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Phát triển bền vững, Quản trị tốt và Chuỗi giá trị

QUẢN TRỊ CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC 

Trần Thanh Thủy ( PanNature)
Ermy Anhyanti (Article 33)
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Để tối đa hóa lợi ích của tài nguyên, toàn bộ chuỗi
giá trị của công nghiệp khai thác  cần được thực

hiện cùng với quản trị tốt và được định hướng bởi
các mục tiêu, nguyên tắc và khung phát triển bền

vững
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Chuỗi giá trị là cách diễn giải các bước trong đó toàn
bộ giá trị của sản phẩm được quản lý và nhận diện
một cách đầy đủ. Khi áp dụng đối với công nghiệp
khai thác, chuỗi giá trị sẽ mô tả từng bước từ quá
trình khai thác tài nguyên, chế biến, tiêu thụ và sử 
dụng nguồn thu.

Chuỗi giá trị là gì?
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Trong cuốn sách “Dưới đáy một tỷ”, Paul Collier đã giới thiệu
cách tiếp cận trong đó nhấn mạnh các bước chính để đảm
bảo tài nguyên khoáng sản được chuyển hóa thành thịnh
vượng xã hội. Cách tiếp cận này sau đó đã được sử dụng rộng
rãi bởi những ai làm việc trong lĩnh vực quản trị tài nguyên
thiên nhiên để hiểu rõ hơn và phân tích được phương thức
quản lý tài nguyên khoáng sản; xác định các lỗ hổng, vấn đề,
các bên liên quan …

Chuỗi giá trị là gì?
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Định nghĩa về các bước của chuỗi giá trị công nghiệp khai thác có
thể khác nhau. Tuy nhiên, chuỗi giá trị công nghiệp khai thác 
thường gồm 5 bước chính sau:

Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV

Các bước trong chuỗi giá trị công nghiệp khai thác 
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1. Quyết định khai thác
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Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV

Đánh giá nhằm xác định các chi phí, lợi ích và rủi ro trong giai đoạn khai 
thác và sau khai thác 

Tham vấn các bên liên quan và cộng đồng địa phương về các khu vực 
nhạy cảm về mặt môi trường, văn hóa, xã hội.

Xác định các khu dự trữ.

Xây dựng chiến lược phát triển ngành

Đảm bảo về mặt môi trường
Tránh các xung đột xã hội
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2. Đàm phán hiệu quả
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Mục tiêu: quản lý tốt và hài hòa lợi ích  trong các nghĩa vụ tài chính.

Xây dựng chính sách quản lý việc cấp quyền khai thác và thăm dò (có 
thể theo nhiều phương thức khác nhau)

Quyết định chế độ tài chính  (có thể đưa vào chính sách hoặc hợp 
đồng khai thác)

Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV

Những quốc gia nghèo thường không có nhiều ưu thế khi đàm phán với các
công ty dầu khí và khoáng sản đa quốc gia. Đặc biệt khi các điều khoản đàm
phải không được thắt chặt trong quy trình cấp phép hoặc trong các quy
định chính sách pháp luật. Kết quả của việc đàm phán thiếu hiệu quả là
Chính phủ thu được ít ngân sách hơn.
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3. Minh bạch nguồn thu
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Sau khi các điều khoản đã được thiết lập, quá trình khai thác bắt đầu, các 
công ty bắt đầu nộp cho Chính phủ nhiều khoản tài chính hoặc phi tài chính 
khác nhau căn cứ trên hợp đồng khai thác và khung chính sách, tùy theo mỗi 
quốc gia

Chính phủ cần đảm  bảo doanh nghiệp nộp đủ theo đúng cam kết trong 
hợp đồng khai thác hoặc theo quy định chính sách pháp luật.

Hiện nay có rất nhiều sáng kiến minh bạch nguồn thu như EITI và Dodd-
Frank (Mỹ).

Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV
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4. Quản lý sự biến động 

www.nature.org.vn

Nguồn thu ngân sách từ khai 
khoáng thường không ổn định do 
phụ thuộc giá  thị trường thế giới. 

Nguồn thu ngoại tệ từ khoáng 
sản có thể làm thay đổi tỷ giá, ảnh 
hưởng tới kinh tế vĩ mô

Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV

Chính phủ cần quyết định tỷ lệ 
tiết kiệm và tỷ lệ chi tiêu hợp lý

Một số quốc gia đã xây dựng 
những công cụ đặc biệt để quản lý 
nguồn thu quỹ tài nguyên hoặc hệ 
thống phân bổ nguồn thu trực tiếp 
với những kế hoạch trung hạn và 
dài hạn.
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5. Đầu tư cho phát triển bền vững
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Do tính chất không tái tạo:

Tài nguyên KS cần được thay thế bởi các tài sản khác như năng 
lực con người, cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực tài chính

Nguồn thu từ khai thác tài nguyên cần được sử dụng hiệu quả và 
minh bạch.

Ra quyết 
định khai 

thác

Đàm phán 
hiệu quả 

Đảm bảo 
minh bạch 
nguồn thu 

Quản lý sự 
biến động 
nguồn thu 

Đầu tư cho 
PTBV

Năm 2006, Ngân hàng Thế giới đã phân tích và xây dựng được những viễn khác
hoàn toàn khác thực tế ở các quốc gia giàu tài nguyên nếu các quốc gia này đã
đầu tư nguồn thu từ tài nguyên cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội
bền vững và phát triển năng lực con người.
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Doanh nghiệp khai khoáng có sử dụng chuỗi giá trị khác 
hay không?

www.nature.org.vn

Chuỗi giá trị công nghiệp khai khoáng có thể được mô tả từ góc 
nhìn của doanh nghiệp. Theo đó, chuỗi giá trị có thể bao gồm các 
bước là thăm dò, khai thác, tinh chế, tiêu thụ và phân phối. 

Điểm khác biệt lớn nhất là chuỗi giá trị của doanh nghiệp sẽ nhìn 
theo hàng hóa  thay vì tài sản quốc gia. Theo cách tiếp cận này, khối 
tư nhân có thể xác định được các giải pháp cải thiện quy trình sản 
xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận của công ty và tỷ lệ thu hồi của nhà 
đầu tư. 

Trong khi đó, cách tiếp cận của chính phủ là tối ưu hóa lợi ích chung 
cho đất nước và công dân. 

Trang  12

Tại sao cách tiếp cận theo chuỗi giá trị hữu ích?

www.nature.org.vn

Chính phủ và xã hội dân sự thường sử dụng như một công cụ dự 
báo để đánh giá các lựa chọn chính sách và vấn đề đánh đổi trong 
khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

Doanh nghiệp có thể sử dụng chuỗi giá trị để phân tích cải thiện 
chu trình sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận. 
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Tại sao PTBV lại quan trọng với quốc gia giàu tài nguyên?
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Các quốc gia giàu tài nguyên thường đối mặt với một hiện tượng gọi là Lời 
nguyền Tài nguyên (Nghịch lý của sự Giàu có). Hiện tượng này phản ánh những 
quốc gia giàu tài nguyên không tái tạo lại có kết quả phát triển kinh tế - xã hội 
hạn chế hơn so với quốc gia nghèo tài nguyên. 

Lời nguyền Tài nguyên được diễn giải bởi rất nhiều lý do khác nhau, bao gồm 
suy giảm về tính cạnh tranh của các ngành kinh tế khác (do việc tăng tỷ giá khi 
quốc gia thu một nguồn ngoại tệ lớn từ xuất khẩu khoáng sản), biến động về 
nguồn thu do biến động giá cả thế giới, quản trị không tốt từ phía chính phủ, vấn 
đề tham nhũng …

“Phát triển bền bững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại 
nhưng không làm tổn hại đến các nhu cầu của thế hệ tương lai”

(Bruntland, 1992 Rio Summit)
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Cùng với việc phân cấp, Lời nguyền Tài nguyên còn 
thể hiện ở cấp địa phương. 

Trong rất nhiều trường hợp, quyền lực và trách 
nhiệm được phân cấp mạnh mẽ trong khi năng lực 
và nguồn lực ở cấp địa phương còn rất hạn chế. 

Bởi vậy, tăng cường năng lực quản lý ở cấp địa 
phương là rất quan trọng để tránh Lời nguyền tài 
nguyên.

Tại sao PTBV lại quan trọng với quốc gia giàu tài nguyên?

Trang  15

Phát triển bền vững trong công nghiệp khai thác
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Là đảm bảo các nguyên tắc phát triển 
bền vững trên toàn bộ chuỗi giá trị
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Phát triển bền vững trong công nghiệp khai thác

1. Thực thi và duy trì đạo đức kinh doanh trong quản trị doanh 
nghiệp

2. Lồng ghép các cân nhắc phát triển bền vững trong quá trình ra 
quyết định của doanh nghiệp.

3. Tôn trọng văn hóa, phong tục tập quán, giá trị truyền thông có liên 
quan đến người lao động và những người bị ảnh hưởng bởi hoạt 
động khoáng sản.

4. Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro dựa trên các số liệu và căn cứu 
khoa học.

5. Liên tục cải thiện việc đảm bảo an toàn và sức khỏe.

10 nguyên tắc phát triển bền vững của Hội đồng Khoáng sản Quốc tế
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Phát triển bền vững trong công nghiệp khai thác

6. Liên tục cải thiện việc bảo vệ môi trường

7. Đóng góp cho bảo tồn đa dạng sinh học và tiếp cận tổng hợp 
trong  quy hoạch sử dụng đất

8. Thúc đẩy và khuyến khích thiết kế, sử dụng, tái sử dụng, tái tuần 
hoàn và thải bỏ sản phẩm một cách có trách nhiệm.

9. Đóng góp cho phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng nơi khai 
thác

10. Thực thi cơ chế kết nối, trao đổi và báo cáo minh bạch và hiệu quả 
với các bên liên quan.

10 nguyên tắc phát triển bền vững của Hội đồng Khoáng sản Quốc tế
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Quản trị tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam?

www.nature.org.vn

Việt Nam đã quản trị tài nguyên khoáng sản với cách 
tiếp cận theo chuỗi giá trị hay chưa?

Trong quản trị tài nguyên khoáng sản theo chuỗi giá 
trị, Việt Nam đã và chưa đảm bảo những nguyên tắc 
nào?

Xin chân thành cảm ơn!
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