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Phạm Bích San

 - Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên
nhiên tại chính quốc ở quy mô công nghiệp,

 -Khai thác thuộc địa

 -Phát triển mạnh mẽ thị trường và sở hữu tư nhân

 - Sự hình thành các tổ chức xã hội dân sự hiện đại.

 Khai thác tai nguyên với các phương tiện hiện đại

 Tích tụ tài sản tư nhân mạnh mẽ

 Sự hiện diện của các tập đoàn đa quốc gia

 Sự thống nhất các nguyên tắc và mục tiêu phát
triển nhằm đạt được sự phát triển bền vững

 Hinh thành các tiêu chuẩn chung để quản lý sự
phát triển: bảo vệ môi trường

 Khung quản trị công nghiệp khai thác

 Một ASEAN hai tốc độ trong kinh tế và thu nhập: 
định hướng dựa vào khai thác tài nguyên và định
hướng dựa vào công nghệ,

 Sự khác biệt lớn về trình độ tay nghề được đào tạo
và năng suất lao động,

 Khung pháp lý khác nhau cho việc hinh thành và
phát triển các doanh nghiệp tư nhân:

 +sự hình thành,

 +các quy định về bảo vệ môi trường

 Sự tồn tại các tôn giáo và ý thức hệ khác
nhau: phật giáo, hồi giáo, thiên chúa giáo, 
CNXH…

 Các truyền thống văn hoá khác nhau,
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 Có sự khác biệt lớn trong cách tổ chức nhà nước: 
+bộ máy hành chính cứng: quan liêu và mệnh lệnh,

+bộ máy hành chính mềm: trao đổi va đồng thuận

 Có sự khác nhau trong sự tồn tại và vai trò của các
tổ chức xã hội dân sự,

 Các doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo
trong việc khai thác tài nguyên: TKV, 

 Sự hiểu biết của xã hội về một khung quản trị công
nghiệp khai thác chưa cao

 Các tổ chức xã hội đang trong giai đoạn hình thành
và tồn tại nhiều loại hinh khác nhau với các mục
tiêu khác nhau: chưa định hướng về sự cân thiết
của một khung quản trị công nghiệp khai thác

 Hai quan điểm trong việc tiếp nhận kinh nghiệm:

+Tiếp nhận trọn vẹn hay thay đổi rất căn bẳn

 Hình thành và phát triển các tổ chức xã hội hiện
đại,

 Áp dụng và thích ứng với điều kiện Việt Nam các
nội dung hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự
của các nước ASEAN,


