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Danh mục các chữ viết tắt

DN Doanh nghiệp

DNNN Doanh nghiệp nhà nước

EITI Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác

BVMT Bảo vệ môi trường

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GTGT Giá trị gia tăng

TNDN Thu nhập doanh nghiệp

TTĐB Tiêu thụ đặc biệt

NSNN Ngân sách nhà nước

NSTW Ngân sách trung ương

NSĐP Ngân sách địa phương

UBND Ủy ban nhân dân

UBTVQH Ủy ban Thường vụ Quốc hội

HĐND Hội đồng nhân dân

TN&MT Tài nguyên và môi trường

KH&ĐT Kế hoạch và đầu tư

NĐ Nghị định

TT Thông tư

QĐ Quyết định

KS Khoáng sản
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Tài nguyên khoáng sản và dầu khí là nguồn của cải thiên nhiên ban tặng cho con người 
và là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế. Do tính chất không tái tạo, nguồn lực 
tài chính từ khai thác tài nguyên cần được quản lý và sử dụng một cách cẩn trọng, phục 
vụ đầu tư xây dựng năng lực con người và hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế có tính bền 
vững hơn. Ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu đánh giá về công tác quản trị tài nguyên 
khoáng sản ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh thu và quản lý ngân sách. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu và 
các hoạt động liên quan. Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các sở, ban ngành 
của tỉnh Lào Cai và tỉnh Phú Yên đã cung cấp thông tin và hỗ trợ nhiệt tình cho nghiên 
cứu. Chúng tôi xin cảm ơn TS. Lê Ái Thụ (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) 
và TS. Nguyễn Thành Vạn (Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam) đã đóng góp những ý kiến 
quý báu giúp hoàn thiện báo cáo này. Ngoài ra, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các 
đồng nghiệp và chuyên gia đã tham gia và đóng góp nhiều ý tưởng tại các hội thảo về 
chủ đề quản trị tài nguyên của Liên minh Khoáng sản trong thời gian qua.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên hy vọng những kết quả trình bày trong báo cáo 
sẽ góp phần tăng cường nhận thức xã hội về lĩnh vực quản trị tài nguyên thiên nhiên, 
đặc biệt nhìn từ khía cạnh quản lý các nguồn thu tài chính. Qua đó, chúng tôi mong 
rằng nghiên cứu này sẽ góp phần thúc đẩy thảo luận và cải cách chính sách theo hướng 
sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ sự phát triển bền vững 
của quốc gia.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Lời cảm ơn

Rừng ven bờ biển huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đang bị hoạt động khai thác titan quét sạch.
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Tóm tắt

Tài nguyên khoáng sản đã được nhiều quốc gia sử dụng như nguồn lực tiền đề cho các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Do có tính chất không tái tạo, nguồn lực tài 
chính từ khai thác tài nguyên khoáng sản thường được sử dụng để phát triển các ngành 
kinh tế khác có tính bền vững hơn và xây dựng năng lực con người để đảm bảo mục 
tiêu phát triển lâu dài của quốc gia. Quản lý nguồn thu tài chính từ khai thác tài nguyên 
được coi là một trong những nội dung quan trọng để chuyển hóa tài nguyên khoáng sản 
thành thịnh vượng xã hội. Để đạt được mục tiêu trên, việc quản lý nguồn lực tài chính 
cần đảm bảo 3 yêu cầu chính: (i) Thu một cách hiệu quả các khoản đóng góp từ khai 
thác tài nguyên; (ii) Quản lý tốt nguồn thu để hạn chế các rủi ro cho ngân sách và (iii) 
Đầu tư một cách hợp lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên cho các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững. Nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm đánh giá tổng 
thể các chính sách thu, thực tiễn thực hiện chính sách và vấn đề sử dụng ngân sách từ 
khai thác tài nguyên ở Việt Nam. Nghiên cứu đưa ra một số kết luận chính như sau:

Về mặt chính sách, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống chính sách thu tương đối 
hoàn thiện cho lĩnh vực khai thác tài nguyên, bao quát tất cả các công đoạn từ thăm dò, 
khai thác, chế biến, tiêu thụ đến xuất khẩu. So sánh với nhiều quốc gia trên thế giới, 
mức thu của Việt Nam đối với khai thác dầu thô còn thấp. Cụ thể, mức thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với dầu thô của Việt Nam còn thấp so với các nước xuất khẩu dầu mỏ. 
Ngoài ra, phạm vi dao động thuế suất đối với các dự án khai thác dầu mỏ là khá lớn, từ 
32% đến 50%, quyền quyết định thuế suất cụ thể cho từng dự án được giao cho cơ quan 
hành pháp. Đối với khoáng sản ngoài dầu mỏ, mức thu tổng hợp theo quy định của Việt 
Nam tương đối cao so với một số quốc gia được lựa chọn để so sánh. 

Về vấn đề thực hiện các chính sách thu, thu ngân sách nhà nước từ khai thác khoáng sản 
còn thấp về cả con số tuyệt đối và tỷ trọng đóng góp. Theo số liệu của Tổng cục Thuế 
năm 2012, thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản không kim loại chiếm khoảng 10%; 
nhóm khoáng sản kim loại chiếm khoảng 1,75%; nước thiên nhiên chiếm khoảng 2,7%; 
từ sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên và tài nguyên khác chiếm 1,47% tổng số 
thu thuế tài nguyên của Việt Nam. Theo phát biểu của ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tại Hội thảo quốc gia “Tăng 
hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản: Giải pháp nào cho Việt Nam?”, một 
số địa phương cấp rất nhiều giấy phép khai thác nhưng thu ngân sách rất hạn chế; có 
tỉnh đã cấp tới 200 giấy phép khai thác nhưng số thu thuế tài nguyên chưa được 4 tỷ 
đồng/năm. Mức thu ngân sách này không tương xứng với mức độ khai thác, tổn hại môi 
trường - xã hội và các chi phí quản lý.
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Về các nguyên nhân, nghiên cứu đã phân tích rõ các nguyên nhân dẫn đến việc thu 
ngân sách từ khai thác tài nguyên chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Thứ nhất, mức 
thu đối với khai thác dầu khí ở Việt Nam còn thấp so với nhiều quốc gia khác và được 
quy định trong một khoảng quá rộng. Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có tiêu chí cụ thể để 
làm căn cứ xác định mức thuế suất trong khai thác dầu mỏ. Thứ hai, đối với các khoáng 
sản khác ngoài dầu khí, mức thu tổng hợp theo quy định chính sách của Việt Nam là 
tương đối cao so với các quốc gia được lựa chọn để so sánh. Tuy nhiên, việc giám sát 
thực thi chính sách chưa tốt dẫn đến khả năng thất thoát ngân sách. Mức thu quá cao 
còn “khuyến khích” các hành vi gian lận thuế và dẫn đến sự bất công bằng giữa các 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật phải gánh vác nghĩa 
vụ tài chính quá nặng trong khi các doanh nghiệp không chấp hành tốt được hưởng 
lợi từ hành vi gian lận thuế. Báo cáo cũng đã phân tích nhiều rủi ro và đưa ra các dẫn 
chứng của việc thất thu ngân sách do khai thác trái phép, xuất khẩu trái phép và khai báo 
sản lượng không đúng thực tế. Những nguyên nhân chính của hiện tượng này là trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý chưa được quy định rõ ràng, mức độ minh bạch trong 
quản lý tài nguyên còn hạn chế và thiếu các cơ chế giám sát độc lập.

Về quản lý và sử dụng ngân sách từ tài nguyên, khác với nhiều quốc gia trên thế giới, 
Việt Nam không xây dựng một hệ thống quản lý riêng cho ngân sách từ khai thác tài 
nguyên. Việc phân bổ và sử dụng ngân sách nói chung chủ yếu dựa trên dự toán ngân 
sách do Quốc hội và HĐND các cấp phê duyệt. Trong nhiều năm qua, tổng chi ngân 
sách của Việt Nam luôn cao hơn tổng thu ngân sách, khi kinh tế tăng trưởng cao cũng 
như khi tăng trưởng thấp. Việc duy trì bội chi ngân sách ở mức cao, kéo dài mà không 
tính đến yếu tố chu kỳ của tăng trưởng kinh tế được nhìn nhận là vòng luẩn quẩn trong 
quản lý tài chính công. Trong khi đó, cơ cấu chi đầu tư có xu hướng giảm và chi thường 
xuyên có xu hướng tăng phần nào thể hiện bộ máy quản lý nhà nước cồng kềnh và kém 
hiệu quả. Việt Nam cũng chưa có quy định cụ thể về việc đầu tư ngân sách từ khai thác 
tài nguyên cho các chương trình phát triển kinh tế bền vững và dài hạn hơn. Ở cấp 
địa phương, Chính phủ đã quy định thu Phí BVMT nhằm khắc phục các hậu quả môi 
trường từ hoạt động khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, nhiều địa phương sử dụng chưa 
đúng khoản thu này gây ra sự bất bình đẳng trong khai thác tài nguyên. Cộng đồng địa 
phương chịu ảnh hưởng nặng nề do hoạt động khai thác khoáng sản nhưng không được 
đầu tư đúng mức trong vấn đề thiết yếu như khắc phục ô nhiễm môi trường, nước sạch 
hay an sinh xã hội. 
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Bãi sông Cái (huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị đào xới tan hoang vì khai thác vàng sa khoáng.
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Về việc áp dụng EITI, sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác EITI được coi 
là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ quản lý tài nguyên nói chung và quản lý các nguồn lực 
tài chính từ khai thác tài nguyên nói riêng. Nguyên tắc chung của EITI là công khai 
một số thông tin liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên dưới sự giám sát độc lập 
của Hội đồng các bên liên quan. Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 quy định công khai thông 
tin đối với 7 nội dung chính gồm Cấp phép, Dữ liệu sản xuất, Doanh nghiệp nhà nước, 
Thu ngân sách, Nguồn thu địa phương, Quản lý nguồn thu và Tác động xã hội. Trong 
đó, 6 nội dung đầu trực tiếp liên quan đến quản lý ngân sách từ khai thác tài nguyên. 
Báo cáo đã phân tích và so sánh EITI 2013 với các quy định hiện hành của Việt Nam. 
Theo đó, EITI hoàn toàn phù hợp với định hướng chính sách quản lý chung của Việt 
Nam. Nhiều văn bản pháp luật cũng đã quy định công khai một số thông tin như EITI 
yêu cầu nhưng tính hệ thống và mức độ chặt chẽ còn hạn chế. Kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy, EITI đã hỗ trợ hiệu quả nhiều quốc gia như Nigeria trong việc hạn chế thất thu 
ngân sách từ khai thác tài nguyên.

Về một số kiến nghị cụ thể, nghiên cứu đã đưa ra 6 kiến nghị chính nhằm nâng cao hiệu 
quả thu ngân sách từ khai thác tài nguyên gồm: (i) Thực thi EITI nhằm hỗ trợ quản lý 
tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy các cải cách chính sách; (ii) Xem xét nâng 
mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác dầu thô, đồng 
thời, cần cụ thể hóa các tiêu chí xác định mức thuế suất để giảm đến mức thấp nhất 
quyền xác định thuế suất của cơ quan hành pháp; (iii) Xem xét điều chỉnh giảm thuế 
suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản cho phù hợp hơn, đặc biệt khi việc thu 
tiền cấp quyền được áp dụng từ năm 2014; (iv) Tăng cường vai trò của chính quyền địa 
phương trong quản lý tài nguyên nói chung và quản lý thu nói riêng. Quy định rõ ràng 
trách nhiệm của chính quyền địa phương là cơ sở quan trọng để đảm bảo quản lý hiệu 
quả tài nguyên khoáng sản và thu ngân sách nhà nước; (v) Nâng cao hiệu quả công tác 
thanh tra và kiểm tra của cơ quan thuế các cấp; (vi) Xem xét thành lập Quỹ Tài nguyên 
để quản lý tốt hơn nguồn thu từ khai thác tài nguyên, đặc biệt là nguồn thu từ khai thác 
dầu khí.
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Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và tạo thêm nguồn lực cho ngân 
sách nhà nước (NSNN), cùng với quá trình cải cách hệ thống chính sách thu NSNN, 
Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chính sách thu đối với lĩnh vực tài 
nguyên, bao quát tất cả các khâu từ khai thác, sử dụng đến xuất khẩu. Đặc biệt, năm 
2009, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế tài nguyên thay thế cho Pháp lệnh Thuế tài 
nguyên. Theo đó, đối tượng chịu thuế đã được mở rộng và khung thuế suất đối với một 
số nhóm tài nguyên cũng đã được điều chỉnh hợp lý hơn. Chính sách thuế xuất khẩu 
cũng liên tục được điều chỉnh nhằm hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên, đặc biệt là tài 
nguyên thô. Cùng với đó, nhiều chính sách phí và lệ phí áp dụng đối với hoạt động khai 
thác tài nguyên cũng được xây dựng và tổ chức thực hiện. Hiện nay, chính sách thu 
chính liên quan đến tài nguyên gồm: (i) Chính sách thuế tài nguyên; (ii) Chính sách 
thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp khai thác tài nguyên; (iii) 
Chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài nguyên; (iv) Chính sách thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu đối với tài nguyên; (v) Thuế bảo vệ môi trường; (vi) Các khoản 
phí và lệ phí; và (vii) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Cùng với việc điều chỉnh 
chính sách, công tác quản lý thuế cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi Luật Quản 
lý thuế 2006 được ban hành. Theo đó, công tác quản lý và thu thuế từng bước được cải 
thiện theo hướng người nộp thuế tự khai, tự nộp. Cơ quan thuế có nhiệm vụ tăng cường 
kiểm tra, thanh tra và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình. 

Trong những năm qua, số thu liên quan đến tài nguyên tăng đều qua các năm. Mặc dù 
vậy, thu ngân sách từ tài nguyên chưa tương xứng với tiềm năng và khả năng động viên. 
Số thu thuế tài nguyên đối với các tài nguyên ngoài dầu khí chiếm tỷ trọng rất thấp. 
Nhiều mỏ khoáng sản được cấp phép không theo quy hoạch, chưa có đánh giá tác động 
môi trường hoặc không đúng thẩm quyền. Tình trạng xuất khẩu trái phép tài nguyên và 
xuất khẩu tài nguyên thô chưa qua chế biến vẫn còn tiếp diễn. Trong khi đó, do mức độ 
công khai minh bạch còn hạn chế, vai trò giám sát của cộng đồng và xã hội đối với việc 
khai thác và sử dụng tài nguyên chưa được phát huy, gây thất thu ngân sách nhà nước. 

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều đánh giá khá trái 
chiều về thu ngân sách đối với khai thác tài nguyên. Có ý kiến cho rằng, các tổ chức 
khai thác và sử dụng tài nguyên ở Việt Nam đang phải gánh vác các nghĩa vụ tài chính 
quá nặng nề. Có ý kiến cho rằng, mức thu ngân sách đối với khai thác tài nguyên ở Việt 
Nam còn thấp. Có ý kiến cho rằng, công tác quản lý thu đối với khai thác tài nguyên còn 
lỏng lẻo. Ngoài ra, công tác quản lý và sử dụng ngân sách từ khai thác tài nguyên còn rất 
nhiều bất cập. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm góp phần trả lời các câu hỏi sau:

Giới thiệu
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(i) Hệ thống chính sách thu đặc thù cho lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Việt 
Nam có những điểm gì khác biệt so với một số quốc gia trong khu vực? 

(ii) Mức thu các khoản đóng góp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản theo quy 
định chính sách của Việt Nam có phù hợp không?

(iii) Hiệu quả thu ngân sách từ khai thác khoáng sản ở Việt Nam như thế nào? 
Các lỗ hổng trong chính sách hoặc công tác quản lý thu hay không? 

(iv) Ngân sách, đặc biệt là ngân sách từ khai thác tài nguyên đã được quản lý và 
sử dụng như thế nào?

(v) Các giải pháp nhằm tăng hiệu quả thu và quản lý ngân sách từ khai thác tài 
nguyên.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc rà soát các chính sách thu hiện hành, đánh 
giá công tác quản lý thu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên tại Việt Nam và nghiên cứu 
kinh nghiệm quốc tế nhằm làm rõ những mặt tích cực và hạn chế trong việc quản lý thu 
ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị hoàn thiện chính sách thu và 
công tác quản lý thu theo hướng khuyến khích khai thác tài nguyên tiết kiệm, đồng thời 
đảm bảo huy động và sử dụng hiệu quả nguồn thu từ khai thác tài nguyên, phục vụ mục 
tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
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Tổng quan chung về hệ thống 
chính sách thuế ở Việt Nam

Phần

1
Dòng chảy sông Thanh (huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị nắn lệch đi vì nạn khai thác vàng sa khoáng. 
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Từ năm 1991 đến nay, hệ thống thuế của Việt Nam đã trải qua nhiều cải cách quan 
trọng và ngày càng hoàn thiện. Các yếu tố cơ bản của một hệ thống thuế phù hợp với 
cơ chế thị trường đã từng bước được thiết lập ở Việt Nam. Ngay từ những năm đầu của 
thập niên 1990, hệ thống thuế Việt Nam đã có sự hiện diện của một số sắc thuế quan 
trọng như thuế doanh thu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất, nhập khẩu; thuế lợi tức; 
thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao và thuế nhà đất. Đi đôi với việc ban hành các 
luật này là việc cải cách công tác quản lý thuế. Theo đó năm 1990, Tổng cục Thuế đã 
được thành lập, trực thuộc Bộ Tài chính. 

Giai đoạn hai của cải cách thuế ở Việt Nam diễn ra từ cuối những năm 1990 cho đến đầu 
những năm 2000. Trọng tâm của lần cải cách này là từng bước đưa hệ thống thuế của 
Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực chung của một sắc thuế hiện đại. Từ 1/1/1999, 
thuế doanh thu được thay thế bằng thuế GTGT và thuế lợi tức được thay bằng thuế 
TNDN. Một số sắc thuế khác như thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế 
tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũng được sửa đổi. 

Trên cơ sở những kết quả tích cực của cải cách thuế bước hai, từ năm 2001 đến năm 
2010, Việt Nam đã thực hiện Chiến lược cải cách thuế. Theo đó, hệ thống chính sách 
thuế của Việt Nam tiếp tục được sửa đổi và điều chỉnh trên nhiều mặt. Các sắc thuế 
được ban hành trong giai đoạn trước như thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế 
xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao cũng đã được 
sửa đổi, bổ sung căn bản để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình chuyển đổi nền 
kinh tế cũng như những đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế. Một số luật thuế mới cũng 
đã được ban hành như Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế 
sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường. Với những biện pháp cải 
cách nói trên, đến nay có thể nói Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống thuế khá 
hoàn chỉnh với đầy đủ các sắc thuế của một hệ thống thuế hiện đại, phù hợp với xu 
hướng cải cách chung về thuế của các nước trên thế giới. So với các giai đoạn trước, cải 
cách thuế giai đoạn 2001 - 2010 được đẩy mạnh hơn trên nhiều phương diện. Đây là 
giai đoạn mà Việt Nam đã có sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế quốc tế, trong đó nổi 
bật là việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)1. Đặc biệt, cải cách giai đoạn 
2005 - 2010 đã được thực hiện theo một chương trình tương đối toàn diện, bao gồm cả 
việc cải cách về hệ thống chính sách thu cũng như cải cách về công tác quản lý, thu thuế. 
Có thể khẳng định rằng, đến nay một hệ thống thuế đồng bộ đã được xây dựng và triển 
khai thực hiện có hiệu quả ở Việt Nam. 

Đối với thuế tài nguyên, năm 2009, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế tài nguyên để 
thay thế cho Pháp lệnh Thuế tài nguyên. Theo đó, đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp 
thuế cũng đã được mở rộng; khung thuế suất đối với một số nhóm tài nguyên cũng đã 
được điều chỉnh hợp lý hơn. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế tài nguyên nhằm 
đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, khắc phục các bất cập hiện đang làm “chảy máu” tài 
nguyên của đất nước và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

1. Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của WTO từ ngày 
11/1/2007.
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Với những cải cách về hệ thống thuế trên cơ sở nền tảng phát triển kinh tế, quy mô ngân 
sách ngày càng tăng. Tổng thu NSNN theo dự toán của Quốc hội năm 2010 gấp 2,6 lần 
mức thu năm 2005. Mức độ động viên ngân sách từ 2011 đến 2013 có xu hướng giảm. 
Theo đó, tổng thu NSNN năm 2011 đạt 721.804 tỷ đồng, tương đương 26% GDP, thu 
từ thuế và phí đạt 655.476 tỷ đồng, tương đương 23,6% GDP. Thu NSNN năm 2012 ước 
đạt 743.190 tỷ đồng, tương đương 22,9% GDP, thu từ thuế và phí ước đạt 688.936 tỷ 
đồng, tương đương 21,2% GDP. Thu NSNN năm 2013 ước đạt 752.370 tỷ đồng, tương 
đương 20,4% GDP; thu từ thuế và phí ước đạt 709.334 tỷ đồng, tương đương 19,2%.

Hộp 1.1: Hệ thống thuế của Việt Nam hiện nay

 Thuế giá trị gia tăng
 Thuế tiêu thụ đặc biệt
 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 Thuế thu nhập doanh nghiệp
 Thuế thu nhập cá nhân
 Thuế tài nguyên
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Hình 1.1: Cơ cấu thu một số khoản thu so tổng thu NSNN giai đoạn 2001-2013

 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
 Thuế bảo vệ môi trường
 Thuế môn bài
 Các khoản phí và lệ phí

(Bộ Tài chính, 2014)
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(Tổng Cục thuế, 2013) 

Cùng với sự mở rộng quy mô thu ngân sách chung, số thu ngân sách từ tài nguyên ngày 
càng tăng. Hệ thống các chính sách thu liên quan đến tài nguyên cũng ngày một hoàn 
thiện. Số thu từ dầu khí chiếm tỷ trọng lớn so với tổng thu NSNN cũng như so với GDP. 
Năm 2012, số thu từ dầu thô chiếm khoảng 19% tổng thu NSNN, tương đương 4,3% 
GDP. Tổng thu thuế tài nguyên so tổng thu NSNN tăng từ 4,26% (2009) lên 5,58% 
(2012). 

Số thu từ thuế tài nguyên bình quân trong giai đoạn 2010 - 2012 chiếm khoảng 5,54% 
tổng thu ngân sách, trong đó: (i) Số thu thuế tài nguyên từ dầu khí chiếm 84% tổng số 
thu thuế tài nguyên; (ii) Số thu thuế tài nguyên ngoài dầu thô chiếm 16% tổng số thu 
từ thuế tài nguyên, bao gồm: số thu thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản không kim 
loại chiếm khoảng 10%; số thu thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản kim loại chiếm 
khoảng 1,75%; số thu thuế tài nguyên từ nhóm nước thiên nhiên chiếm khoảng 2,7%; 
số thu thuế tài nguyên từ sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên và tài nguyên khác 
chiếm 1,47%.
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Hình 1.2: Số thu thuế tài nguyên từ dầu thô và tài nguyên khác 2009-2012

14 Thực trạng và cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại Việt Nam



Các chính sách thu trong 
lĩnh vực khai thác tài nguyên 

Phần

2

Bãi sông Cái (huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị đào xới tan hoang vì khai thác vàng sa khoáng 
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Việt Nam áp dụng nhiều khoản thu ngân sách khác nhau trong lĩnh vực khai thác tài 
nguyên khoáng sản bao gồm những khoản thu đặc thù và những khoản thu chung đối 
với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, khoản thu đặc thù đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản gồm có thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Khoản thu chung 
đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gồm có thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu (nếu có xuất khẩu khoáng sản). Đối 
với những khoản thu chung, từng sắc thuế vẫn có những quy định riêng đối với hoạt 
động khai thác tài nguyên. Có thể hình dung khái quát các khoản thu ngân sách trong 
lĩnh vực khai thác khoáng sản qua bảng sau:

Bảng 2.1: Các khoản thu trong khai thác tài nguyên

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Các khoản thu riêng đối với hoạt 
động khai thác tài nguyên 

Các khoản thu chung đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh

Khi bán ra nội địa Khi xuất khẩu
Có hoạt động sản 
xuất, kinh doanh

 Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng Thuế xuất khẩu 
Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

 Thuế bảo vệ môi trường 
 Phí bảo vệ môi trường
 Thu tiền cấp quyền

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, tổ chức và cá nhân khi khai thác khoáng sản 
phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
được xác định trên cơ sở giá, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, loại hoặc nhóm khoáng 
sản và điều kiện khai thác khoáng sản.

Để triển khai Luật Khoáng sản, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2012/NĐ-CP 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị định số 203/2013/
NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
Theo đó, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định theo nhóm, 
loại khoáng sản có giá trị từ 1% đến 5%. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính 
theo công thức sau:

T = Q x G x K1 x K2 x R

Trong đó:

T - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đồng)

Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (m3 hoặc tấn)

G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đồng/đơn vị trữ lượng)
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Bảng 2.2: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R)2

K1 - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác. Khai thác lộ 
thiên K1 = 0,9; khai thác hầm lò K1 = 0,6; khai thác nước khoáng, nước nóng thiên 
nhiên và các trường hợp còn lại K1 = 1,0.

K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn áp 
dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định: Khu vực khai 
thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, K2 = 0,90; khu vực 
khai thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, K2 = 0,95; các khu vực 
khai thác khoáng sản thuộc vùng còn lại, K2 = 1,00

R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm (%).

Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính thuế tài 
nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, công bố và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản còn hiệu lực.

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phân bổ 70% cho ngân sách trung ương và 30% 
cho ngân sách địa phương đối với giấy phép do Trung ương cấp. Đối với giấy phép do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 100% tiền cấp quyền được đưa về ngân sách địa phương.

Số TT Nhóm, loại khoáng sản R (%)
I Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn  
1 Vật liệu xây dựng thông thường dùng cho san lấp (đá, cát, đất) 5
2 Than bùn và các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại 4
II Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng  
1 Cát trắng, sét chịu lửa 3
2 Đá ốp lát gốc 1
3 Khoáng sản vật liệu xây dựng còn lại 2

III Nhóm khoáng sản kim loại  
1 Titan sa khoáng ven biển 3
2 Các khoáng sản kim loại còn lại 2

IV Nhóm khoáng sản nguyên liệu  
1 Đá vôi, secpentin 3
2 Các khoáng sản nguyên liệu còn lại 2
V Nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý 2

VI Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2 2

2. Ban hành kèm theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
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Việc thu cấp quyền được áp dụng ở đa số các quốc gia. Theo Heidrich (2013), thì các 
nước Mỹ La-tinh đều thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên. Cụ thể như sau:

Bảng 2.3: Mức thu của một số nước châu Mỹ - La-tinh (2013)

Nước Loại khoáng sản Mức thu cấp quyền
Argentina Tất cả các loại khoáng sản 1% đến 3%

Bolivia
Vàng 4% đến 7%
Bạc 3% đến 6%
Chì, thiếc, đồng 1% đến 5%

Brazil

Nhôm 3%
Đồng, sắt 2%
Vàng 1%
Khoáng sản khác 2%

Chile Tất cả các loại khoáng sản 0,5% đến 5%

Colombia

Than 10% đến 12%
Nikel 12%
Đồng và sắt 5%
Vàng và bạc 4% đến 6%
Khoáng sản khác 5%

Ecuador Tất cả các loại khoáng sản 5%
Peru Tất cả các loại khoáng sản 1% đến 3%
Venezuela Tất cả các loại khoáng sản 3% đến 4%

Trừ Thái Lan, các nước ở khu vực Đông Nam Á đều thu tiền cấp quyền với mức thu 
khác nhau: Cambodia từ 3% đến 5%; Indonesia từ 2% đến 5%; Lào từ 2% đến 5%; 
Myanmar từ 3% đến 5%; Philippines từ 1% đến 8% (Hogarth 2010). Một nghiên cứu 
khác cho thấy, thu tiền cấp quyền đối với khai thác dầu thô ở các nước xuất khẩu dầu 
mỏ ở mức khá cao là 20% (Nwete 2012).

Thuế tài nguyên 

Ở Việt Nam, việc thu thuế tài nguyên được áp dụng từ ngày 7/1/1991 theo Pháp lệnh 
Thuế tài nguyên ngày 30 tháng 3 năm 1990 ban hành kèm theo Lệnh số 34-LCT/
HĐNN ngày 9 tháng 4 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 6/HĐBT 
ngày 7/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ). 

Tiếp đó, ngày 16/4/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Thuế tài 
nguyên (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1/6/1998, thay thế Pháp lệnh Thuế tài nguyên 
ngày 30/3/1990. Năm 2008, Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 1998 tiếp tục được sửa 
đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển cũng như yêu cầu quản lý, khai thác 
tài nguyên.
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Ngày 25/11/2009, Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 được ban hành thay thế 
cho Pháp lệnh Thuế tài nguyên. Luật Thuế tài nguyên đã kế thừa, luật hoá các quy định 
của pháp luật về thuế liên quan đến tài nguyên và khắc phục những mặt hạn chế của 
chính sách thuế tài nguyên trước đó. Luật Thuế tài nguyên quy định tổ chức, cá nhân 
nộp thuế tài nguyên khi có hoạt động khai thác khoáng sản kim loại, khoáng sản phi 
kim loại; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, sản phẩm của rừng tự nhiên ngoài động vật 
và hải sản tự nhiên. Số thuế tài nguyên được xác định dựa trên sản lượng tài nguyên tính 
thuế, giá tính thuế và thuế suất.

Trên cơ sở quy định của Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 
số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; 
Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và Bộ Tài chính ban 
hành Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Hộp 2.1. Nội dung cơ bản của Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009

Đối tượng chịu thuế: Khoáng sản kim loại; Khoáng sản không kim loại; Dầu thô; Khí thiên nhiên, khí 
than; Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật; Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển; 
Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước dưới đất; Yến sào thiên nhiên; Tài nguyên khác do Ủy 
ban thường vụ Quốc hội quy định. 

Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế 
suất.

Sản lượng tài nguyên tính thuế: (1) Đối với tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng 
hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài 
nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế; (2) Đối với tài nguyên khai thác chưa xác định được số 
lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất, tạp chất khác nhau thì sản 
lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của từng chất 
thu được sau khi sàng tuyển, phân loại; (3) Đối với tài nguyên khai thác không bán mà đưa vào sản 
xuất sản phẩm khác nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực 
tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất 
trong kỳ tính thuế và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm.

Giá tính thuế: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai 
thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tiếp theo, ngày 16/12/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, có hiệu 
lực thi hành từ ngày 1/2/2014, thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 
19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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Hộp 2.2. Điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 
ngày 16/12/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đối với nhóm khoáng sản kim loại: Sắt, tăng từ 10% lên 12%; Ti-tan, tăng từ 11% lên 16%; Vonfram, 
antimoan, tăng 10% lên 18%; Đồng, tăng từ 10% lên 13%.

Đối với nhóm khoáng sản không kim loại: Đá, sỏi: tăng từ 6% lên 7% (cho phù hợp với mức thuế suất của 
đá nung vôi và sản xuất xi-măng); trong đó, tách riêng đá hoa trắng và quy định mức thuế suất đối với 
đá hoa trắng là 9%; Cát, tăng từ 10% lên 11%; Cát làm thủy tinh, tăng từ 11% lên 13%; Đất làm gạch, 
tăng từ 7% lên 10%; A-pa-tít (apatit): tăng từ 3% lên 5%;Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò: tăng từ 5% 
lên 7%; Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên: tăng từ 7% lên 9%; Than nâu, than mỡ: tăng từ 7% lên 9%; 
Than khác: tăng từ 5% lên 7%.

Phương thức thu thuế tài nguyên ở Việt Nam là phương pháp dựa vào giá trị tài nguyên. 
Theo đó, số thuế tài nguyên phải nộp được tính trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá 
tính thuế và thuế suất (tỷ lệ %). Đây là phương pháp được nhiều quốc gia đang phát 
triển áp dụng, trong đó có phần lớn các quốc gia châu Phi, các quốc gia châu Á như 
Philippines, Myanmar, Mông Cổ, Venuezela, Bolivia, Chile, Peru.3

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân 
khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được 
giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau: 
(i) Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại 
nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định; (ii) Trường hợp 
tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá 
bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng 
không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Quốc hội quy định khung thuế suất thuế tài nguyên đối với khoáng sản trong biểu thuế 
tài nguyên. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cụ thể hóa biểu thuế tài nguyên 
theo nguyên tắc: (i) Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên; bảo vệ, khai thác, 
sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên; (ii) Góp phần bảo đảm nguồn 
thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường. Khung thuế suất thuế tài nguyên đối với 
khoáng sản phổ biến ở mức 5% - 20%. Mức thuế suất sàn thấp nhất của khoáng sản là 
3% áp dụng đối với đất khai thác để san lấp công trình, quặng apatit và quặng secpentin. 
Mức thuế suất sàn và trần cao nhất từ 16% đến 30% áp dụng đối với kim cương, rubi, 
sapphire, emerald, alexandrite. Điều này cho thấy, tài nguyên càng quý hiếm và giá trị 
thương mại càng cao thì thuế suất càng cao. Thuế suất đối với dầu thô từ 6% đến 40%, 
đối với khí than và khí thiên nhiên từ 1% đến 30% và được tính lũy tiến theo sản lượng 
khai thác bình quân/ngày. Thuế suất thuế tài nguyên đối với dầu thô còn phân biệt theo 
dự án có thuộc nhóm ưu đãi đầu tư hay không. 

Quy định về mức thuế suất được xây dựng theo nguyên tắc “tài nguyên không có khả 
năng tái tạo” thì áp dụng mức thuế suất cao, “tài nguyên có khả năng tái tạo” thì áp dụng 
mức thuế suất thấp. So với một số nước, mức thuế suất thuế tài nguyên ở Việt Nam ở 

3. Hiện nay trên thế giới tồn 
tại ba phương thức thu thuế tài 
nguyên chủ yếu là: (i) phương 
thức thu thuế dựa vào sản lượng 
tài nguyên khai thác. Đây là 
phương pháp thu thuế theo mức 
thu tuyệt đối theo mỗi đơn vị 
tài nguyên khai thác. Đơn vị tài 
nguyên khai thác có thể tính 
theo trọng lượng hoặc thể tích, 
tuỳ theo loại tài nguyên. Mức thu 
có thể là thống nhất hoặc phụ 
thuộc vào quy mô của việc khai 
thác, như khai thác càng nhiều 
mức cho mỗi đơn vị tài nguyên 
càng lớn. Thuế tuyệt đối thường 
được áp dụng đối với các loại tài 
nguyên có đặc tính là có khối 
lượng khai thác lớn nhưng giá 
trị thương mại cho mỗi đơn vị 
tài nguyên không cao như than 
đá, khoáng sản kim loại và đá xây 
dựng; (ii) phương pháp thu thuế 
dựa vào giá trị tài nguyên. Đây là 
phương pháp được nhiều quốc 
gia áp dụng, nhất là các nước 
đang phát triển. Theo phương 
pháp này thì cơ sở tính thuế là 
giá trị của tài nguyên khai thác 
và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm. 
Tuy nhiên, cách thức xác định 
giá trị tài nguyên làm cơ sở tính 
thuế và việc quy định thuế suất 
giữa các quốc gia cũng rất khác 
nhau; (iii) phương thức thu thuế 
dựa vào lợi nhuận từ việc khai 
thác tài nguyên. Theo phương 
pháp này thì số thuế tài nguyên 
được xác định dựa trên mức lợi 
nhuận hoặc thu nhập ròng của 
các dự án khai thác tài nguyên. 
Các quốc gia áp dụng phương 
pháp này chủ yếu là các nước 
phát triển.

20 Thực trạng và cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại Việt Nam



mức cao hơn. Ví dụ: ở Myanmar mức thuế suất thuế tài nguyên trong khoảng từ 1 đến 
7,5%, tuỳ theo loại tài nguyên. Trong đó, kim loại quý, đá quý có mức thuế suất cao hơn 
các loại tài nguyên khác (đá quý từ 5% - 7%, kim loại quý từ 4% - 5%, khoáng sản công 
nghiệp 1% - 3% và các loại khoáng sản khác 3% - 4%). Mức thuế suất của một số loại tài 
nguyên cụ thể như sau: đồng: 3% đến 4%; vàng 2% và đá quý: 1% - 3%.

Mặc dù khung thuế suất quy định như trên, trên thực tế hiện nay, mức thuế mà Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn phần lớn là thấp hơn nhiều so với trần thuế suất mà 
Quốc hội quy định. Cụ thể, dầu thô áp dụng biểu thuế lũy tiến với mức thuế suất thấp 
nhất là 10% và cao nhất là 29%; kim cương, rubi, sapphire áp dụng mức thuế suất 22%; 
emerald, alexandrite áp dụng mức thuế suất 20%. Một số trường hợp đặc biệt khuyến 
khích còn được áp dụng mức thuế suất sàn như quặng apatit được áp dụng mức thuế 
suất 3%.

Quốc gia
Thuế tài nguyên

Quặng sắt Vàng Than
Argentina 3% 3% 3%
Brazil  2% 1% 2%
Chile 0-14% 0-14% 0-14%
CHDC Congo 0,5% 2,5% 1%
CH Congo 3% 5% 3%
Ghana 5% 5% 5%
Indonesia 3% 3,75% 3-7%
Kazakhstan 2,8% 5% 0%

Nga 4,8% 6%

Than antraxit: 47 RUB
Than cốc: 57 RUB
Than non: 11 RUB
Than khác: 24 RUB 

Nam Phi 0,5-7% 0,5-5% 0,5-7%
Tanzania 3% 4% 3%

Ukraine
0,89-11,45 UAH/tấn, phụ thuộc 
vào chất lượng quặng

15,98 UAH/
tấn

0,57-5,33 UAH/tấn phụ 
thuộc chất lượng của than

Australia
Thuế tài nguyên 
Minerals resources rent 
tax áp dụng đối với 
than và quặng sắt từ 
1/7/2012 không bao 
gồm các mỏ nhỏ có lợi 
nhuận khai thác mỏ 
chịu thuế MRRT dưới 
75 triệu AUD /năm. 

22,5%
Mineral tax

0-2,5%
22,5%

Bảng 2.4. Thuế suất thuế tài nguyên ở một số quốc gia trên thế giới
(PWC 2012)
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Quốc gia
Thuế tài nguyên

Quặng sắt Vàng Than

Trung Quốc

 Các loại quặng phi kim thông 
thường: 0,5-20NDT/tấn hoặc m3

 Các loại quặng phi kim quý: 
0,5-20NDT/kg hoặc kara
Quặng kim loại đen: 2-30 NDT/
tấn
Quặng kim loại màu
Quặng đất hiếm: 0,4-60 NDT 
mỗi tấn; Quặng kim loại màu 
khác: 0,4-30NDT/tấn

Than cốc: 8-20 NDT/ tấn
Than khác: 0,3-5 NDT/tấn

Latvia4

 Than cốc, than non và 
than bùn với khả năng sinh 
nhiệt theo tài liệu kèm theo, 
áp dụng mức thuế 0,21LVL 
từ 1/1/2009
 Than cốc, than non và 

than bùn với khả năng sinh 
nhiệt không theo tài liệu 
kèm theo, áp dụng mức thuế 
6 LVL từ 1/1/2009.

4. Natural resources tax law 
Latvia, phụ lục 9, trang 37. 

Mức thuế suất cao trong chính sách thuế tài nguyên ở Việt Nam thể hiện quan điểm 
khai thác tài nguyên phải đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự 
của chính sách còn phụ thuộc vào việc quản lý sản lượng tài nguyên tính thuế, việc xác 
định giá tính thuế và xác định gánh nặng thuế cụ thể đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài 
nguyên. Qua số liệu thống kê về thu NSNN từ thuế tài nguyên cho thấy, số thu từ thuế tài 
nguyên vẫn chủ yếu là từ dầu thô, thu từ các loại tài nguyên khác vẫn còn ở mức hạn chế.

Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu đối với tài nguyên khoáng sản

Thuế xuất khẩu được áp dụng đối với khoáng sản nhằm hạn chế xuất khẩu khoáng sản 
thô và khuyến khích tinh chế. Theo đó, khung thuế suất thuế xuất khẩu khoáng sản từ 
10% - 40%.

Bảng 2.5: Kim ngạch xuất khẩu một số tài nguyên, 2002

STT Tên hàng Trị giá (tỷ USD) Tỷ trọng (%)
1 Than đá 1,24 1,1
2 Dầu thô 8,21 7,2
3 Xăng dầu các loại 1,83 1,6
4 Quặng và khoáng sản khác 0,18 0,2

(Hải Quan Việt Nam, 2012)
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Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một số quốc gia như Malaysia, Trung Quốc 
và Indonesia sử dụng thuế xuất khẩu như công cụ để hạn chế xuất khẩu và thường áp 
dụng đối với một số nhóm hàng hoá là khoáng sản, tài nguyên chưa qua chế biến và các 
mặt hàng quý hiếm (Global Tax News 2012).

Ở một số quốc gia giàu tài nguyên (Nga, Argentina), thuế xuất khẩu còn được được sử 
dụng như một công cụ để tăng thêm nguồn thu cho NSNN. Năm 2011, Ấn Độ cũng đã 
tăng thuế xuất khẩu đối với quặng sắt từ 20% lên 30% (ROY 2012). Nga cũng đã liên 
tục điều chỉnh tăng mạnh thuế xuất khẩu đối với dầu thô và hiện đang áp dụng biểu 
thuế xuất khẩu đối với dầu thô theo lũy tiến (tùy theo giá dầu). Theo số liệu thống kê 
của IMF (2010), Liên bang Nga là nước có số thu từ thuế xuất khẩu cao nhất, trong đó, 
số thu từ thuế xuất khẩu năm 2007 chiếm 15,43% tổng thu từ thuế, bằng 5,8% GDP; 
Argentina có số thu từ thuế xuất khẩu năm 2008 chiếm 11,26% tổng thu từ thuế, tương 
đương 3,5% GDP; Indonesia có số thu từ thuế xuất khẩu năm 2008 chiếm 2,06% tổng 
thu từ thuế, tương đương 0,27% GDP (IMF 2008). Thu từ thuế xuất khẩu của các nước 
này cũng chủ yếu là từ tài nguyên và khoáng sản.

Chính sách thuế xuất khẩu khoáng sản của Việt Nam cho thấy chủ trương hạn chế xuất 
khẩu tài nguyên không tái tạo, khuyến khích xuất khẩu sản phẩm tinh chế và điều tiết thu 
ngân sách là đúng đắn và phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, tình trạng 
xuất khẩu trái phép tài nguyên và xuất khẩu tài nguyên thô còn chiếm tỷ trọng lớn và diễn 
ra khá phổ biến ở một số địa phương. Một trong những nguyên nhân là do chính sách 
thuế xuất khẩu tài nguyên và công tác quản lý hoạt động xuất khẩu tài nguyên còn bất hợp 
lý. Hiện nay, biểu thuế xuất khẩu đã được thiết kế theo nguyên tắc thuế suất đối với mặt 
hàng thô cao hơn đối với mặt hàng đã qua chế biến. Tuy nhiên, các mặt hàng tài nguyên 
của Việt Nam trên thị trường thế giới chiếm tỷ trọng nhỏ và chịu tác động mạnh của giá 
thế giới. Do đó, khi giá thế giới xuống thấp, giá tài nguyên Việt Nam nếu tính cả thuế xuất 
khẩu sẽ có giá cao hơn so với thị trường thế giới. Khi đó, tài nguyên không thể xuất khẩu 
và bị tồn kho do công nghệ chế biến sâu ở trong nước chưa đáp ứng. Ngoài ra, xuất khẩu 
trái phép tài nguyên là một thực tế do công tác quản lý yếu kém và thiếu minh bạch.

Thuế bảo vệ môi trường

Chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng 
sản được thực hiện theo Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 
15/11/2010, Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường, Nghị định số 67/2011/NĐ-
CP ngày 08/8/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 
bảo vệ môi trường và Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP. Mục tiêu của chính sách thuế bảo vệ môi trường 
đối với khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản là khuyến khích phát triển kinh tế gắn 
với bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, động viên 
hợp lý đóng góp của xã hội để giải quyết vấn đề môi trường, thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững. Theo đó, Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định 8 đối tượng chịu thuế. 
Trong đó, 2 nhóm đối tượng liên quan đến việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên là xăng, dầu, mỡ nhờn và các loại than đá. 
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Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác khoáng sản, bao gồm cả 
dầu khí, hiện đang được thực hiện theo Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Luật 
số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN. Mức thuế suất 
phổ thông hiện hành là 22%5, áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng 
sản thông thường. Đối với thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí 
và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam, mức thuế suất thuế TNDN từ 32% đến 50%. 
Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, căn cứ vào vị trí, điều kiện khai 
thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp 
với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với 
các mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm áp 
dụng mức thuế suất 50% (trường hợp các mỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi 
thuế TNDN thì áp dụng mức thuế suất 40%. Không áp dụng ưu đãi, miễn, giảm thuế 
TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm 
khác và khai thác khoáng sản).

Việc áp dụng mức thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác cao hơn mức thuế suất phổ thông 
đối với thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác cũng phù hợp với thông 
lệ quốc tế (Ernst&Young 2012), thể hiện vai trò chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài 
nguyên để điều tiết lợi nhuận từ việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên 
quý hiếm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội.6

Bảng 2.6: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở một số nước
(EY 2014)

Quốc gia
Thuế suất 
phổ thông

Thuế suất đối với tài 
nguyên khoáng sản

Thuế suất đối với dầu khí

Argentina 35% 35% 35%
Bahrain 0% 0% 46%
Chile 20% 20% 20%

Ghana 25% 35%
25% ở hạ nguồn.
35% hoặc 50% ở thượng nguồn.

Indonesia 25% 25% 25%
Mexico 30% 30% 30%
Phần Lan 19% 19% 19%
Philippines 30% 30% 30%
Trung Quốc 25% 25% 25%

5. Từ 01/01/2016 mức thuế suất 
phổ thông thuế TNDN là 20%.

6. Ở Na-uy: mức thuế suất phổ 
thông thuế TNDN là 28%, công 
ty khai thác dầu khí phải nộp 
78% tính trên lợi nhuận ròng 
từ việc khai thác (net operating 
profits); Trung Quốc áp dụng 
thuế suất phổ thông 25% đối 
với thu nhập từ khai thác dầu 
khí đồng thời áp dụng mức thu 
bổ sung đối với thu nhập từ khai 
thác dầu khí khi giá dầu thô bán 
ra vượt trên 55USD/thùng, tính 
bình quân hàng tháng.
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Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên thể 
hiện qua việc thu thuế đối với sản phẩm tài nguyên, khoáng sản; máy móc, thiết bị, vật 
tư, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động thăm dò, khai 
thác và sử dụng tài nguyên thuộc các lĩnh vực như: dầu khí, khai thác mỏ than, khí than, 
khí tự nhiên, mỏ quặng. Trong đó, thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm là tài nguyên, 
khoáng sản khai thác là 10%. Đối với tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành 
sản phẩm khác khi xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT. Riêng đối với nước 
sạch sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt, Luật Thuế GTGT quy định mức thuế suất 5%. 
Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí, Luật Thuế GTGT quy 
định máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư 
thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm 
kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

So sánh chính sách thuế GTGT của Việt Nam với chính sách thuế GTGT của nhiều 
nước trên thế giới cho thấy, về cơ bản, chính sách thuế GTGT của Việt Nam không có 
sự khác biệt, theo đó, sản phẩm tài nguyên, khoáng sản; máy móc, thiết bị, vật tư, phụ 
tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động thăm dò, khai thác và 
sử dụng tài nguyên,… cũng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT như các hàng hóa phổ 
thông khác; có nước không thu thuế GTGT đối với một số loại tài nguyên khoáng sản 
(trường hợp Indonesia, Colombia, Srilanka); có nước thu thuế GTGT đối với than 
thấp hơn mức thuế suất phổ thông (trường hợp Ai-len). Tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, nhiều nước trên thế giới đã điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT, đặc biệt là 
các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

Dàn máy khai thác titan của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị đang 
hoạt động tại bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. 
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Bảng 2.7: Thuế suất thuế GTGT ở một số nước

Quốc gia Thuế suất phổ thông Thuế suất đối với khoáng sản

Indonesia 10%

Không thu thuế GTGT đối với hàng hóa được cung cấp trực tiếp 
bởi hoạt động khai thác như: dầu thô, khí thiên nhiên, cát, sỏi, than 
(trước khi chế biến thành bánh) và quặng (sắt, thiếc, vàng, đồng, 
niken, bạc và bauxite)

Ai-len 23% 13,5% đối với than (sản phẩm được khai thác ban đầu)

Anbani 21%
Không thu thuế GTGT đối với vàng nhập khẩu 
Không thu thuế GTGT đối với thiết bị cung cấp cho việc thăm dò 
dầu khí

Colombia 16% Không thu thuế GTGT đối với dầu thô và khí tự nhiên
Srilanka 12% Không thu thuế GTGT đối với than

(KPMG International, 2012)

Hoạt động khai thác titan tại Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. 
Ảnh: Cái chậu thau nhôm trắng chuyển màu sau 1 tháng đựng nước ô nhiễm. 
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Các khoản phí và lệ phí

Các khoản thu từ phí, lệ phí đối với thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên hiện hành 
gồm:

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản: Thực hiện theo Thông tư số 
129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: Thực hiện theo Nghị định số 
74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về bảo vệ môi trường đối với khai 
thác khoáng sản, Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2011/NĐ-CP, theo đó, đối tượng chịu phí bao 
gồm: dầu thô, khí thiên nhiên, khí than; khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim 
loại. Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá 
nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định phải nộp phí bảo vệ môi trường. Hội 
đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu cụ thể đối với từng loại khoáng sản áp 
dụng tại địa phương cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ. 

Phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất: Thực hiện theo Quyết định số 
59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới 
đất.

Thủy lợi phí: Thực hiện theo Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/02/2009 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 
14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 
28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai 
thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Bảng 2.8. So sánh các khoản thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên ở một số 
nước trên thế giới (2013)

Thu cấp quyền 
(Royaty)

Thuế tài 
nguyên

Thuế giá trị 
gia tăng/GST/
Doanh thu

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Phí và các 
khoản thu khác

Việt Nam

Từ 1% đến 5% 
của giá tính thuế 
tài nguyên và trữ 
lượng khai thác.

Thuế suất từ 
1% đến 40% 
tùy theo loại 
tài nguyên, 
điều kiện 
khai thác.

Thuế suất 10%, 
trừ quặng để sản 
xuất phân bón.

Quặng chưa qua 
chế biến xuất 
khẩu thuộc diện 
không chịu thuế 
GTGT.

Mức thuế suất 
từ 32% đến 
50% (Trong khi 
thuế suất phổ 
thông là 22%).

Phí bảo vệ môi 
trường đối với 
khai thác khoáng 
sản: Tính theo 
mức tuyệt đối 
trên sản lượng 
khai thác.
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Thu cấp quyền 
(Royaty)

Thuế tài 
nguyên

Thuế giá trị 
gia tăng/GST/
Doanh thu

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Phí và các 
khoản thu khác

Argentina

Các tỉnh có thu 
tiền cấp quyền. 
Mức thu do địa 
phương quyết 
định.

Áp dụng theo 
mức thuế suất 
chung 21%.

Thuế suất 35%

Australia

Tính theo tỷ lệ 
% sản lượng khai 
thác hoặc giá trị 
tài nguyên khai 
thác thực hiện. 

Thuế suất 10% 
(GST).

Thuế suất 30%

Brazil

Tùy theo mặt 
hàng mà áp dụng 
thuế suất từ 17% 
đến 25%.

Thuế suất 15% 
+ 10% bảo hiểm 
bắt buộc tính 
trên phần lợi 
nhuận vượt trên 
110.000 USD.

Canada
Không thu tiền 
cấp quyền.

Thuế suất 5% 
(GST).

Thuế liên bang 
15% + từ 10% 
đến 16% thuế 
bang

Trung Quốc

Có thu tiền cấp 
quyền. Mức thu 
tính trên diện tích 
khai thác hàng 
năm.

Có đánh 
thuế tài 
nguyên.

Thuế suất thuế 
giá trị gia tăng 
áp dụng chung 
là 17%. Riêng 
doanh nghiệp 
nhỏ áp dụng thuế 
suất thuế giá trị 
gia tăng 3%.

Thuế suất 25%

Có thu phí khai 
thác tài nguyên. 
Các địa phương 
có thể thu thêm 
phụ phí. Ngoài 
ra còn thu thuế 
sử dụng đất hoặc 
thuế sử dụng đất 
nông nghiệp.

Colombia Từ 4% đến 6%

Thuế suất 33%. 
Không áp dụng 
thuế suất riêng 
cho khai thác 
khoáng sản.

Đức
Đánh thuế 
năng lượng.

Thuế suất từ 
19%.

Thuế suất 30% 
(và 15,825% 
phụ thu).

Ấn Độ

Thuế suất 
từ 0,2% đến 
20% tùy 
theo loại 
khoáng sản.

Tùy theo mặt 
hàng mà áp dụng 
thuế suất từ 5% 
đến 15%.

Doanh nghiệp 
trong nước: 
33,22%. Doanh 
nghiệp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài: 42,23%.
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Thu cấp quyền 
(Royaty)

Thuế tài 
nguyên

Thuế giá trị 
gia tăng/GST/
Doanh thu

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Phí và các 
khoản thu khác

Kazakhstan

Mức thu từ 5% 
đến 19% tùy theo 
loại khoáng sản. 
Riêng dầu thô và 
khí thiên nhiên: 
Mức thu từ 5% 
đến 18% tùy theo 
sản lượng khai 
thác bình quân 
ngày.

Từ năm 
2008 về 
trước thu 
thuế tài 
nguyên 
nhưng 
không thu 
cấp quyền.

Thuế suất 20%. 
Phần lợi nhuận 
vượt quá 25% 
chi phí sẽ bị 
đánh thuế lợi 
nhuận bổ sung 
với mức thuế 
suất từ 0% đến 
60%.

Thu lợi ích phụ 
trội từ 27.000 
USD đến 29.000 
USD trên mỗi 
hợp đồng.

Peru

Từ 1 – 3% tính 
trên giá trị của 
khoáng sản khai 
thác (theo giá thị 
trường thế giới).

Không thu. Thuế suất 30%

Nga

Thu một lần hoặc 
thu hàng năm 
theo khối lượng 
tầng đất sử dụng 
để khai thác tài 
nguyên

Thuế tài 
nguyên 
từ 3,8% 
đến 8% 
tùy thuộc 
vào loại tài 
nguyên tính 
trên giá tài 
nguyên khai 
thác.

Áp dụng thuế 
suất như các hàng 
hóa khác ở mức 
18%.

Thuế suất 
20%. Doanh 
nghiệp khai 
thác khoáng 
sản không được 
hưởng ưu đãi 
thuế

Anh 
Thu tiền cấp phép 
khai thác khoáng 
sản.

Thuế năng 
lượng với 
mức thuế 
suất tùy 
theo loại 
dầu mỏ khai 
thác.

Thuế đánh 
vào hoạt 
động khai 
thác đất, đá 
với mức thu 
1,6 bảng/
tấn.

Áp dụng thuế 
suất như đối với 
các hàng hóa, 
dịch vụ khác ở 
mức 20%.

Thuế suất 28%
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Từ chính sách thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Việt Nam và 
một số quốc gia, có thể rút ra một số nhận xét về sự tương đồng và khác biệt trong chính 
sách như sau:

Thứ nhất, Việt Nam nằm trong số không nhiều các quốc gia có nhiều khoản thu riêng 
đối với hoạt động khai thác khoáng sản, bao gồm thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thuế bảo 
vệ môi trường. Trong các quốc gia được lựa chọn để so sánh thì chỉ có Trung Quốc và 
Kazaktan là có nhiều khoản thu đối với khai thác khoáng sản như vậy. 

Thứ hai, xét về mức thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản có một số điểm đáng 
chú ý sau:

 Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Việt Nam thuộc nhóm trung bình 
thấp trong số các nước nghiên cứu. 

 Thuế suất thuế tài nguyên của Việt Nam nhìn chung khá đa dạng. Xét về trần thuế 
suất do Quốc hội quy định thì thuế suất cao so với các nước được so sánh. Xét về 
mức thuế suất đang có hiệu lực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì ở mức 
khá cao trong số các nước có đánh thuế tài nguyên vào hoạt động khai thác khoáng 
sản.

 So sánh với các nước không thuộc nhóm xuất khẩu dầu mỏ thì Việt Nam là trong số 
ít các nước quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cao riêng cho hoạt động 
khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm. Lý do thứ nhất là do mức thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp phổ thông của Việt Nam ở mức khá thấp so với các nước 
được so sánh (ở mức 22% và sẽ giảm xuống 20% vào năm 2016), trong khi đó, các 
nước được so sánh phổ biến ở mức 30% đến 35%. Lý do thứ hai là một số nước tuy 
không đánh thuế thu nhập doanh nghiệp cao đối với khai thác khoáng sản nhưng 
đánh thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với phần thu nhập cao vượt một 
ngưỡng nhất định so với chi phí doanh nghiệp bỏ ra. 

 So sánh với các nước có xuất khẩu dầu mỏ thì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
của Việt Nam vẫn ở mức thấp (như đã chỉ ra ở trên, theo nghiên cứu của Bede O.N 
Nwete, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khai thác dầu mỏ của các 
nước xuất khẩu dầu mỏ có thể lên tới 85%).

Thứ ba, giống như các nước khác, khoáng sản ở Việt Nam được áp dụng mức thuế suất 
thuế giá trị gia tăng (hoặc GST) ở mức trung bình. Tuy nhiên, có hai điểm đặc biệt cần 
chú ý: (i) Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phần lớn hàng hóa, dịch vụ của Việt 
Nam ở mức khá thấp so với các nước nghiên cứu - ở Việt Nam là 10%, trong khi đó ở các 
nước được so sánh phổ biến từ 15% đến 20%; (ii) Việt Nam đưa khoáng sản chưa chế 
biến đem xuất khẩu vào đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để không hoàn thuế 
giá trị gia tăng cho trường hợp này.

30 Thực trạng và cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại Việt Nam



Thực tiễn thực hiện 
các chính sách thu

Phần

3

Rừng ven bờ biển huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đang bị hoạt động khai thác titan quét sạch. 
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Như đã phân tích phần trên, Việt Nam đã áp dụng khá nhiều các khoản thu khác nhau 
trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản. Theo đó, ngoại trừ thuế suất đối với dầu 
thô, tổng hợp mức thu của các khoản thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với 
khai thác khoáng sản ở Việt Nam thuộc nhóm khá cao so với các nước được so sánh. 
Tuy nhiên, các số liệu cho thấy, số thu từ thuế tài nguyên chưa kể dầu thô còn ít cả về 
số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Theo số liệu của Tổng cục 
Thuế năm 2012, thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản không kim loại chiếm khoảng 
10%; nhóm khoáng sản kim loại chiếm khoảng 1,75%; nước thiên nhiên chiếm khoảng 
2,7%; từ sản phẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên và tài nguyên khác chiếm 1,47% 
tổng số thu thuế tài nguyên của Việt Nam. Theo phát biểu của ông Nguyễn Văn Thuấn, 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, một số địa phương cấp 
rất nhiều giấy phép khai thác nhưng vấn đề thu ngân sách rất hạn chế. Có tỉnh đã cấp 
tới 200 giấy phép khai thác nhưng số thu thuế tài nguyên chưa được 4 tỷ đồng/năm 
(Báo Lao động 2014) Theo báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên, cả tỉnh có 
121 giấy phép khoáng sản, trong đó có 5 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
cấp (quy mô tương đối lớn). Tuy nhiên, tổng thu thuế tài nguyên từ khai thác khoáng 
sản của tỉnh trong năm 2012 chỉ đạt 5.5 tỷ đồng (Hội đồng Nhân dân Phú Yên 2013)

Do vậy, để làm rõ nguyên nhân của tình hình này, cần xem xét kỹ công tác quản lý thuế 
nói riêng và quản lý các khoản thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản nói chung. 
Theo một nghiên cứu của trường Đại học Columbia - Hoa Kỳ, khai thác tài nguyên 
được coi là lĩnh vực có rủi ro thất thoát ngân sách cao nhất (Billon 2011). Những quy 
trình kỹ thuật và tài chính trong công nghiệp khai thác rất phức tạp, đòi hỏi trình độ 
quản lý tốt. Ngoài ra, các yếu tố chính trị, vấn đề độc quyền và những hạn chế về khả 
năng giám sát đều làm tăng nguy cơ thất thoát ngân sách trong lĩnh vực khai thác. Trong 
đó, các dòng tiền bất hợp pháp thường liên quan đến tham nhũng, khai thác trái phép 
và trốn thuế. Cũng theo đánh giá trong nghiên cứu này, sản lượng khai thác kim cương 
toàn cầu trên thực tế có thể gấp đôi con số đã được báo cáo chính thức. 

Trong những năm qua, ngành thuế đã dành nhiều nỗ lực trong công tác quản lý thu. 
Theo đó, hàng năm nhiều doanh nghiệp đã bị truy thu và xử phạt vì hành vi trốn lậu 
thuế. Tuy nhiên, tình trạng gian lận thuế của các doanh nghiệp vẫn diễn ra khá phổ 
biến. Điều này đã được ngành thuế thừa nhận rất thẳng thắn trong Báo cáo tổng kết 
công tác thuế năm 2010 như sau: “Tình trạng thất thu thuế ở một số khoản thu, sắc thuế 
tại một số địa phương vẫn còn, thậm chí khá phổ biến, nhất là ở những đô thị, thành phố 
lớn; một bộ phận người nộp thuế vẫn có các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà 
nước nhưng chưa có nhiều biện pháp tích cực để phát hiện, xử lý, ngăn chặn, nhất là đối với 
khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh”. 

Riêng đối với hoạt động khai thác tài nguyên, thất thu thuế do hoạt động khai thác và 
xuất khẩu tài nguyên lậu diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy 
chưa có số liệu tổng kết đầy đủ về hoạt động khai thác khoáng sản lậu, nhưng những ví 
dụ dưới đây cho thấy một bức tranh khá rõ về tình trạng này.

Theo tác giả Hồng Ánh: “Công ty Đá granite Phú Yên được cấp phép khai thác mỏ đá 
granite có trữ lượng 50.000m3 trên diện tích 0,68ha giáp ranh 2 xã Sơn Xuân và Sơn 
Nguyên (huyện Sơn Hòa) hơn 10 năm nay. Sau đó, doanh nghiệp (DN) này được cho phép 
thăm dò thêm trên diện tích 17,6ha, trong đó có một mỏ đá rộng 4,3ha nằm sát khu dân cư 
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nơi đang có 115 hộ dân sinh sống. Mặc dù chỉ mới cấp phép thăm dò, chưa được khai thác 
nhưng Công ty Đá granite Phú Yên lại tiến hành nổ mìn, khai thác đá suốt 8 năm qua mà các 
ngành chức năng huyện, tỉnh không hay biết (?)” (Báo Người lao động, 2014). 

Theo nhà báo Nguyễn Hoài: “Tại Hội thảo “Tăng hiệu quả thu ngân sách từ khai thác 
khoáng sản, giải pháp nào cho Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 10/10/2014, TS. Lê Đăng Doanh, 
nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nêu số liệu thống kê của Trung Quốc 
năm 2012 cho thấy, Việt Nam xuất sang Trung Quốc nhiều hơn 5,4 tỷ USD so với số liệu 
báo cáo của Việt Nam và trong số chênh đó, phần lớn từ xuất khẩu tài nguyên khoáng sản” 
(Báo Tiền phong, 2014).

Theo nhà báo Minh Anh: “Vàng bị khai thác trái phép nhiều nhất, diễn ra phổ biến tại một 
số địa phương như Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lào Cai. Cát sỏi lòng sông cũng bị khai thác trái phép tại 
31/63 tỉnh, thành phố. Nhiều loại khoáng sản cũng bị khai thác trái phép như mangan (Hà 
Giang, Cao Bằng, Yên Bái), quặng sắt (Yên Bái, Hoà Bình, Lào Cai), quặng titan (Quảng 
Bình, Quảng Trị, Bình Định) hay quặng thiếc (Lâm Đồng, Nghệ An). Tính chất và mức độ 
vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp và diễn ra khá công khai, kể cả ngày lẫn đêm, núp bóng 
dưới nhiều hình thức khác” (Báo Tài nguyên và Môi trường n.d.).

Gia đình ông Bhờ Nướch Bếp (Thôn Pà Lanh, Xã Cà Di, Huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị mất ruộng vì đất đá thải của các mỏ khai thác vàng sa khoáng đổ lên. 
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Những ví dụ trên cho thấy, mặc dù mức thu theo quy định pháp luật khá cao, số thu từ 
hoạt động khai thác khoáng sản (kể cả thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối 
với khai thác tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất 
khẩu) khá thấp có thể phần nào do thất thu bởi hoạt động khai thác trái phép và xuất 
khẩu trái phép. 

Nguyên nhân khách quan của tình hình trên là khoáng sản thường nằm ở địa bàn vùng 
núi cao hay vùng sâu nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan nhà 
nước. Nguyên nhân chủ quan chính là sự yếu kém và thiếu trách nhiệm của chính quyền 
và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Thậm chí không loại trừ khả năng tham 
nhũng ở một số địa phương vì rất nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện và xử lý khi có sự vào 
cuộc của báo chí. Phản ánh của người dân với chính quyền trong nhiều trường hợp đã 
bị “lờ” đi không xử lý.

Dưới góc độ chính sách, chính sách thuế tài nguyên cũng có những điểm bất hợp lý 
dẫn đến rủi ro thất thu từ hoạt động khai thác khoáng sản. Cụ thể, Điều 6 Thông tư 
105/2010/TT-BTC quy định “Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài 
nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định 
tại Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định 50) và phải 
được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài 
nguyên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”. Quy định này có thể hiểu theo cách thứ 
nhất là, giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị tài nguyên chưa thuế giá trị gia tăng và 
trong mọi trường hợp không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định. Nếu giá bán tài nguyên bằng hoặc cao hơn giá tính thuế tài nguyên do 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì lấy giá bán của cơ sở khai thác tài nguyên làm giá 
tính thuế tài nguyên. Nếu giá bán tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì xác định theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy 
định. Hiện nay, một số cơ sở khai thác tài nguyên và một số cơ quan thuế địa phương 
đang hiểu và áp dụng theo cách này. 

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quy định nói trên hướng dẫn Điều 4 của Nghị định 50 
và như vậy mặc nhiên trước tiên phải phù hợp với Điều 4 Nghị định 50, và đương nhiên 
không thể trái với Luật Thuế tài nguyên. Với cách tư duy như vậy, trên cơ sở xem lại nội 
dung Điều 4 Nghị định 50 và Điều 6 Luật Thuế tài nguyên, lại cho thấy một cách hiểu 
khác về quy định này. Từ việc tham chiếu Điều 6 của Luật Thuế tài nguyên có thể thấy, 
trong trường hợp xác định được giá bán của cơ sở khai thác tài nguyên thì giá tính thuế 
là giá bán tài nguyên chưa thuế giá trị gia tăng. Chỉ trong trường hợp không xác định 
được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên mới bị khống chế bởi giá do Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định. Mặt khác, Điều 4 Nghị định 50 cho thấy, thẩm quyền hướng dẫn về giá 
tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính chỉ là giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên 
nhiên dùng để sản xuất thủy điện, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và một số trường 
hợp cụ thể, không phải là tất cả các trường hợp về giá tính thuế tài nguyên. Trong khi 
đó, ở cách hiểu thứ nhất, như đã nêu trên, Thông tư 105/2010/TT-BTC đã hướng dẫn 
bao trùm mọi trường hợp về giá tính thuế tài nguyên. Hai cách hiểu khác nhau này dẫn 
đến sự thực thi không nhất quán về luật giữa các cơ sở khai thác tài nguyên và cơ quan 
thuế ở những địa phương khác nhau. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp có hoạt động 
khai thác mỏ nhiều tỉnh đã lợi dụng giá tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định 
khác nhau để “chuyển” quặng được khai thác ở tỉnh này sang tỉnh khác nhằm trốn thuế 
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Hộp 3.1: Kinh nghiệm quản lý thu ở Australia (The World Bank 2013)

Hoạt động quản lý thuế nói riêng và quản lý thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản của 
Australia đạt hiệu quả rất cao, mức tuân thủ của các doanh nghiệp khai khoáng rất tốt. Điều này xuất 
phát từ các nguyên nhân cơ bản sau đây:

 Hài hòa lợi ích: Chính phủ Australia đã nghiên cứu và xác định mức phân bổ tối ưu lợi ích từ khai 
thác khoáng sản giữa Chính phủ và các doanh nghiệp khai khoáng.

 Mức thu tối ưu: Xác định cơ sở thuế hoặc căn cứ xác định mức thu tối ưu, ngăn ngừa sự lợi dụng để 
tránh thuế.

 Công bằng: Quy định pháp luật phải đảm bảo sao cho những doanh nghiệp trong cùng một ngành 
công nghiệp nộp cho Chính phủ một tỷ lệ tương ứng với lợi ích mà họ nhận được.

 Minh bạch và ổn định: Tính minh bạch đòi hỏi thông tin về nghĩa vụ thuế và các khoản thu được 
thông tin đầy đủ, rõ ràng cho mọi người nộp thuế. Tính ổn định đòi hỏi các khoản thu phải có thể 
dự báo được đối với người nộp và tốt nhất là ổn định trong suốt thời gian khai thác của một mỏ 
khoáng sản.

 Hiệu quả quản lý: Giảm thiểu sự phức tạp trong quản lý và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh 
nghiệp. Chính sách càng phức tạp thì chi phí quản lý và chi phí tuân thủ càng cao.

tài nguyên mà trường hợp của Công ty Besra Việt Nam với chiêu thức chuyển quặng 
giữa hai mỏ Bồng Miêu và Phước Sơn là một ví dụ điển hình.

Luật Thuế tài nguyên và các văn bản quy định chi tiết không quy định rõ giá tính thuế 
tài nguyên khi quyết toán năm xác định như thế nào cũng là một điểm gây khó khăn cho 
công tác quản lý thuế và trong một số trường hợp tạo kẽ hở để doanh nghiệp tránh thuế.

Nhìn ra hoạt động quản lý thu của các nước để so sánh, vai trò của chính sách rất quan 
trọng, song vai trò của công tác quản lý thu cũng quan trọng không kém. Kinh nghiệm 
của một số quốc gia trong quản lý nguồn thu từ khoáng sản sẽ cho thấy cái nhìn rõ nét 
về vai trò của chính sách và hoạt động quản lý thu của nhà nước.

Công tác quản lý thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản thời gian qua đã đạt được 
những thành tựu đáng trân trọng như: Góp phần đảm bảo số thu cho ngân sách nhà 
nước; đạt được những kết quả nhất định trong công tác chống thất thu và chống gian 
lận thuế; đã phát hiện và ngăn ngừa nhiều hành vi gian lận thuế và các khoản thu từ khai 
thác khoáng sản.

Tuy nhiên, công tác quản lý thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản còn 
tồn tại ba hạn chế chủ yếu sau đây: (i) Hiệu quả quản lý thu còn thấp, số thu từ khoáng 
sản chưa tương xứng với với tiềm năng và nguồn tài nguyên đã được khai thác. Hoạt 
động khai thác và xuất khẩu trái phép khoáng sản diễn ra ở nhiều địa phương trong cả 
nước; (ii) Đóng góp cho ngân sách chưa thực sự công bằng giữa các doanh nghiệp – những 
doanh nghiệp chấp hành tốt thì nghĩa vụ thuế và các khoản thu khác quá nặng, những 
doanh nghiệp chấp hành không tốt thì nghĩa vụ thuế quá nhẹ, nhận được quá nhiều lợi 
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ích từ hoạt động phi pháp; (iii) Không khuyến khích chế biến sâu khoáng sản trước khi 
xuất khẩu, bởi vậy, giảm giá trị tài nguyên của đất nước.

Các nguyên nhân chủ quan chủ yếu của những hạn chế trên là: 

Thứ nhất, mức thu đối với dầu thô còn thấp. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
dầu thô của Việt Nam còn thấp so với các nước xuất khẩu dầu mỏ. Thêm vào đó, phạm 
vi dao động thuế suất cho các dự án còn rất lớn (từ 32% đến 50%), quyền quyết định 
thuế suất cụ thể của dự án được giao cho cơ quan hành pháp.

Thứ hai, thuế suất thuế tài nguyên đối với khoáng sản nhìn chung khá cao so với các 
nước. Chính điều này đã tạo thêm động cơ khai thác lậu và trốn thuế ở các doanh 
nghiệp. Do vậy, mặc dù thuế suất cao nhưng số thu thuế tài nguyên từ khai thác khoáng 
sản lại rất thấp.

Thứ ba, quy định thuế suất thuế xuất khẩu còn bất hợp lý. Theo biểu thuế xuất khẩu 
hiện hành, có một số loại khoáng sản đã đánh thuế suất cao vào quặng thô, thuế suất 
thấp vào quặng tinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số loại khoáng sản quy định mức thuế suất 
như nhau cho quặng thô và quặng tinh. Quy định này không khuyến khích chế biến sâu 
khoáng sản trước khi xuất khẩu nên giảm giá trị tài nguyên của đất nước.

Thứ tư, vai trò của chính quyền địa phương còn hạn chế. Tình trạng khai thác và xuất 
khẩu trái phép tài nguyên vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Bên cạnh những khó khăn 
khách quan, vấn đề trách nhiệm của các cơ quan quản lý cũng là nguyên nhân . 

Thứ năm, hiệu quả công tác thanh tra và kiểm tra thuế chưa cao. Mặc dù đã có nhiều 
thành tựu, song trên thực tế công tác thanh tra, kiểm tra thuế ở một số cơ quan thuế 
địa phương chưa tốt, chưa phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn 
lậu thuế tài nguyên; chưa phát huy vai trò cảnh báo, ngăn ngừa của công tác thanh tra, 
kiểm tra thuế.
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Quản lý và phân bổ nguồn thu 
từ khai thác tài nguyên

Phần

4

Dàn máy khai thác titan của Công ty cổ phần khoáng sản Quảng Trị 
đang hoạt động tại bờ biển xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.
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Quản lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên

Nguồn thu từ khai thác tài nguyên thường có tác động rất phức tạp đối với kinh tế vĩ 
mô. Khi xuất khẩu tài nguyên khoáng sản, các quốc gia sẽ thu về một lượng lớn ngoại 
tệ, làm thay đổi tỷ giá tiền tệ. Giá đồng nội tệ tăng lên sẽ dẫn đến việc sản xuất các sản 
phẩm khác cần chi phí cao hơn và làm giảm tính cạnh tranh của các ngành kinh tế khác 
như nông nghiệp, dịch vụ hay công nghiệp chế biến. Do đó, tăng trưởng kinh tế chung 
của cả quốc gia bị ảnh hưởng. Hiện tượng này được gọi là “Căn bệnh Hà Lan”. 

Ngoài ra, nguồn thu từ tài nguyên khoáng sản phụ thuộc vào thị trường thế giới vốn rất 
biến động. Đối với những quốc gia phụ thuộc tài nguyên, vấn đề thu ngân sách rất nhạy 
cảm với những biến động thị trường. Tại nhiều thời điểm trong giai đoạn 1990 – 2000, 
giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm hơn 50%, gây ảnh hưởng lớn đến các quốc gia 
xuất khẩu dầu mỏ. Sự sụt giảm về ngân sách tạo ra những thách thức lớn cho chính phủ 
trong việc ổn định kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch chi tiêu và đầu tư công. Ngược 
lại, khi giá trên thị trường tăng cao, nhà nước sẽ thu được nhiều hơn từ việc xuất khẩu 
tài nguyên và có thể tạo tâm lý thích chi tiêu. Nếu không được kiểm soát tốt, ngân sách 
quốc gia có thể bị chi tiêu lãng phí cho các dự án chưa cần thiết như cơ sở hạ tầng, sân 
vận động hay sân bay. 

Để giải quyết được những thách thức liên quan đến quản lý nguồn thu từ khai thác tài 
nguyên, một số quốc gia đã thành lập Quỹ Tài nguyên. Theo đó, tất cả nguồn thu từ 
công nghiệp khai thác được quản lý trong Quỹ Tài nguyên. Sau đó, nguồn thu từ tài 
nguyên được phân bổ cho những mục đích khác nhau chi phí cho bộ máy nhà nước, 
đầu tư cho các chương trình xã hội, đầu tư phát triển kinh tế, dự phòng và tiết kiệm. 
Ngoài ra, để phòng tránh “căn bệnh Hà Lan”, một số quốc gia có tiết kiệm hoặc đầu 
tư một phần nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu khoáng sản ở thị trường nước ngoài. Cơ 
chế quản lý trên có thể giúp các chính phủ ổn định ngân sách, kiểm soát chi tiêu, kiểm 
soát tỷ giá và tiết kiệm được nguồn lực tài chính cho các chương trình xã hội cũng như 
cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu trên, các quỹ cần được quản lý và 
giám sát với những quy chế chặt chẽ và minh bạch. Theo đánh giá của Viện Quản trị Tài 
nguyên Thiên nhiên – Hoa Kỳ năm 2013, một số quỹ tài nguyên đã hoạt động rất thành 
công như ở Chile, Na Uy và một số bang của Hoa Kỳ (Bauer 2014).

Ở Việt Nam, từ năm 2004 – 2006, nguồn thu từ dầu thô chiếm tới 25% ngân sách trung 
ương. Theo đó, trong giai đoạn 2004 - 2006, Việt Nam là quốc gia phụ thuộc tài nguyên 
theo định nghĩa của IMF. Khi nguồn thu ngân sách tăng lên, tỷ lệ đóng góp từ dầu mỏ 
giảm xuống. Tuy nhiên, nguồn thu từ dầu thực chất đã tăng đáng kể so với những thời 
điểm trước đó. Năm 2011, Chính phủ đã thu 110 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 
5.2 tỷ đô la Mỹ) từ dầu thô, tương đương khoảng 16% tổng thu ngân sách chính phủ. 
Trong tương lai, Việt Nam có thể phụ thuộc nhiều hơn vào dầu nếu gia tăng việc khai 
thác. Tiềm năng khí thiên nhiên ở việt nam là 600 tỷ m3, lớn thứ 5 trong khu vực châu 
Á Thái Bình Dương. Về khoáng sản, Việt Nam là quốc gia sản xuất than lớn thứ 17 vào 
năm 2013. Khai thác quặng phốt phát cũng khá phát triển trong nhiều năm qua. Việc 
khai thác các loại quặng như bauxit, barite hay đất hiếm cũng có khả năng tăng nhanh 
trong những năm tới. Nhìn chung tuy chưa đối mặt với “căn bệnh Hà Lan”, nguồn thu 
từ tài nguyên của Việt Nam cũng đủ lớn để gây ra một số ảnh hưởng về kinh tế vĩ mô khi 
biến động giá cả thị trường và biến động thu ngân sách (PanNature, 2014).

38 Thực trạng và cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại Việt Nam



0

�
u 

từ
 d

ầu
 th

ô 
(t

ỷ 
đồ

ng
)

20000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40000

60000

80000

100000

120000

2000 2008200620042002 2010 2012

Tỷ lệ đóng góp ngân sách�u từ dầu thô

Hình 4.1: Đóng góp ngân sách từ dầu thô ở Việt Nam
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Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay chưa có những hệ thống quản lý riêng đối với nguồn thu 
từ khai thác dầu mỏ và khoáng sản. Điều nay sẽ dẫn đến những khó khăn trong việc 
đánh giá vai trò và ảnh hưởng của nguồn thu từ khai thác tài nguyên đối với kinh tế vĩ 
mô và vấn đề thu ngân sách nhà nước. 

Phân bổ và sử dụng nguồn thu

Khoáng sản là một trong những loại tài nguyên hữu hạn và không tái tạo. Bởi vậy, tài 
nguyên khoáng sản thường được các quốc gia khai thác trong thời kỳ tiền công nghiệp 
để tạo nguồn lực tiền đề phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác bền vững hơn. Do 
đó, việc sử dụng nguồn lực tài chính thu được từ khai thác tài nguyên có vai trò rất quan 
trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều quốc gia có chính sách sử 
dụng nguồn thu từ khai thác tài nguyên để đầu tư phát triển công nghệ, giáo dục đào 
tạo và hỗ trợ các ngành sản xuất công nghệ cao. Bên cạnh đó, việc phân chia một các 
hợp lý và công bằng nguồn lợi từ khai thác tài nguyên cũng có vai trò rất quan trọng. 
Phân chia một cách hợp lý tạo cơ hội phát triển bền vững đất nước. Ngược lại, sử dụng 
lãng phí, không hiệu quả, phân bổ bất bình đẳng nguồn lực tài chính từ tài nguyên thiên 
nhiên sẽ không mang lại lợi ích đối với quốc gia và cuộc sống người dân và thậm chí gây 
xung đột trong xã hội. Ngoài ra, việc quản lý chi tiêu ngân sách cũng có vai trò rất quan 
trọng. Nguồn thu lớn từ khai thác tài nguyên có thể tạo tâm lý thích chi tiêu từ chính 
phủ và dẫn đến việc đầu tư lãng phí các nguồn lực tài chính cho các công trình như sân 
vận động hay sân bay .
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Ở Việt Nam, cùng với quá trình cải cách về thể chế quản lý kinh tế nói chung, khuôn 
khổ thể chế về quản lý ngân sách cũng đã từng bước được hoàn thiện. Việc ban hành 
Luật NSNN 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 1998) và Luật NSNN 20027 đã tạo khuôn khổ 
pháp lý về quản lý NSNN thống nhất theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Vấn đề phân 
bổ và sử dụng nguồn thu từ khai thác tài nguyên ở Việt Nam cũng đã được quy định 
trong Luật Ngân sách 2002 và các văn bản pháp luật khác. Theo đó, dự toán ngân sách 
được xây dựng từ cơ sở và tổng hợp trình Quốc hội, HĐND các cấp xem xét, quyết định. 

Hộp 4.1: Phân cấp thu và chi theo Luật Ngân sách Nhà nước 2002

Nguồn thu của ngân sách trung ương 100%: Thuế giá trị gia tăng; hàng hoá nhập khẩu; Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu; Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn 
vị hạch toán toàn ngành; Các khoản thuế và thu khác từ dầu, khí; hay viện trợ không hoàn lại.

Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương: Thuế GTGT, không kể 
thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu; Thuế TNDN, không kể thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn 
ngành; Thuế TNCN; Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước,

Các khoản thu ngân sách địa phương 100%: Thuế nhà, đất; Thuế tài nguyên, không kể thuế tài nguyên 
thu từ dầu, khí; Thuế môn bài; Tiền sử dụng đất; Tiền cho thuê đất; Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở 
thuộc sở hữu nhà nước; Lệ phí trước bạ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.

Nhiệm vụ chi của NSTW: Chi đầu tư phát triển (xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội do trung ương quản lý); Chi thường xuyên (nhiệm vụ của trung ương); Chi trả nợ gốc và lãi các 
khoản tiền do Chính phủ vay; Chi cho vay theo quy định của pháp luật; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính trung ương; Chi bổ sung cho NSĐP.

Nhiệm vụ chi của NSĐP: 1) Chi đầu tư phát triển (giới hạn trong các dự án đầu tư do địa phương quản 
lý); (2) Chi thường xuyên (giới hạn trong các hoạt động do địa phương quản lý); (3) Chi trả nợ gốc 
và lãi các khoản tiền huy động cho đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN (2002) và (4) 
Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

7. Luật NSNN 2002 có hiệu lực 
thi hành từ 1/1/2004.

Nghiên cứu về quản lý và sử dụng ngân sách ở Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là giai 
đoạn từ 2004 - 2014, có thể rút ra một số nhận định sau:

Tổng chi ngân sách luôn luôn cao hơn tổng thu ngân sách, xét cả về giá trị tuyệt đối 
lẫn tỷ trọng trên GDP, khi kinh tế tăng trưởng cao cũng như khi kinh tế tăng trưởng 
thấp. Giai đoạn 2001 - 2010, trong bối cảnh nền kinh tế có sự tăng trưởng cao, cả tổng 
thu và tổng chi ngân sách đều có xu hướng tăng nhưng tổng chi ngân sách tăng nhanh 
hơn tổng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2001 - 2010 tăng từ 20,6% GDP 
(2001) lên 25,8% GDP (2010), với đỉnh điểm là 26,2% GDP năm 2008. Quy mô chi 
ngân sách giai đoạn này, theo số tuyệt đối, tăng dần qua các năm. Tổng chi cân đối ngân 
sách năm 2010 tăng 5 lần so với năm 2001 và gấp 2,4 lần năm 2005. Tổng chi cân đối 
ngân sách so với GDP giai đoạn 2001 - 2010 có xu hướng tăng liên tục, từ 26,5% năm 
2001 lên 33,8% năm 2010, ngoại trừ năm 2008, do tác động của khủng hoảng tài chính 
và suy thoái kinh tế toàn cầu, quy mô chi ngân sách so GDP giảm xuống còn 30,5%. 
Giai đoạn 2011 - 2014, trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động mạnh của khủng 
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hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, tăng trưởng thấp, cả tổng thu và tổng chi 
ngân sách đều có xu hướng giảm nhưng tổng chi ngân sách vẫn cao hơn tổng thu ngân 
sách. Do đó, bội chi ngân sách luôn ở mức cao, kéo dài, với đỉnh điểm là 6,9% năm 
2009. Trong điều kiện xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp, Việt Nam đã chủ động 
chấp nhận bội chi ngân sách nhằm có thêm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng như giao thông, điện và nước. Tuy nhiên, việc duy trì bội chi ngân 
sách ở mức cao, kéo dài mà không tính đến yếu tố chu kỳ của tăng trưởng kinh tế được 
nhìn nhận là vòng luẩn quẩn trong quản lý tài chính công. Vì vậy, cần thực hiện chính 
sách giảm chi tiêu công và nâng cao hiệu quả chi ngân sách, cơ cấu lại chi ngân sách 
nhằm giảm bội chi, đảm bảo tính bền vững của ngân sách.

Chi đầu tư từ NSNN có xu hướng giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội, hiệu quả chi đầu tư chưa cao. Năm 2001, chi đầu tư phát triển chiếm 
31,5% tổng chi ngân sách (tương đương 8,4% GDP) thì đến năm 2010 đã giảm xuống 
25,5% tổng chi ngân sách (tương đương 8,5% GDP), mặc dù đã tăng từ 26,4% (2008) 
lên 32,3% (2009) do thực hiện các chính sách kích thích kinh tế. Giai đoạn 2011 - 
2013, chi đầu tư phát triển đã giảm từ 26,4% tổng chi ngân sách, tương đương 7,5% 
GDP (2011) xuống 20,4% tổng chi ngân sách, tương đương 5,5% GDP (2013). Cùng 
với xu hướng giảm chi đầu tư phát triển, chi đầu tư xây dựng cơ bản giảm từ 28,3% tổng 
chi ngân sách, tương đương 7,5% GDP (2001) xuống 26,6% tổng chi ngân sách, tương 
đương 8% GDP (2010) và tiếp tục giảm xuống 19,9% tổng chi ngân sách, tương đương 
5,3% GDP (2013). Trong điều kiện là một nền kinh tế đang phát triển, hệ thống kết 
cấu hạ tầng đang còn kém phát triển và thiếu đồng bộ, trở thành một trong những điểm 
nghẽn lớn nhất đối với phát triển, nhu cầu về vốn đầu tư vẫn được coi là động lực tăng 
trưởng ở Việt Nam thì xu hướng giảm chi đầu tư phát triển từ ngân sách có thể ảnh 
hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong điều kiện chi đầu tư từ ngân sách được 
đánh giá là kém hiệu quả hơn so với đầu tư của khu vực FDI, khu vực tư nhân thì xu 
hướng giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước là tín hiệu tích cực, mở ra xu hướng đa dạng 
hóa nguồn vốn đầu tư, thu hút và khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước 
tham gia và các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm tải đầu tư từ ngân sách nhà nước, 
để dành vốn ngân sách cho các nhiệm vụ chi khác.

Trái ngược với xu hướng giảm chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên có xu hướng tăng 
liên tục, nhất là từ 2011 đến nay. Cụ thể, chi thường xuyên so tổng chi ngân sách tăng 
từ 56,1%, tương đương 14,9% GDP (2001) lên 58%, tương đương 17,5% GDP (2010) 
và tăng mạnh lên khoảng 69%, tương đương 18,4% GDP (2013). Trong cơ cấu chi 
thường xuyên, điều đáng lưu ý là chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể so tổng chi 
ngân sách đã tăng từ 6,8% (2001) lên 9,9% (2013). Nguyên nhân chính là do bộ máy 
hành chính còn cồng kềnh, kém hiệu quả (Tuấn 2011). Ngoài ra, cũng cần thấy rằng, 
Việt Nam thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình khiến cho chi phí về lương tăng 
lên, tạo gánh nặng cho ngân sách. Điều này cũng giải thích nguyên nhân tốc độ tăng 
chi thường xuyên cao hơn tốc độ tăng chi đầu tư. Bên cạnh đó, các nguyên nhân khác 
lý giải cho sự gia tăng chi thường xuyên thời gian qua là sự gia tăng về chi ngân sách cho 
các lĩnh vực như giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Theo 
đó, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo so tổng chi ngân sách đã tăng từ 12,1% (2001) lên 
17% (2013); chi sự nghiệp y tế so tổng chi ngân sách đã tăng từ 0,9% (2001) lên 1,6% 
(2013). Trong khi đó, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ có xu hướng giảm. Theo 
đó, tỷ trọng chi sự nghiệp khoa học và công nghệ so tổng chi ngân sách giảm từ 1,3% 
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(2001) xuống 0,8% (2013). Do đó, chi ngân sách cho khoa học và công nghệ cũng 
chưa tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, chưa thúc đẩy khoa học và công nghệ 
trở thành động lực then chốt của quá trình phát triển do cơ sở vật chất phục vụ nghiên 
cứu khoa học mặc dù đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên 
cứu khoa học chất lượng cao; đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học chưa thực sự mạnh 
và chưa tương xứng với yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ hiện nay. Trong cơ 
cấu chi ngân sách, chi đảm bảo xã hội có xu hướng ổn định, chiếm khoảng 10,5% tổng 
chi ngân sách. Mặc dù vậy, chi đảm bảo xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu xóa đói, giảm 
nghèo bền vững. Khoảng cách giàu nghèo vẫn còn lớn và ngày càng mở rộng.

Việc sử dụng số thu NSNN từ thuế bảo vệ môi trường chưa tạo ra hiệu quả đối với việc 
cải tạo môi trường nơi khai thác và góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Luật 
Thuế bảo vệ môi trường thể hiện quan điểm nhất quán của Nhà nước trong việc sử 
dụng công cụ thuế để điều tiết các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng các sản 
phẩm có tác động xấu đến môi trường, hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, 
khuyến khích các doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn thể cộng đồng tham gia bảo 
vệ môi trường tự nhiên, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Các khoản thu 
thuế góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, dùng để chi cho đầu tư giải 
quyết các vấn đề về môi trường, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng. Tuy nhiên, do số thu ngân sách chiếm tỷ trọng còn thấp, việc 
sử dụng số thu NSNN từ khoản thu này còn manh mún, chưa hiệu quả nên chưa tạo 
ra tác động tích cực đối với việc cải tạo môi trường nơi khai thác và góp phần đảm bảo 
an sinh xã hội địa phương. Ngoài ra, từ năm 2006, Chính phủ đã có chính sách thu phí 
bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản. Theo quy định, toàn bộ khoản thu phí 
bảo vệ môi trường sẽ được đưa về ngân sách địa phương và được sử dụng giải quyết các 
vấn đề môi trường xung quanh khu vực khai thác khoáng sản. Tuy nhiên theo khảo sát 
của PanNature, khoản thu này chưa được các địa phương sử dụng một cách hợp lý. Tại 
nhiều khu vực khai thác mỏ, các vấn đề dân sinh như xử lý môi trường và cung cấp nước 
sạch chưa được đầu tư đúng mức. 

Đối với Việt Nam, tác động của bối cảnh kinh tế thế giới và những yếu kém nội tại của 
nền kinh tế trong nước đã tích tụ từ nhiều năm qua sẽ là những thách thức rất lớn đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới. Trong khí đó, nguồn thu 
ngân sách nhà nước của Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các khoản thu từ tài 
nguyên, đặc biệt là thu từ dầu thô, thu từ giao quyền sử dụng đất. Đây là các khoản thu 
không tái tạo và xu hướng giảm dần theo thời gian. Vì vậy, chi ngân sách thời gian tới 
cần hướng tới các mục tiêu: (i) Thực hiện cân đối ngân sách tích cực, giảm dần bội chi 
ngân sách nhà nước; (ii) Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính công, đặc 
biệt là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; (iii) Tăng cường đầu tư phát triển con người, 
cho khoa học và công nghệ, cho phát triển giáo dục, y tế, đảm bảo xã hội; (iv) Tập trung 
vốn đầu tư nhà nước phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện đẩy mạnh đầu 
tư vào các dự án, công trình trọng điểm, tháo gỡ các nút thắt về kết cấu hạ tầng kinh tế, 
tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước cho các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, 
có sức lan tỏa trong nền kinh tế, phân bổ nguồn lực theo hướng nâng cao hiệu quả, thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; (v) Tăng cường đầu tư cho lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; (vi) Tăng cường đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững.
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Áp dụng EITI nhằm cải thiện 
hiệu quả thu và sử dụng 
ngân sách

Phần

5

Rừng ven bờ biển huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đang bị hoạt động khai thác titan quét sạch. 
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Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) được cựu Thủ tướng Anh 
Tony Blair đề xuất lần đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững ở 
Johannesburg (Nam Phi) vào năm 2002. Sáng kiến có mục tiêu thúc đẩy minh bạch, 
trách nhiệm giải trình và quản trị tốt công nghiệp khai thác trong bối cảnh nhiều quốc 
gia đang phải đối mặt với những thách thức trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sau 
hơn 10 năm đề xuất áp dụng, tính đến tháng 7 năm 2014, thế giới đã có 45 quốc gia 
đăng ký thực thi EITI. Trong khu vực ASEAN có bốn quốc gia đã tham gia EITI gồm 
Indonesia, Phillipine, Timor Leste và Myanmar. Trong 45 quốc gia cam kết thực thi 
EITI, có 29 quốc gia được công nhận là đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của EITI.

Nguyên tắc chung của EITI là đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên 
quan bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong quản trị công nghiệp khai 
thác. Theo đó, một số thông tin liên quan đến công nghiệp khai thác phải được công 
khai dưới sự giám sát của hội đồng của các bên liên quan bao gồm nhà nước, doanh 
nghiệp và xã hội dân sự. Theo yêu cầu của EITI cơ bản (Bộ tiêu chuẩn EITI 2011), 
chính phủ phải công khai các khoản thu từ doanh nghiệp khai khoáng và doanh nghiệp 
phải công khai các khoản đã nộp cho chính phủ dưới sự giám sát của hội đồng các bên 
liên quan. Do nội dung mới chủ yếu tập trung ở các số liệu về các khoản thu và nộp từ 
hoạt động khai thác tài nguyên, EITI 2011 còn bộc lộ nhiều hạn chế như không giải 
quyết được các vấn đề liên quan đến quá trình cấp phép, quản lý hoạt động khai thác, 
phân bổ nguồn thu và đưa ra những gợi ý cải thiện chính sách. Từ những hạn chế này, 
tại Hội nghị toàn cầu EITI ở Sydney năm 2013, Bộ tiêu chuẩn EITI đã được thống 
nhất sửa đổi. Theo EITI 2013, chính phủ và doanh nghiệp phải công khai các thông 
tin liên quan đến 7 nội dung chính, bao gồm: (i) Cấp phép; (ii) Sản lượng; (iii) Doanh 
nghiệp nhà nước; (iv) Thu các khoản đóng góp; (v) Nguồn thu địa phương; (vi) Quản 
lý nguồn thu và (vii) Tác động xã hội. Trong mỗi nội dung trên, EITI 2013 đưa ra yêu 
cầu về các thông tin cụ thể cần được công khai. Trong các nội dung trên, 6 nội dung đầu 
trực tiếp liên quan đến vấn đề thu và quản lý ngân sách từ khai thác tài nguyên. Phần 
sau đây sẽ phân tích cụ thể những nội dung của EITI có liên quan đến thu và quản lý 
ngân sách nhà nước từ khai thác tài nguyên:

Cấp phép và Hợp đồng: Cấp phép là giai đoạn đầu tiên trong chuỗi giá trị công nghiệp 
khai thác và cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các rủi trong giai đoạn này chủ 
yếu liên quan đến tính thiếu minh bạch trong quá trình lựa chọn doanh nghiệp để 
cấp quyền khai thác và đàm phán thiếu hiệu quả trong hợp đồng khai thác. Việt Nam 
bắt đầu thực hiện việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đấu giá khoáng sản. 
Trong lĩnh vực dầu khí, các chế độ tài chính cụ thể đối với từng dự án được quyết định 
trong hợp đồng khai thác. Bởi vậy, cấp phép là một trong những công đoạn liên quan 
trực tiếp đến vấn đề thu ngân sách nhà nước từ khai thác tài nguyên. EITI 2013 quy 
định một số nội dung cần công khai trong giai đoạn cấp phép gồm thông tin về các bên 
được cấp phép, loại khoáng sản khai thác, thời hạn khai thác, tọa độ, tiêu chí cấp phép, 
chuyển nhượng giấy phép hay các hợp đồng khai thác.

Dữ liệu khai thác – sản xuất: Như phân tích ở những phần trên, nhiều khoản thu chính 
từ khai thác tài nguyên được tính toán dựa trên các dữ liệu về hoạt động khai thác – sản 
xuất của doanh nghiệp như sản lượng khai thác hay lượng quặng xuất khẩu. Vì vậy, việc 
giám sát các số liệu sản xuất của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng 
trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản. Theo đó, EITI 2013 đã yêu cầu công khai 
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thông tin liên quan đến quá trình thăm dò trữ lượng, tổng sản lượng khai thác, tổng 
lượng xuất khẩu, giá trị tương ứng và những đóng góp cho nền kinh tế.

Doanh nghiệp nhà nước: Khai thác tài nguyên là lĩnh vực có sự tham gia của nhiều doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN). Điểm khác biệt cơ bản của DNNN là có vốn sở hữu nhà 
nước. Do đó, DNNN có mối liên hệ chặt chẽ với nhà nước, hoạt động theo định hướng 
của nhà nước và thường giữ nhiều vai trò khác nhau. Cũng do những đặc điểm này, 
DNNN thường phải đối mặt với nhiều thách thức về quản trị và vị trí của DNNN trong 
các dòng giao dịch tài chính khá phức tạp. Bởi vậy, DNNN đã được đưa vào 7 nội dung 
thông tin cần công khai trong EITI 2013. Các thông tin cụ thể cần công khai trong nội 
dung DNNN gồm có mức độ sở hữu nhà nước, các khoản tài chính được chuyển giữa 
chính phủ và doanh nghiệp, và các chi tiêu phục vụ mục đích công của doanh nghiệp. 

Thu các khoản đóng góp: Thu các khoản đóng góp là một nội dung quan trọng để đảm 
bảo rằng hoạt động khai thác tạo ra lợi ích cho xã hội. Yêu cầu đặt ra trong công tác 
quản lý thu là đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng góp theo quy 
định của pháp luật. Các khoản đóng góp ở đây gồm có nguồn thu tài chính (tiền cấp 
quyền, thuế và phí) và nguồn thu phi tài chính (các công trình công cộng, phúc lợi hay 
các chương trình phát triển xã hội do doanh nghiệp thực hiện). Ở Việt Nam, các khoản 
thuế và phí chủ yếu được tính toán dựa trên sản lượng do doanh nghiệp tự khai báo. 
Trong khi đó, hiện nay chưa có cơ chế để giám sát hiệu quả sản lượng khai thác thực 
tế của doanh nghiệp. Các đóng góp phi tài chính cũng mới chủ yếu dựa trên tinh thần 
tự nguyện của doanh nghiệp. Điều này dẫn đến những rủi ro thất thu do doanh nghiệp 
khai báo số liệu thấp hơn thực tế hoặc không thực hiện các nghĩa vụ đóng góp phi tài 
chính như cam kết ban đầu. Để giải quyết các rủi ro này, EITI 2013 yêu cầu công khai 

Đoàn nghiên cứu của PanNature tiếp xúc với người dân sinh sống cạnh điểm khai thác apatit tại Lào Cai
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các thông tin liên quan đến chính sách thu, các khoản thu tài chính và các khoản thu 
phi tài chính từ hoạt động khai thác.

Nguồn thu địa phương: Nguồn thu từ khai khoáng có thể được phân bổ đến các cấp theo 
nhiều hình thức khác nhau. Ở nhiều quốc gia, nguồn thu từ khai khoáng có thể được 
thu tập trung và quản lý ở Quỹ Tài nguyên. Sau đó, khoản tài chính này được phân bổ 
đến các địa phương hoặc cho các mục đích chi khác nhau theo những quy định chính 
sách cụ thể. Ở Việt Nam, việc phân bổ nguồn thu được quy định tại Luật Ngân sách và 
các văn bản pháp luật có liên quan. Theo đó, toàn bộ nguồn thu từ dầu khí được đưa về 
ngân sách trung ương. Nguồn thu từ khai thác khoáng sản nội địa được phân chia giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, chính sách của Việt Nam chưa quy 
định cụ thể về tỷ lệ phân bổ nguồn thu. Điều này dẫn đến một số bất cập nhất định. 
Theo yêu cầu EITI, thông tin về công thức phân bổ, ngân sách phân bổ trên tính toán 
và thực tế cần được công khai.

Quản lý nguồn thu: Nguồn thu ngân sách từ tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc trực tiếp 
vào giá bán trên thị trường thế giới vốn rất biến động (như giá dầu thô đã giảm 50% tại 
nhiều thời điểm). Ngoài ra, khoáng sản là tài nguyên không tái tạo. Bởi vậy, quốc gia 
phụ thuộc tài nguyên thường phải xây dựng chiến lược dài hạn và những chính sách cụ 
thể về việc sử dụng nguồn thu để đảm bảo chia sẻ công bằng giữa các thành phần trong 
xã hội và giữa các thế hệ. Ở Việt Nam, nguồn thu từ khai thác dầu khí và khoáng sản 
chiếm khoảng 25% ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có hệ thống quản 
lý riêng và những quy định riêng về việc sử dụng nguồn thu từ khai thác tài nguyên. Do 
những đặc thù phức tạp của việc quản lý nguồn thu từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, 
EITI 2013 đã yêu cầu công khai một số thông tin liên quan đến phân bổ và sử dụng 
nguồn thu. 

Việc áp dụng tiêu chuẩn EITI sẽ giúp các quốc gia tăng cường thảo luận chính sách và 
qua đó có thể thúc đẩy quản trị tốt công nghiệp khai thác. Ngoài ra, EITI sẽ tăng cường 
cơ chế giám sát và nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ khai thác tài nguyên. Tại Nigeria, 
qua báo cáo EITI 2005, Chính phủ đã phát hiện được những kẽ hở trong hệ thống thu 
ngân sách. Theo đánh giá, Chính phủ Nigieria đã tiết kiệm được 1 triệu đô la Mỹ hàng 
năm nhờ việc giải quyết những kẽ hở này. 

Bảng tổng hợp dưới đây so sánh một số quy định có liên quan trực tiếp đến thu và quản 
lý ngân sách từ khai thác tài nguyên theo bộ tiêu chuẩn EITI 2013 với các quy định hiện 
hành ở Việt Nam.
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CẤP PHÉP

Yêu cầu §3.9(a,b,c): Đăng ký cấp phép.

Việc cấp phép đối với khai thác khoáng sản nội địa hiện 
nay được thực hiện theo Luật Khoáng sản năm 2010, Nghị 
định 15/2012/NĐ-CP, Nghị định số 203/2013/ NĐ-CP và 
Thông tư 16/2012/TT-BTNMT. Việc khai thác dầu khí được 
quy định bởi hệ thống chính sách khác (Luật Dầu khí và các 
văn bản liên quan).

Hiện nay, việc cấp phép khoáng sản có thể được thực hiện 
theo hai hình thức khác nhau là cấp phép thông qua đấu giá 
và cấp phép không thông qua đấu giá. Đối với cấp phép thông 
qua đấu giá, theo quy định của pháp luật, các thông tin liên 
quan đến đăng ký cấp phép và quá trình cấp phép đều được 
công khai. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có giấy phép khoáng 
sản nào được cấp theo hình thức đấu giá. Đối với việc cấp 
phép không thông qua đấu giá, pháp luật Việt Nam chưa quy 
định về việc công khai thông tin về các doanh nghiệp đang 
đăng ký cấp phép cũng như các vấn đề khác có liên quan. 

Việc công khai các giấy phép được cấp cũng đã được triển 
khai trên các cổng thông tin điện tử của các địa phương hay 
của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN & MT). Cụ 
thể, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã công khai danh mục 
các hoạt động khoáng sản của các năm 2009, 2010, 2011 và 
2012. 

Ở cấp địa phương, các giấy phép hoạt động khoáng sản cũng 
đã được công khai ở một số địa phương. Ví dụ, Sở TNMT 
Tuyên Quang công khai thông tin 36 giấy phép hoạt động 
khoáng sản của các doanh nghiệp trong năm 2009. Sở TNMT 
Bình Định thực hiện việc công khai thông tin việc nhận và trả 
kết quả hồ sơ đề nghị cấp quyền thăm dò, khai thác khoáng 
sản trên mạng.

Mặc dù các cơ quan Chính phủ có công khai các thông tin 
về giấy phép hoạt động khoáng sản ở cấp trung ương và địa 
phương. Tuy nhiên, việc công khai còn chậm trễ, không được 
cập nhật thường xuyên. Việc công khai thông tin ở cấp địa 
phương còn rất hạn chế và cũng chưa có quy định pháp luật 
và chế tài xử lý các hành vi chậm công khai và chậm cập nhật 
thông tin. 

Cho đến nay, quy định pháp luật Việt Nam mới chỉ yêu cầu 
công khai thông tin về giấy phép, chủ sở hữu giấy phép, nhưng 
chưa có quy định về công khai các thông tin sở hữu lợi ích và 
thông tin cụ thể về giấy phép.

Yêu cầu §3.10(a-c): Phân bổ giấy phép.

Yêu cầu §3.11(a-b): Sở hữu lợi ích.

Yêu cầu §3.12(b): Thông tin giấy phép/
hợp đồng.
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DỮ LIỆU SẢN XUẤT

Yêu cầu §3.3: Công khai thông tin về hoạt 
động khai thác.

Thông tư 16/2012/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TNMT 
yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp định kỳ các thông tin liên 
quan đến hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến, bao gồm: 
Tên doanh nghiệp, số giấy phép, thời gian, loại khoáng sản, 
vị trí hành chính, sản lượng khai thác, tổng số lao động, tổng 
doanh thu, nộp ngân sách. Các thông tin này cũng được yêu 
cầu cung cấp bởi Quyết định 77/2010/QĐ-TTg về báo cáo 
thống kê cơ sở đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc công khai và 
tiếp cận các thông tin này còn hạn chế. 

Các thông tin về hoạt động sản xuất, sản lượng khai thác của 
công ty chỉ được báo cáo về các cơ quan quản lý nhà nước 
như: Bộ/Sở Công thương, Bộ/Sở Tài nguyên & Môi trường, 
Bộ/Sở Tài chính, Tổng cục/Cục thuế. Hiện nay chưa có quy 
định pháp luật nào cho việc công khai các thông tin trên các 
trang điện tử của các cơ quan quản lý hay doanh nghiệp. Các 
thông tin đó chỉ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức từ 
các cơ quan/tổ chức có tư cách pháp nhân và bằng văn bản. 
Người dân khó có thể tiếp cận được các thông tin này để thực 
hiện quyền giám sát của mình. 

Yêu cầu §3.5(a): Công khai thông tin về 
sản lượng sản xuất trong năm, bao gồm 
tổng lượng sản xuất và giá trị.

Yêu cầu §3.4(e): Đóng góp của ngành 
khai khoáng vào nền kinh tế.

Yêu cầu §3.5(b): Công khai thông tin về 
tổng lượng xuất khẩu và giá trị.

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Yêu cầu §3.6(c): Mức độ sở hữu lợi ích 
của DNNN.

Hiện nay, hoạt động của DNNN chủ yếu được quản lý theo 
Nghị định 61/2013/NĐ-CP và Thông tư 171/2013/TT-BTC 
của Bộ Tài chính. Nhìn chung, so với EITI 2013, pháp luật 
hiện hành của Việt Nam quy định về trách nhiệm công khai 
minh bạch trong ngành khai thác khoáng sản đối với DNNN 
còn sơ khai, thiếu thống nhất, đồng bộ, thiếu cụ thể và rõ ràng 
về cả đối tượng, nội dung, trách nhiệm và quy trình thích hợp. 
Các quy định hiện hành của Việt Nam đối với hai loại hình 
doanh nghiệp dầu khí và khoáng sản cũng khác nhau. Trong 
đó, mức độ công khai của doanh nghiệp dầu khí hạn chế hơn.

Tuy nhiên, các đạo luật liên quan tới tổ chức, hoạt động và 
đầu tư vốn vào DNNN đang được Chính phủ tích cực soạn 
thảo, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm 2015. Một 
trong những nội dung được đề cập, quy định trong các dự 
thảo Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước 
vào doanh nghiệp là minh bạch hóa các hoạt động của các 
DNNN. Đặc biệt, 2 dự thảo đạo luật này còn quy định về 
nghĩa vụ của các DNNN trong việc công khai, minh bạch đối 
với hầu hết các hoạt động, ngay cả các giao dịch cụ thể. Về cơ 
bản, các quy định trong dự thảo về minh bạch, công khai là 
phù hợp với bộ tiêu chí EITI 2013. Do đó, nếu được thông 
qua, hai đạo luật này sẽ là cơ sở tốt cho việc các DNNN thực 
hiện Bộ tiêu chuẩn của EITI. 

Yêu cầu §3.6(a) và §4.2(c): Thanh toán và 
chuyển khoản của DNNN.

Yêu cầu §3.6(b): Chi tiêu của DNNN.
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THU CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP

Yêu cầu §3.2: Khung pháp lý và chế độ tài 
chính.

Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách thu cho lĩnh vực 
khai thác tài nguyên tương đối hoàn thiện, bao quát tất cả các 
công đoạn từ thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ đến xuất 
khẩu. Khung pháp lý và chế độ tài chính trong lĩnh vực khai 
thác khoáng sản nội địa nhìn chung đều được công khai và có 
thể tiếp cận tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực khai 
thác dầu khí, chế độ tài chính được xác định đối với từng hợp 
đồng khai thác cụ thể. Nhìn chung, việc công khai minh bạch 
các hợp đồng và các điều khoản tài chính trong khai thác dầu 
khí vẫn còn rất hạn chế. Khung chính sách tài chính chủ yếu 
cho lĩnh vực khai thác tài nguyên gồm có: 

• Luật NSNN 2002
• Luật Quản lý Thuế năm 2006 và sửa đổi 2012
• Luật Thuế tài nguyên
• Luật Thuế bảo vệ môi trường
• Pháp lệnh Phí và Lệ phí năm 2001
• Thông tư số 129/2011/TT-BTC
• Nghị định số 74/2011/NĐ-CP
• Thông tư số 158/2011/TT-BTC
• Nghị định số 203/2013/NĐ-CP
• Thông tư số 152/2011/TT-BTC
• Nghị định số 67/2011/NĐ-CP
• Luật Thống kê năm 2003
• Thông tư 16/2012/TT-BTNMT

Yêu cầu §3.4(a-c): Đóng góp cho nền 
kinh tế.

Hiện nay, hệ thống niêm giám thống kê của quốc gia mới 
cung cấp liệu về tổng thu ngân sách từ dầu thô và đóng góp 
GDP từ khai khoáng. Mức độ phân tách và chi tiết của các số 
liệu còn rất hạn chế.

Yêu cầu §4.1(a-b): Thuế và các nguồn thu 
chính.

Theo hệ thống tài chính hiện hành của Việt Nam, nguồn thu 
ngân sách nhà nước không được thống kê theo từng ngành. 
Bởi vậy, số liệu về các loại thuế và nguồn thu chính từ khai 
thác khoáng sản rất khó có thể bóc tách và tổng hợp. Các số 
liệu về đóng góp từ khai thác tài nguyên khoáng sản ở cả cấp 
trung ương và địa phương chủ yếu được cung cấp ở mức độ 
tương đối và tổng hợp.

Yêu cầu §4.1(c): Nguồn thu hiện vật.

Hiện nay, Việt Nam chưa xây dựng chính sách cụ thể về các 
khoản đóng góp hiện vật đối với doanh nghiệp khai khoáng. 
Các đóng góp hiện vật chủ yếu được thỏa thuận giữa doanh 
nghiệp và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các đóng góp 
hiện vật chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của doanh 
nghiệp. Các thông tin về nguồn thu hiện vật và giá trị tương 
ứng ít khi được đưa vào hệ thống số liệu thống kê các cấp.
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Yêu cầu §4.1(d): Bố trí cơ sở hạ tầng và 
trao đổi hàng hóa.

NSTW đang gặp phải một số khó khăn trong việc tiếp cận 
nguồn lực đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn, 
mang tính chất liên vùng, liên ngành và cả nước, các công 
trình quan trọng có ý nghĩa dẫn dắt, tạo sức đột phá, lan tỏa 
đến toàn bộ nền kinh tế.

Yêu cầu §4.1(f): Nguồn thu vận tải.

Hiện nay, Việt Nam không có chính sách cụ thể về việc thu 
các khoản phí vận tải ở cấp trung ương. Tuy nhiên, hoạt động 
vận chuyển quặng gây tác động nặng nề đối với hệ thống cơ 
sở hạ tầng ở cấp địa phương. Do đó, một số tỉnh như Cao 
Bằng, Lào Cai hay Bình Định đã xây dựng quy định chính 
sách yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thêm phí vận tải nhằm 
tạo nguồn thu phục vụ việc sửa chữa hệ thống đường giao 
thông. Nguồn thu này hoàn toàn do địa phương quản lý và 
sử dụng. Một số tỉnh như Bình Định phân cấp hoàn toàn cho 
việc thu và sử dụng khoản thu này cho Ủy ban Nhân dân cấp 
huyện. Tuy nhiên, các số liệu về nguồn thu vận tải vẫn chủ 
yếu do cơ quan nhà nước quản lý, chưa có quy định về việc 
phải công khai rộng rãi khoản thu này.

Yêu cầu §5.2(e): Phân tách dữ liệu.
Mức độ phân tách chi tiết dữ liệu về thu, chi NSNN còn hạn 
chế. Dữ liệu mới chỉ tập trung vào các thông tin, chỉ số tổng 
hợp về thu chi ngân sách.

NGUỒN THU ĐỊA PHƯƠNG

Yêu cầu §4.2(d): Thu/chi trực tiếp.

Luật NSNN quy định cụ thể về việc phân cấp thu và chi giữa 
trung ương và địa phương. Tuy nhiên, chính sách của Việt 
Nam chưa quy định công khai từng khoản thu và chi giữa hai 
cấp với mức độ chi tiết. Các số liệu chủ yếu được cung cấp ở 
mức độ tổng hợp.

• Nguồn thu của NSTW 100%: Thuế giá trị gia tăng; hàng 
hoá nhập khẩu; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thuế tiêu 
thụ đặc biệt hàng hoá nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh 
nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành; Các khoản 
thuế và thu khác từ dầu, khí; Viện trợ không hoàn lại

• Các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP: Thuế 
GTGT, không kể thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu; Thuế 
TNDN, không kể thuế TNDN của các đơn vị hạch toán 
toàn ngành; Thuế TNCN; Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ 
hàng hoá, dịch vụ trong nước.

• Các khoản thu NSĐP 100%: Thuế nhà, đất; Thuế tài 
nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí; Thuế 
môn bài; Tiền sử dụng đất; Tiền cho thuê đất; Tiền cho 
thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Lệ phí 
trước bạ; Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết.
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Yêu cầu §4.2(e): Chuyển khoản.

Ở Việt Nam, theo Luật Ngân sách nhà nước 2002, Quốc hội 
có thẩm quyền quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung 
ương cho ngân sách từng địa phương, Hội đồng nhân dân có 
thẩm quyền quyết định mức bổ sung cho ngân sách từng địa 
phương cấp dưới. Bổ sung ngân sách từ cấp trên cho ngân 
sách cấp dưới gồm hai loại là: bổ sung cân đối và bổ sung có 
mục tiêu khi tổng các nguồn thu được hưởng không đủ trang 
trải các nhiệm vụ chi được giao. Bổ sung cân đối là một khoản 
bổ sung được thiết kế nhằm tăng năng lực tài chính của các 
tỉnh nghèo. Đây là những khoản bổ sung vô điều kiện, được 
xác định dựa theo một số tiêu chí. Bổ sung có mục tiêu là các 
khoản bổ sung để thực hiện các mục tiêu quốc gia, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn. Quy mô bổ sung 
là thước đo quan trọng phản ánh khả năng chi phối của ngân 
sách trung ương đối với các địa phương.

Số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng thu 
ngân sách nhà nước trên địa bàn ở một số tỉnh ở mức rất cao, 
ví dụ Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn, Lai 
Châu hay Điện Biên.

QUẢN LÝ NGUỒN THU

Yêu cầu §3.7 và §3.8: Phân bổ nguồn thu.

Việc xây dựng dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân 
sách hàng năm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Tuy 
nhiên, phương thức lập dự toán và phân bổ ngân sách ở Việt 
Nam hiện đang thực hiện theo phương thức quản lý nguồn 
lực đầu vào mà chưa thực hiện quản lý theo kết quả đầu ra và 
hiệu quả hoạt động.

Yêu cầu về công khai, minh bạch.

Quy định về minh bạch trong thu, chi NSNN đã được quy 
định rõ tại hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật như: các 
luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật NSNN 
2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, Thủ tướng 
Chính phủ còn ban hành quy chế công khai tài chính đối với 
các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng 
cơ bản có sử dụng vốn NSNN (Quyết định 192/2004/QĐ-
TTg ngày 16/11/2004). Căn cứ vào các quy định trong các 
văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, quy trình quản lý, sử 
dụng ngân sách và quy trình quản lý thu thuế, các chính sách 
thuế… được quy định cụ thể, công khai.

Kết quả thực hiện thu chi ngân sách hàng năm đều được báo 
cáo cho các cơ quan dân cử (Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 
các cấp); Quyết toán thu chi NSNN hàng năm, báo cáo kiểm 
toán đều được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Tài chính và Chính phủ.
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Kết luận
& kiến nghị

Người dân thôn An Mỹ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) dẫn đoàn điền dã báo chí của 
PanNature vào khu vực đã hoàn thổ và phục hồi môi trường của Công ty CP khoáng sản Hiếu Giang. 
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Kết luận

Các chính sách thu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên từ hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng đến xuất 
khẩu về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu quản lý, tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, góp phần nâng 
cao trách nhiệm bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên, tạo nguồn thu ngân sách nhà nước, qua đó đã 
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cùng với sự tăng 
trưởng chung của nền kinh tế, tài nguyên thiên nhiên đã được khai thác và sử dụng chưa hợp lý. Do thiếu các 
cơ chế giám sát nhằm đảm bảo công khai và minh bạch, tình trạng khai thác và xuất khẩu trái phép vẫn diễn ra 
tại nhiều địa phương. Ngoài ra, việc quản lý thu liên quan đến tài nguyên vẫn phụ thuộc vào việc tự kê khai và 
nộp thuế của tổ chức hay cá nhân khai thác tài nguyên. Do đó, hiệu quả quản lý thu cũng như hiệu quả chính 
sách thu liên quan đến tài nguyên còn hạn chế, cụ thể:

Thứ nhất, nguồn thu từ thuế tài nguyên chưa tương xứng thực tế khai thác và mức độ tàn phá môi trường, đặc 
biệt là khai thác nội địa. Mức thuế suất thuế tài nguyên chưa được quy định một cách thống nhất và hợp lý để 
đảm bảo khuyến khích khai thác tiết kiệm, đầu tư chế biến và tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp. Nhìn 
chung, chính sách thu đối với tài nguyên hiện hành còn bất cập về căn cứ tính thuế, xác định sản lượng tính 
thuế và giá tính thuế. Ngoài ra, mỗi địa phương áp dụng cách xác định giá tính thuế khác nhau, dẫn đến sự 
không thống nhất giữa các địa phương, đặc biệt là các vùng giáp ranh.

Thứ hai, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, thu từ thuế tài nguyên (không kể thuế tài nguyên thu từ 
dầu, khí) là khoản thu được phân cấp 100% cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa chú 
trọng công tác quản lý thu thuế dẫn đến tình trạng thất thu các khoản thu từ tài nguyên, đặc biệt là từ thuế tài 
nguyên. Ngoài ra, một số trường hợp được cấp không đúng thẩm quyền, cấp phép khi chưa có quy hoạch, cấp 
phép khi hồ sơ không có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp hoặc cấp phép nhưng không có báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. Đây cũng là những nguyên nhân gây thất thu ngân sách và lãng phí tài nguyên 
khoáng sản của quốc gia.

Thứ ba, mức độ công khai minh bạch trong quản lý tài nguyên nói chung và quản lý thu nói riêng còn hạn chế 
nên chưa phát huy được vai trò giám sát của cộng đồng và xã hội, gây thất thoát tài nguyên và thất thu ngân 
sách nhà nước. Các quy định về phân bổ ngân sách từ khai thác tài nguyên cũng chưa được rõ ràng và minh 
bạch. Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề về môi trường và xã hội từ hoạt động khai thác khoáng sản 
nhưng việc sử dụng ngân sách để khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường và sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng 
chưa được kịp thời và hiệu quả. Phí bảo vệ môi trường về nguyên tắc phải được sử dụng để khắc phục các tác 
động môi trường, góp phần bảo vệ cuộc sống người dân vùng khai thác mỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều địa 
phương sử dụng chưa đúng nguồn thu này, Ngoài ra, thông tin về việc sử dụng một số nguồn tài chính khác 
như chi phí cải tạo cơ sở hạ tầng hay các khoản đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp cũng chưa được công 
khai để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận. 

Thứ tư, xuất khẩu lậu tài nguyên và xuất khẩu tài nguyên thô còn chiếm tỷ trọng lớn và diễn ra khá phổ biến ở 
một số địa phương. Nguyên nhân phần nào do chính sách thuế xuất khẩu tài nguyên và công tác quản lý hoạt 
động xuất khẩu tài nguyên còn bất hợp lý. Hiện nay, biểu thuế xuất khẩu đã được thiết kế theo nguyên tắc thuế 
suất đối với mặt hàng thô cao hơn đối với mặt hàng đã qua chế biến. Tuy nhiên, các mặt hàng tài nguyên của 
Việt Nam trên thị trường thế giới chiếm tỷ trọng nhỏ và chịu tác động mạnh của giá thế giới. Do đó, khi giá 
thế giới xuống thấp, giá tài nguyên Việt Nam nếu tính cả thuế xuất khẩu sẽ có giá cao hơn so với thị trường thế 
giới. Khi đó, tài nguyên không thể xuất khẩu và bị tồn kho do công nghệ chế biến sâu ở trong nước chưa đáp 
ứng. Khi đó, nhà nước có thể tiếp tục điều chỉnh mức thuế suất dựa trên kiến nghị của một số doanh nghiệp, 
dẫn đến tính thiếu ổn định trong môi trường chính sách. Ngoài ra, xuất khẩu lậu tài nguyên là một thực tế do 
công tác quản lý yếu kém và thiếu minh bạch.
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Thứ năm, nguồn thu từ khai thác tài nguyên thường phụ thuộc nhiều vào mức độ ổn định của thị trường thế 
giới. Năm 2009 – 2010, giá dầu thô trên thế giới giảm tới 50% so với thời điểm trước đó. Điều này gây những 
cú sốc lớn về mặt thu ngân sách cho những quốc gia phụ thuộc tài nguyên. Ngoài ra, nguồn thu từ tài nguyên 
không tái tạo cần được sử dụng hợp lý để đầu tư phát triển các ngành sản xuất có tính bền vững hơn. Nhiều 
quốc gia đã xây dựng quỹ riêng để quản lý các khoản thu từ khai thác tài nguyên không tái tạo nhằm hạn chế 
các cú sốc về biến động giá cả và tạo nguồn lực tài chính cho các thế hệ tương lai, hướng tới phát triển bền 
vững. Các quốc gia này cũng ban hành các chính sách quy định cụ thể về tỷ lệ dự trữ, phân bổ và sử dụng 
nguồn thu từ tài nguyên để đầu tư phát triển các ngành sản xuất khác. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay chưa 
xây dựng một hệ thống quản lý riêng đối với nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản. Điều này dẫn đến 
nhiều thách thức trong việc quản lý các biến động về nguồn thu khi giá tài nguyên sụt giảm và khó khăn trong 
việc xây dựng kế hoạch chi một cách hợp lý và hiệu quả. 

Thứ sáu, Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác EITI đã thể hiện vai trò hữu hiệu trong việc thúc đẩy 
quản trị tốt và hạn chế rủi ro thất thoát ngân sách từ khai thác tài nguyên ở nhiều quốc gia. Nghiên cứu cho thấy 
EITI phù hợp với định hướng chính sách quản lý Việt Nam. Nhiều văn bản pháp luật của Việt Nam cũng đã 
yêu cầu công khai một số thông tin như EITI yêu cầu, tuy nhiên tính tổng hợp và mức độ chi tiết còn hạn chế. 

Kiến nghị

Thứ nhất, nhằm cải thiện hệ thống thu, phân bổ nguồn thu và quản lý nguồn thu trong lĩnh vực khai thác tài 
nguyên, Việt Nam cần áp dụng Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác EITI 2013.

Thứ hai, xem xét điều chỉnh giảm thuế suất thuế tài nguyên của một số loại khoáng sản. Như đã phân tích trên, 
mức thuế suất cao thúc đẩy người nộp thuế tăng động cơ trốn thuế. Đặc biệt khi tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản được áp dụng từ năm 2014, việc điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng 
sản là phù hợp. Tuy nhiên, mức thuế suất cao vẫn có thể áp dụng đối với một số loại khoáng sản dự trữ hoặc 
trình độ công nghệ chưa đáp ứng để đảm bảo khai thác và sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài nguyên của đất nước.

Thứ ba, xem xét nâng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác dầu thô. Có thể 
nâng trần thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khai thác dầu thô lên đến 60%. Đồng thời, 
cần cụ thể hóa các tiêu chí xác định mức thuế suất để giảm đến mức thấp nhất quyền xác định thuế suất của cơ 
quan hành pháp. Các lý do chủ yếu của đề xuất này là: (i) Mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động 
khai thác dầu thô ở Việt Nam còn ở mức thấp so với các nước xuất khẩu dầu mỏ; (ii) Mặt bằng thu nhập của 
người lao động làm việc trong lĩnh vực dầu khí quá cao so với thu nhập của các lĩnh vực khác

Thứ tư, cùng với việc giảm thuế suất thuế tài nguyên nhằm giảm động cơ trốn thuế và khai thác tài nguyên lậu, 
cần thiết phải tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý tài nguyên nói chung và quản lý 
thu nói riêng. Quy định rõ ràng trách nhiệm của chính quyền địa phương là cơ sở quan trọng để đảm bảo quản 
lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản và thu ngân sách nhà nước.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và kiểm tra của cơ quan thuế các cấp. Cần tăng cường đào tạo 
và bồi dưỡng cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho công chức thanh tra, kiểm tra thuế. Đồng thời, 
hoàn thiện quy trình thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, kiểm tra và tăng 
cường trách nhiệm của công chức thanh tra, kiểm tra. Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra nội bộ để 
phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp tham nhũng của công chức thuế.

Thứ sáu, xem xét thành lập Quỹ Tài nguyên để quản lý tốt hơn nguồn thu từ khai thác tài nguyên, đặc biệt là 
nguồn thu từ khai thác dầu khí.
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