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Liên minh Khoáng Sản Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam

HỘI THẢO

Quản lý Đầu tư trong khai thác khoáng sản: 

Các bất cập và khuyến nghị

Hà Nội, ngày 29.07.2016

Doanh nghiệp Nhà nước trong khai thác khoáng

sản ở Việt Nam

Lê Đăng Doanh

Quan điểm về doanh nghiệp nhà nước

• Báo cáo Chính trị tại Đại Hội XII, ngày 21.01.2016:

• “ Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là
một động lực quan trọng”

• “ Khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên, chủ động bảo vệ môi trường.”

• Để đáp ứng cam kết với WTO về thống nhất khung pháp
luật đối với doanh nghiệp, năm 2005 đã bãi bỏ Luật Doanh
nghiệp Nhà nước, thống nhất vào Luật Doanh nghiệp 2005.

• Tuy vậy, doanh nghiệp nhà nước vẫn sử dụng 85% nguồn
vốn ODA, 65% tín dụng, được ưu đãi trong phân bổ nguồn
lực, nhất là khai thác tài nguyên khoáng sản.

• Kinh doanh đa ngành, bất động sản, chứng khoán, du lịch, 
thua lỗ và thiệt hại lớn ở một số tập đoàn và tổng công ty.

DNNN được ưu đãi, độc quyền trong khai thác khoáng sản

• Các Tập đoàn độc quyền khai thác như Dầu khí, Than 

Khoáng sản, Hóa Chất (apatit), hay có vị thế thống lĩnh thị

trường như vật liệu xây dựng v.v.

• Khai thác khoáng sản với trình độ công nghệ khác nhau, tỷ

lệ thu hồi khoáng sản chưa cao, nhiều khoáng sản phụ có

hàm lượng thấp hơn chưa được chú trọng khai thác.

• Bảo vệ môi trường chưa được coi trọng như ở Bauxit Tây

Nguyên.

• Tình trạng xuất khoáng sản thô kéo dài.

• Tình trạng xuất lậu sang Trung Quốc rất nghiêm trọng.

• Công khai, minh bạch thấp, trách nhiệm giải trình chưa

được thực hiện. Tham nhũng, lãng phí lớn.

Xuất khẩu công nghệ cao tăng mạnh nhưng chủ

yếu dựa vào FDI
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US$ nominal, index =100 in 2011
BP dự báo nhu cầu dầu khí vẫn cao

Dự báo lượng dầu bán ra liên tục tăng Dự báo công suất sản xuất năng lượng sạch tăng

Năng lượng sạch tăng mạnh ở Hoa Kỳ DNNN khai khoáng trước cơ hội và thách thức mới

• Nhu cầu về khoáng sản, giá khoáng sản biến động theo sự

phát triển của khoa học-công nghệ và nhu cầu tiêu dùng.

• Khai thác khoáng sản cần mở rộng ra biển, thềm lục địa như

băng cháy, dầu đá phiến và các khoáng sản khác.

• Cần chuyển mạnh sang tinh chế khoáng sản, sớm chấm dứt

xuất thô. 

• Kiểm soát, tiến tới chấm dứt xuất lậu quăng thô sang Trung

Quốc.

• Sớm thực hiện cam kết EITI về công khai, minh bạch, trách

nhiệm giải trình.

• Các FTAs và TPP đặt ra những cơ hội và thách thức mới về

quản lý nhà nước và doanh nghiệp.


