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SÁNG KIẾN MINH BẠCH 

TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
KHAI THÁC
Sử dụng Bộ tiêu chuẩn EITI cho tái cơ cấu

Phạm Quang Tú
Chương trình Hỗ trợ Liên minh

Nguyên tắc của EITI 

Chính phủ và doanh nghiệp 
cùng công khai một số thông 
tin liên quan đến công nghiệp 
khai thác dưới sự giám sát của 
Hội đồng các bên liên quan.

Thông tin là yếu tố cần thiết 
để thúc đẩy các thảo luận 
chính sách và qua đó  hỗ trợ 
cải cách chính sách và nâng 
cao trách nhiệm giải trình.

•“Chúng tôi nhận thấy sự
hiểu biết của người dân
về nguồn thu, chi của
chính phủ có thể thúc đẩy
thảo luận công khai, đưa
ra những cân nhắc và lựa
chọn thực tế, thích hợp
cho sự phát triển bền
vững.”

•Nguyên tắc EITI số 4.

Mục tiêu của
EITI là gì?

48 quốc gia tham gia EITI, trong đó có nhiều quốc gia phát triển như Anh và Nauy

Hơn 80 công ty dầu khí và khoáng sản hàng đầu thế giới, hơn 90 tổ chức tài chính 
và hơn 400 tổ chức xã hội dân sự trên Thế giới ủng hộ và tham gia EITI

Nhiều tổ chức quốc tế, các quốc gia lớn… và các hội nghị G20, G8 đều ủng hộ các 
quốc gia tự nguyện thực thi sáng kiến EITI

Trong khu vực  ĐNA có Đông Timor, Indonexia, Philipine và  Myanmar đã tham 
gia EITI. 

Thực thi EITI trên Thế giới 
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Cấp phép và 
ký kết 

hợp đồng 
khai thác

Giám sát 
hoạt động khai 

thác

Phân bổ 
và quản lý 
nguồn thu

Thực thi các 
chính sách phát 
triển bền vững

Công ty công bố các 
khoản chi trả

Chính phủ công bố các 
khoản thu

Giám sát bởi hội đồng các 
bên liên quan

Thu thuế và các 
khoản lợi tức

EITI cơ bản 

Nguyên tắc EITI 2011 mới chỉ tập trung việc công các các khoản thu –
nộp từ khai khoáng 

EITI 2013 đã mở rộng việc công khai thông tin  đối với các công đoạn 
khác trong chuỗi giá trị của công nghiệp khai thác

EITI 2013 

1 Sự giám sát hiệu quả của Hội đồng các bên liên quan.

2 Công bố định kỳ các báo cáo EITI.

3 Báo cáo EITI bao gồm các thông tin hiện trạng về ngành công nghiệp
khai khoáng

4
Một báo cáo EITI toàn diện bao gồm sự công khai đầy đủ các nguồn
thu của chính phủ từ công nghiệp khai khoáng , và công khai các
khoản chi trả của các công ty dầu, khí đốt và khoáng sản cho chính
phủ. 

5 Có quy trình đảm bảo đáng tin để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

6 Báo cáo phải toàn diện, được quảng bá một cách tích cực, cung cấp
rộng rãi, và đóng góp vào các cuộc thảo luận công khai. 

7
Hội đồng các bên liên quan tiến hành các bước hành động dựa trên
các bài học kinh nghiệm và đánh giá các kết quả, tác động của việc
thực thi EITI.

CÁC YÊU CẦU EITI 2013

Lấy các
nguồn thu

Sản lượng
khai thác

Các công ty
nhà nước

Địa
phương

Quản lý
nguồn thu

Cấp phép
khai thác

Tác động
xã hội

Chính sách nào cho chúng ta lấy tài
nguyên để phát triển?

Làm sao để lấy được
giá trị? 

Lơi ích đi đâu? 
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Cấp phép khai
thác

Sản lượng
khai thác

Lấy các
nguồn thu

Làm sao để lấy được giá trị? 
EITI cần lấy thông tin nào?

EITI yêu cầu:
Đăng ký cấp phép (§3.9)
Phân bổ giấy phép/quy trình phân bổ & các sai lệch
(§3.10)
*Sở hữu lợi ích(§3.11) 
*Công khai hợp đồng/giấy phép (§3.12)

EITI yêu cầu:
Các hoạt động thăm dò(§3.3)
Khối lượng và giá trị sản xuất (§3.5(a) & 
§3.4(e))
Khối lượng và giá trị xuất khẩu (§3.5(b))

EITI yêu cầu:
Khuôn khổ pháp lý và chính sách tài chính (§3.2 
)
Đóng góp cho nền kinh tế (§3.4(a)-(c))
Thuế và các nguồn thu ban đầu (§4.2(a)) 
Các nguồn thu bằng hiện vật (§4.1(c)) 
Cơ sở hạ tầng/ thoả thuận hàng đổi hàng
(§4.1(d)) 
Các nguồn thu từ vận chuyển (§4.1(f))

Địa
phương

EITI yêu cầu:
Các khoản nhận/chi trả trực tiếp (§4.2(d))
Phân bố cho chính quyền địa phương (§4.2(e))

EITI yêu cầu:
Việc làm§3.4(d) 
Các khoản chi trả cho xã hội (§4.1(e))

EITI yêu cầu:
Nguồn thu được ghi nhận và không
ghi nhận trong ngân sách quốc gia
(§3.7)
* Các nguồn thu riêng & ngân
sách/quy trình kiểm toán (§3.8)

Quản lý nguồn
thu

Lợi ích đi đâu?
EITI cần lấy thông tin nào?

Tác động
xã hội

SOE

EITI yêu cầu:
Các mức độ sở hữu lợi nhuận của SOE 
(§3.6(c))
Phân bổ nguồn thu cho chính phủ từ
SOEs(§4.2(c)) 
Các chi phí ngân sách của SOEs (§3.6(b))

Vai trò của SOEs là gì? Thông tin 
nào cần được đưa vào EITI?

Đăng ký cấp
phép

(§3.9)

Hoạt động
thăm dò
(§3.3)

Khung pháp lý
và chế độ tài
chính (§3.2 )

Mức độ sở hữu
lợi nhuận của

SOEs (§3.6(c))

Các khoản
nhận/chi trả

trực tiếp
(§4.2(d))

Việc làm
§3.4(d) 

Nguồn thu
được ghi nhận
và không ghi
nhận trong
ngân sách
quốc gia
(§3.7)

Cấp/chuyển
nhượng giấy

phép & các sai
lệch

(§3.10)

Khối lượng và
giá trị khai thác

(§3.5(a) & 
§3.4(e))

Đóng góp cho
nền kinh tế

(§3.4(a)-(c))
__________
Thuế và các

nguồn thu cơ
bản

Phân bổ nguồn
thu cho chính
phủ từ SOEs

(§4.2(c))

Phân bố cho
chính quyền

trung
ương/địa
phương

(§4.2(e))

Các khoản chi 
trả cho xã hội

(§4.1(e))

Các nguồn thu
riêng & ngân

sách/quy trình
kiểm toán

(§3.8)

Sở hữu lợi ích
(§3.11)

Khối lượng và
giá trị xuất

khẩu (§3.5(b))
(§4.2(a))

___________
Nguồn thu

bằng hiện vật
(§4.1(c))

Các chi phí
ngân sách của

SOEs
(§3.6(b))

Công khai hợp
đồng/giấy phép

(§3.12)

Cơ sở hạ
tầng/Thỏa

thuận đổi hàng
(§4.1(d))

Nguồn thu từ
vận chuyển

(§4.1(f)

Cấp quyền
khai thác Sản lượng

khai thác
Lấy các
nguồn thu

SOE
Quản lý
nguồn thu

Địa
phương

Tác động
xã hội
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Register of 
licenses
(§3.9)

Production 
volumes & 

values (§3.5)

Taxes & 
Primary 

Revenues
(§4.2(a))

SOE level of 
beneficial 
ownership 
(§3.6(c))

Subnational 
payments/recei
pts (§4.2(d))

Mandated 
company social 

expenditures
(§4.1(e))

Revenues 
recorded & 

not recorded 
in national 

budget  
(§3.7)

License 
award/
transfer 

process & any 
deviations 
(§3.10)

In-kind 
revenues
(§4.1(c))

Government 
transfers by 

SOEs
(§4.2(c))

Mandated 
national

/subnational 
transfers
(§4.2(e))

Earmarked 
revenues & 

budget/audit 
processes 

(§3.8)

Register of 
beneficial 
owners 
(§3.11)

Infrastructure/ 
barter 

provisions
(§4.1(d))

SOE quasi-fiscal 
expenditures

(§3.6(b))

Contract/
license 

disclosure
(§3.12)

Transportation 
Revenues

Các yêu cầu cơ bản cho việc liên kết chính sách

Cấp quyền
khai thác

Sản lượng
khai thác

Lấy các
nguồn thu

SOE
Quản lý
nguồn thu

Địa
phương

Tác động
XH

Các mục tiêu trong kế hoạch thực hiện
EITI phản ánh những ưu tiên quốc gia
(§1.4(a))
Hội đồng các bên liên quan (MSG) hàng
năm xem xét các tác động của EITI lên
việc quản trị tài nguyên thiên nhiên
(§7.2) 

Báo cáo EITI năm 2003-2010 của Azerbaijan

Hiệu quả của EITI tại Azerbaijan 

Ví dụ về Đóng góp phi tài chính của Azerbaijan

Thu  phi tài 
chính đóng 
góp 88% thu 
ngân sách từ 
khai thác tài 
nguyên

Thông qua báo cáo EITI năm 2005 EITI  của Nigeria, chính phủ Nigerian 
đã xác định được 560 triệu USD cần truy thu từ lĩnh vực dầu khí.

Nhờ giải quyết lỗ hổng được xác định thông qua EITI, chính phủ Nigeria 
ước tính tiết kiệm được 1 tỷ USD ngân sách hàng năm
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560 triệu USD có thể sử dụng để làm gì?

Hiệu quả của EITI tại Nigeria Lợi ích chung của việc thực thi EITI 

Góp phần nâng cao hiệu quả thu ngân sách, tạo thêm nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước và đảm bảo bình đẳng hơn giữa các doanh 
nghiệp. 

EITI góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
trong khai thác khoáng sản, qua đó tạo môi trường đầu tư cạnh tranh 
hơn và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ khai thác khoáng sản. 

EITI giúp cải cách môi trường đầu tư và hỗ trợ hoạt động của doanh 
nghiệp

EITI là tiến trình quốc tế và phù hợp với các cam kết Việt Nam đã 
tham gia

Theo khảo sát từ 2010 - 2014, nhiều bộ ngành, cơ quan quản lý 
địa phương và doanh nghiệp ủng hộ EITI
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Cơ sở cho việc thực thi EITI đối với 
Việt Nam 

EITI đã được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý nguồn thu và 
đã được thống nhất đưa vào Chương trình Hợp tác Khoáng sản – Năng 
lượng khu vực Asean tại Hội nghị cấp bộ trưởng Asean năm 2010.

Cộng đồng kinh tế Asean sẽ được hình thành vào cuối năm 2015, tạo 
thị trường tự do lưu chuyển hàng hóa và dòng vốn đầu tư. Việc tham gia 
EITI giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với các quốc gia 
EITI trong khu vực. 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) có những yêu cầu khắt 
khe về tăng cường minh bạch nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói 
riêng. EITI có thể được sử dụng như một trong những công cụ để đảm 
bảo thuân thủ các yêu cầu của TPP.

Năm 2007: Tham dự hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về EITI và Bộ Công thương 

được chỉ định là cơ quan đầu mối xem xét thực thi

Năm 2010: Bộ Công thương tổ chức hội thảo giới thiệu sáng kiến EITI

Năm 2011: Đối thoại phòng chống tham nhũng lĩnh vực khai khoáng

Năm 2012: Giám sát của UB thường vụ quốc hội về khoáng sản

Năm 2013: Nghiên cứu khả thi về EITI 

Năm 2014 : Bộ Công thương đã xây dựng báo cáo trình Thủ tướng

Tháng 7/2015: Bộ Công thương đã trình Thủ tướng lộ trình thực thi 

EITI???

Tiến trình xem xét thực thi EITI ở Việt Nam

Cảm ơn sự chú ý của bạn!


