưởng những biện pháp khắc phục có hiệu quả nhờ phán 

quyết của tòa hay các chính sách, quy định hành chính.  Doanh nghiệp có trách nhiệm phối 

hợp triển khai khung và biện pháp khắc phục, đồng thời thực hiện các biện pháp kỷ luật trong 

nội bộ của mình.  Các tổ chức đoàn thể xã hội cũng cần đóng vai trò giám sát việc triển khai 

khung và các biện pháp khắc phục, đồng thời hỗ trợ người dân và các nhóm cộng đồng trong 

việc thực thi quyền của mình và lên tiếng nếu có vấn đề cần khiếu nại.  

1.4  Hỗ trợ từ phía các tổ chức và cơ quan của ASEAN 

Các cơ quan của ASEAN sẽ hỗ trợ các hoạt động của nước thành viên trong việc áp dụng và 

triển khai khung quản trị bằng cách ban hành những chỉ thị và quy định thực hiện quy trình. 

Để có thể triển khai hiệu quả trên phạm vi khu vực, Khung quản lý công nghiệp khai khoáng 

tại ASEAN phải được phối hợp với hệ thống thể chế và chính sách của ASEAN, áp dụng cho 

các kế hoạch và chiến lược hiện tại và trong tương lai để hội nhập ASEAN.  Đối với khung 

hiện tại, Kế hoạch hành động hợp tác khai khoáng của ASEAN (AMCAP) và Kế hoạch hành 

động hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) sẽ được gia hạn hiệu lực vào năm 2016, làm cơ 

sở tham chiếu cấp khu vực cho các nước thành viên ASEAN trong công tác triển khai khung 

này.   

Việc xúc tiến thực hiện khung của các cơ quan ASEAN, với vai trò là một công cụ quan 

trọng hỗ trợ ASEAN hội nhập và xây dựng cộng đồng, sẽ củng cố và bổ sung cho cam kết 

của các nước thành viên ASEAN trong việc áp dụng và triển khai khung quản trị trên phạm 

vi quốc gia.  Do đó, Hội nghị các Bộ trưởng chuyên ngành sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc 

xây dựng những hành động và quy định đối với triển khai khung trên phạm vi khu vực và 

trong phạm vi các nước thành viên.  Cụ thể, Hội nghị các Bộ trường ngành năng lượng của 

ASEAN (AMEM) và Hội nghị các Bộ trưởng ngành khai khoáng của ASEAN (AMMin) cần 

xây dựng và tổng hợp những chỉ thị và quy định áp dụng khung vào các văn bản AMCAP và 

APAEC mới.  Các cơ quan này sẽ có trách nhiệm đi đầu trong công tác triển khai cụ 

thểkhung quản trị trên cơ sở APAEC và AMCAP, đồng thời theo dõi mức độ cam kết theo 

phạm vi tươngứng.  

Các Hội nghị các Bộ trưởng chuyên ngành cũng sẽ có vai trò triển khai khung theo như kế 

hoạch và chiến lược nhằm hội nhập và xây dựng cộng đồng. Chẳng hạn, Hội đồng Khu vực 

đầu tư ASEAN (AIA) phụ trách việc giám sát viềc triển khai Thỏa thuận đầu tư toàn diện 

ASEAN (ACIA), áp dụng các tiêu chuẩn của khung vào kế hoạch và chính sách nhằm thúc 

đầy đầu tư trong và ngoài khu vực. Theo Trụ cột Cộng đồng chính trị - an ninh, Hội nghị Bộ 

trưởng ASEAN về Luật (ALAWMM) có vai trò lập kế hoạch và chiến lược cho sự phát triển 

và hài hòa các quy định và khung pháp lý cần thiết cho việc thực hiện hiệu quả của khung. 

Tương tự như vậy, theo trụ cột Cộng đồng Văn hóa – xã hội, Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN 

về Môi trường (AMME) và về Phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo cần tích hợp các tiêu 

chuẩn khung vào các chính sách và kế hoạch để bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghẻo 

bởi chúng có liên quan đến ngành công nghiệp khai khoáng.    

Việc thực hiện các khung theo tiêu chuẩn đã thiết lập và theo chương trình của các cơ quan 

chuyên ngành cấp Bộ cần được các cấp Hội đồng của Hội nghị thượng đỉnh xác nhận.  Việc 

xác nhận các văn bản chính sách và hiệp định của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị 

thượng đỉnh đã thể hiện mức độ cao nhất sự cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN. 
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Hội nghị thượng đỉnh ASEAN là cơ quan hoạch định chính sách tối cao trong phạm vi cộng 

đồng ASEAN, thiết lập các định hướng cho chính sách và mục tiêu của ASEAN. Hội nghị đã 

trao đổi, cung cấp hướng dẫn chính sách và quyết định các điểm chính liên quan đến việc 

thực hiện các mục tiêu của ASEAN, các vấn đề đáng quan tâm của các Quốc gia thành viên 

và tất cả vấn đề mà Hội đồng Điều phối ASEAN, Hội đồng Cộng đồng ASEAN và các Cơ 

quan Bộ, ngành ASEAN đề cập. Có bốn cơ quan Hội đồng hỗ trợ vai trò của Hội nghị thượng 

đỉnh, đó là: Hội đồng điều phối ASEAN (ACC) để giám sát chung việc thực hiện và điều 

phối Cộng đồng ASEAN, Hội đồng Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN, Hội đồng cộng 

đồng kinh tế ASEAN và Hội đồng cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN để đảm bảo sự phối 

hợp của hoạt động trong mỗi khu vực.   

Trong khi khung liên quan trực tiếp đến các tiêu chuẩn đã thiết lập và chương trình làm việc 

của AMEM và các cơ quan Bộ ngành AMMin, việc thực hiện có hiệu quả hiệu quả hay 

không phụ thuộc vào thành tựu của các mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN, bao gồm cả 

trụ cột cộng đồng chính trị - an ninh và văn hóa - xã hội ASEAN. Do đó các tiêu chuẩn thiết 

lập trong khung cần được thực hiện theo kế hoạch và chương trình thông qua ba trụ cột của 

cộng đồng ASEAN. Việc các cơ quan cấp Bộ, ngành phối hợp làm việc chặt chẽ với Hội 

đồng Điều phối ASEAN là rất quan trọng để đảm bảo các khung của chương trình Hội nghị 

Thượng đỉnh ASEAN cũng như chương trình của Hội đồng AEC, APSC và ASCC, tăng 

cường sự gắn kết chính sách, hiệu quả và hợp tác giữa các trụ cột ASEAN.  

Sự thành công của khung này đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong toàn bộ 

quá trình. Cần thiết có một chương trình truyền thông hiệu quả để tạo nên nhận thức lớn hơn 

của cộng đồng về khung trong tất cả các nước thành viên ASEAN cũng như thông báo về tiến 

độ của quá trình áp dụng đến các bên liên quan, bao gồm cả cộng đồng doanh nghiệp và nhân 

dân thuộc các nước ASEAN.Các cơ quan cấp Bộ, ngành AMEM và AMMin cần khởi động 

một kế hoạch truyền thông toàn diện để giải thích với các quan chức Chính phủ, các bên liên 

quan trong cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội và công chúng về mục tiêu, lợi ích và 

thách thức của khung này. Kế hoạch này được coi như một nền tảng của khu vực để thảo luận 

cởi mở và chia sẻ thông tin với tất cả các nước thành viên. Đồng thời, các nước thanh viên 

nên thiết lập một cơ chế ở cấp quốc gia để thường xuyên báo cáo về kết quả đầu ra và các vấn 

đề phát sinh trong quá trình áp dụng. 
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Các bước chính để thực hiện Khung 

Cấp quốc gia 

1. Các nước thành viên có thể sử dụng Khung này để tiến hành đánh giá nhanh / 

Phân tích điểm khác biệt (RA/GA) trên tất cả bốn trụ cột của khung. Mục đích của 

RA / GA là: 1. Cung cấp tóm tắt nhanh trong việc quản trị công nghiệp khai thác ở 

mỗi nước thành viên và xác định các giai đoạn và mức độ phát triển công nghiệp 

khai khoáng hiện tại; 2. Cung cấp đánh giá chi tiếtvị trí hiện tại một quốc gia đang 

đứng trong bốn trụ cột chính của khung; 3. Cung cấp một ước tính rõ ràng về 

những thách thức và cơ hội với việc thực hiện bốn trụ cột chính của khung và xác 

định các khu vực cần cải thiện; 4. Tạo nên một cơ sở vững chắc và nền tảng cho sự 

phát triển của Kế hoạch hành động quốc gia nhằm thực hiện Khung. 

2. Xác định một cơ quan đầu mối quốc gia, như các cơ quan thích hợp nhất của 

Chính phủ để lưu trữ các RA/GA và phối hợp thực hiện Kế hoạch hành động quốc 

gia. 

3. Thiết lập một Nhóm công tác / Nhóm đa phương (WG/MSG) bao gồm đại diện 

của các cơ quan của chính phủ có liên quan, doanh nghiệp và xã hội. Mục đích của 

WG/MSG là: 1) Chuẩn bị và thống nhất về các điều khoản tham chiếu cho 

RA/GA; 2) Xem xét, đóng góp ý kiến và phản hồi trên RA/GA; 3) Xây dựng và 

giám sát các kế hoạch hành động quốc gia dựa trên các kết quả của RA/GA. 

4.Tổ chức các cuộc tham vấn thêm cho kế hoạch hành động quốc gia và thực hiện 

Kế hoạch hành động. 

Cấp ASEAN 

1. Các cơ quan chuyên ngành cấp Bộ thông qua và thúc đẩy Khung này như một cơ 

sở để hài hòa các chính sách khoáng sản và thúc đẩy các thông lệ tốt trong lĩnh vực 

khai thác khoáng sản, năng lượng và hợp tác khu vực trong các lĩnh vực này. 

2. Thiết lập cơ chế cho một quá trình đánh giá RA/GA của nước bạn và Kế hoạch 

hành động quốc gia, cũng như cơ chế phối hợp để thực hiện Khung giữa các quốc 

gia thành viên ASEAN. 

3. Thiết lập một cơ chế đánh giá để theo dõi việc thực hiện Kế hoạch hành động 

quốc gia và đo lường các thành tựu và tiến bộ của mỗi quốc gia thành viên. 

4. Phối hợp với các đối tác đối thoại để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia 

thành viên trong việc thực hiện RA/GA và phát triển của Kế hoạch hành động quốc 

gia và thực hiện chiến lược. 
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1.5 Tổng hợp và củng cố sáng kiến đa phƣơng và các sáng kiến khác.  

Sáng kiến trước đã chứng minh rằng việc thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện là không đủ để 

đảm bảo khai thác tối đa hoá lợi ích và giảm thiểu chi phí cho môi trường và cộng đồng địa 

phương. Các khung hiện tại nhằm mục đích xây dựng dựa trên các sáng kiến quốc tế tự 

nguyện đã có bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn bắt buộc để đảm bảo trách nhiệm giải trình 

của các doanh nghiệp và chính phủ. Như vậy các doanh nghiệp và chính phủ phải chịu trách 

nhiệm các hoạt động của công ty, cũng như chịu sự quản lý và giám sát của chính phủ, sự 

giám sát của cộng đồng và lưu ký một chuỗi kiểm chứng của các sản phẩm ngành công 

nghiệp khai khoáng. 

Việc thực hiện các khung nên được tích hợp và bổ sung với các sáng kiến hiện có để tăng 

cường quản trị ngành công nghiệp khai khoáng ở cấp quốc gia, cấp khu vực và quốc tế. Điều 

này bao gồm mô hình hiện có và các khung thực hành tốt nhất cho các ngành công nghiệp 

khai khoáng và các sáng kiến tự nguyện của nhiều bên liên quan. 

Trong bối cảnh này, các sáng kiến của các bên liên quan được định nghĩa là các sáng kiến và 

các quy trình quy tụ các chuyên gia của các bên khác nhau, bao gồm các đại diện của chính 

phủ, doanh nghiệp và xã hội, trong một nỗ lực để tìm ra giải pháp chung cho các vấn đề phức 

tạp, cũng như để phát triển và thúc đẩy phương pháp tiếp cận chính sách mới ở cấp quốc gia 

và quốc tế nhằm đáp ứng các thách thức và phát triển bền vững của xã hội và môi trường sinh 

thái. 

Một số nước thành viên ASEAN, các doanh nghiệp kinh doanh và các tổ chức tài chính có 

hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng ASEAN đã là thành viên của sáng kiến như vậy. Ví dụ, 

Indonesia và Timor-Lestehiện đang là nước đã tuân thủ EITI; Malaysia và Philippines là 

những nước ứng cử viên EITI. Các doanh nghiệp kinh doanh và các tổ chức tài chính trong 

ngành đã đăng ký với các sáng kiến tự nguyện của ngành như Hiệp ước Toàn cầu của Liên 

Hợp Quốc, các nguyên tắc tự nguyện của Liên Hợp Quốc về an ninh + Nhân quyền và 

nguyên tắc quỹ đạo
1
.  

Các sáng kiến của các bên liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn: 

- Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng: Các EITI là một liên minh toàn cầu 

của các chính phủ, các công ty và xã hội cùng làm việc với nhau để cải thiện việc quản lý 

trách nhiệm và minh bạch doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên. Các quốc gia thực hiện các 

tiêu chuẩn EITI phải đảm bảo công khai đầy đủ các loại thuế và các khoản thanh toán khác 

được thực hiện bởi các công ty dầu khí và khai thác khoáng sản cho các chính phủ. Các 

                                                           
1
Nguyên tắc Quỹ đạo là khung quản lý rủi ro, được các tổ chức tài chính áp dụng nhằm xác định, đánh giá và 

quản lý các rủi ro về môi trường và xã hội trong các dự án và chủ yếu được dùng như tiêu chuẩn thấp nhất để 

đánh giá toàn diện nhằm hỗ trợ các rủi ro trong quá trình ra quyết định. Xem http://www.equator-

principles.com.  

http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
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khoản thanh toán được trình bày trong Báo cáo thường niên EITI cho phép người dân giám 

sát các khoản thu của chính phủ từ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
2
   

- Điều lệ tài nguyên thiên nhiên: Điều lệ này là một tập hợp các nguyên tắc kinh tế cung cấp 

hướng dẫn cho các chính phủ và xã hội về cách quản lý tốt nhất các cơ hội mà nguồn tài 

nguyên thiên nhiên tạo ra để phát triển. Điều lệ gồm mười hai nguyên tắc bao gồm các lựa 

chọn và chiến lược mà Chính phủ có thể theo đuổi để giúp đảm bảo phát triển kinh tế bền 

vững từ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên
3
.  

- Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc: Các Hiệp ước Toàn cầu là một sáng kiến chính sách 

chiến lượctự nguyện cho phép các doanh nghiệp hợp tác với các chính phủ, xã hội, các nhóm 

lao động và Liên hợp quốc để cải thiện các tác động của các hoạt động của họ đối với quyền 

con người và bền vữngmôi trường. Các doanh nghiệp đăng ký vào Hiệp ước Toàn cầu phải 

cam kết sắp xếp các hoạt động và chiến lược của họ với mười nguyên tắc được chấp nhận 

phổ quát bao gồm các quyền con người, lao động, môi trường và phòng chống tham nhũng 
4
. 

- Nguyên tắc tự nguyện về an ninh + Nhân quyền: Các nguyên tắc tự nguyện là tập hợp các 

nguyên tắc không ràng buộc được phát triển để hỗ trợ các công ty khai khoáng nhằm cân 

bằng mối quan tâm an ninh với nhân quyền. Các nguyên tắc tự nguyện đã được đưa ra vào 

năm 2000 và là một sáng kiến ba bên, với sự tham gia của Chính phủ, xã hội và các doanh 

nghiệp. Các nguyên tắc tự nguyện được xây dựng để đáp ứng với các báo cáo về vi phạm 

nhân quyền của ngành công nghiệp khai khoáng do các nhà cung cấp an ninh cáo buộc. Các 

nguyên tắc áp dụng để tương tác với cả lực lượng an ninh cộng đồng và tư nhân. Một số công 

ty đã tích hợp các nguyên tắc này vào hệ thống quản lý của mình và thỏa thuận với các nhà 

thầu 
5
.   

- Đối tác ký kết mở (OCP): OCP nhằm tăng cường trách nhiệm công bố thông tin và tham gia 

vào các hiệp định liên quan đến dầu mỏ, khí đốt và khai thác mỏ; xây dựng một cơ sở bằng 

chứng để thông báo các chính sách và thông lệ tốt; phát triển các công cụ để thông tin trong 

hợp đồng dễ tiếp cận và dễ sử dụng hơn; và tạo điều kiện cho đối thoại và hành động giữa các 

bên liên quan để nâng cao kết quả ký kết 
6
.  

Những sáng kiến hiện có thể cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện khung ở cấp khu vực và quốc 

gia trong khu vực ASEAN, bao gồm việc hướng dẫn chi tiết hơn trong các lĩnh vực quan 

trọng như minh bạch thu nhập, quản lý rủi ro xã hội và rủi ro môi trường trong dự án tài 

chính, và bảo vệ nhân quyền trong khu vực có xung đột. Do đó, những nỗ lực hướng tới thực 

hiện khung cũng khuyến khích và hỗ trợ việc các nước thành viên và các doanh nghiệp kinh 

doanh xác nhận các sáng kiến tự nguyện và của nhiều bên liên quan. 

                                                           
2
Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng, xem http://eiti.org/eiti.   

3
Điều lệ tài nguyên thiên nhiên, xem http://naturalresourcecharter.org. 

4
Hiệp ước toàn cầu Liên hợp quốc, xem http://www.unglobalcompact.org.  

5
Sáng kiến nguyên tắc tự nguyện về an ninh + nhân quyền, xem http://www.voluntaryprinciples.org. 

6
Đối tác ký kết mở, xem http://www.open-contracting.org.   

http://eiti.org/eiti
http://naturalresourcecharter.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.open-contracting.org/
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