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Giới thiệu 

Khai thác tài nguyên là một ngành công nghiệp phức tạp, đòi hỏi mức độ minh bạch và 
trách nhiệm giải trình cao. Thế giới đã xây dựng nhiều sáng kiến để hỗ trợ công tác 
quản trị bền vững ngành công nghiệp này. Trong đó, sáng kiến minh bạch trong công 
nghiệp khai thác (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI) được đánh giá là 
hiệu quả và đã được áp dụng tương đối phổ biến ở các quốc gia có hoạt động khai thác 
tài nguyên thiên nhiên. Bắt đầu từ năm 2003, sáng kiến EITI ra đời với mục tiêu giải 
quyết các vấn đề liên quan đến tham nhũng, chính trị, bóc lột và đói nghèo trong khai 
thác dầu khí và khoáng sản tại các quốc gia Trung và Tây Phi. Trải qua 13 năm, EITI đã 
phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Từ một tiêu chuẩn, cam kết mang tính chất 
tự nguyện ban đầu, EITI đã và đang dần được công nhận là một phương thức quản trị 
tài nguyên có sự tham gia – có thể được điều chỉnh và thay đổi để phù hợp một cách 
tốt nhất với điều kiện cho phép của từng quốc gia áp dụng.  
 
Về bản chất, EITI tập trung chủ yếu vào hoạt động theo dõi và giám sát nguồn thu của 
ngành công nghiệp khai thác, có thể là dầu khí, khoáng sản (sắt, titan, đồng, bauxit…), 
lâm nghiệp, và cả năng lượng tái tạo. Các thông tin được công bố rộng rãi tạo nền tảng 
cho sự tham gia một cách đầy đủ, có ý nghĩa của các bên liên quan để từ đó đưa ra 
được những giải pháp, lựa chọn tốt nhất nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên một cách lâu dài, đảm bảo phúc lợi xã hội và phát triển bền vững quốc gia. 
Đặc biệt, EITI còn được nhấn mạnh sẽ giúp tránh “các tác động  kinh tế và xã hội tiêu 
cực” khi “ngành công nghiệp khai khoáng không được quản lý đúng cách” (trích 
Nguyên tắc EITI). Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới có 51 quốc gia đang thực thi 
EITI; 305 báo cáo EITI cấp quốc gia đã được công bố với tổng giá trị dòng tiền lên tới 
1.900 tỷ USD.  Rất nhiều các quốc gia, từ các quốc gia phát triển, như Mỹ, Anh, các 
quốc gia Châu Âu (như Na-uy, Pháp, Đức), các quốc gia phụ thuộc lớn vào tài nguyên 
như các quốc gia Châu Phi, hay khu vực ASEAN (Indonesia, Phillipines, Myanmar, 
Đông Timor) đều đã chính thức cam kết tham gia, hoặc xa hơn nữa, đã trở thành quốc 
gia tuân thủ EITI. Việc tham gia EITI còn giúp các quốc gia xác định được các cơ hội cải 
thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thu ngân sách. Cụ thể, Nigeria đã tránh thất thu 
được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ ngành khai thác khoáng sản nhờ thực thi sáng 
kiến này.  
 
Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú và đa 
dạng. Trong 3 thập kỷ qua, ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của Việt Nam đã 
mở rộng nhanh chóng về mặt quy mô. Tuy nhiên, công tác quản lý tài nguyên khoáng 
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sản ở Việt Nam còn tồn tại rất nhiều vấn đề như cấp phép tràn lan, đầu tư nhà nước 
thiếu hiệu quả, thu ngân sách không tương xứng với quy mô khai thác, khai thác trái 
phép, xuất khẩu trái phép, và gây ra các hệ lụy môi trường và xã hội.  
 
Chính phủ Việt Nam cũng đã tiếp cận và xem xét tham gia sáng kiến EITI từ năm 2007. 
Tuy nhiên, trong bối cảnh của ngành công nghiệp khai thác, hiện vẫn còn rất nhiều ý 
kiến trái chiều về lợi ích cũng như rào cản, rủi ro nếu Việt Nam chính thức khẳng định 
tham gia vào EITI. Cụ thể đó là (i) Chưa có các nghiên cứu sâu giúp đánh giá lợi ích và 
rủi ro trong quá trình quản lý và thu ngân sách từ khai thác khoáng sản nếu Việt Nam  
chính thức cam kết thực hiện EITI; (ii) Lộ trình tham gia của Việt Nam vào EITI sẽ như 
thế nào? (iii) Ngành khai thác hay mặt hàng khoáng sản nào sẽ được lựa chọn thí điểm 
đầu tiên? (iv) Những quan ngại về rào cản năng lực kỹ thuật cũng như chi phí thực 
hiện EITI của các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam; (v) Vai trò và sự tham 
gia của các bên liên quan vào tiến trình này; hay (vi) Những vấn đề khác liên quan đến 
chính trị, môi trường và xã hội của quốc gia.  
 
2016, đánh dấu giai đoạn phát triển kinh tế mới của Việt Nam với rất nhiều hiệp định 
thương mại quốc tế được ký kết cùng các cam kết mạnh mẽ trong quản lý hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên cho phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ, do đó, đã chỉ thị 
Bộ Công thương nhanh chóng xem xét thực thi sáng kiến EITI để nâng cao hiệu quả 
ngành công nghiệp khai thác khoáng sản. Tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, đề án thực thi EITI đã 
được đưa vào kế hoạch thực hiện cho năm 2016. Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 
71/NQ-CP ngày 5 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công 
thương phải báo cáo về việc thực thi EITI trong tháng 8/2016.  
 
Trong bối cảnh trên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tổ chức thành viên thuộc Liên 
minh Khoáng sản phối hợp tổ chức Tọa đàm  “Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh bạch 
trong Công nghiệp khai thác (EITI): Cơ hội hay rào cản?” nhằm: (i) Cung cấp các thông 

tin và đưa ra một số nhận định ban đầu những cơ hội, thách thức và rào cản khi tham gia 

EITI tới ngành công nghiệp khai thác, hiệu quả quản trị và nguồn thu từ tài nguyên khoáng 

sản (ii) Thảo luận và đưa ra một số khuyến nghị giúp Bộ Công thương và Chính phủ Việt 

Nam có thể đưa ra quyết định chính thức về sự tham gia của Việt Nam vào sáng kiến này 

trong thời gian tới.  

 

Mục tiêu  

 Xác định những cơ hội và thách thức  nếu Việt Nam chính thức tham gia EITI; 
 Thảo luận về các giải pháp giúp Việt Nam vượt qua các rào cản bước đầu cho 

việc tham gia EITI; 
 Xác định lộ trình thực hiện nếu Việt Nam chính thức cam kết tham gia thực 

hiện EITI;  
 Xác định các hỗ trợ của các bên liên quan cho tiến trình thúc đẩy Việt Nam sớm 

tham gia và thực thi EITI.   

 

Thời gian và địa điểm  

 Thời gian, Khách sạn Lakeside, 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 
 Thời gian: 8:30 – 12:00, ngày 13 tháng 9 năm 2016 
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Chương trình dự kiến 
 

Thời gian Nội dung 

8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu 
Liên minh Khoáng sản 

8.30 – 8.40 Khai mạc Hội thảo 
Ông Trịnh Lê Nguyên, Đại diện Tổ chức điều phối Liên minh Khoáng 
sản, PanNature 

8.40 – 9.00 
 

EITI: Kinh nghiệm quốc tế và kết quả thực hiện    
Bà Trần Thanh Thủy, Đại diện Liên minh Khoáng sản  

9.00 – 9.20 Thực thi EITI tại Việt Nam - Các cơ hội và thách thức 
Ông Đậu Anh Tuấn, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI)  

9.20 – 10.30  Thảo luận bàn tròn – Việt Nam có nên tham gia EITI? với các nội 
dung cụ thể:   

 Việt Nam tham gia EITI là cơ hội hay rào cản?  
 Các rào cản, thách thức nếu tham gia EITI trong điều kiện 

hiện tại của Việt Nam?  
 Lộ trình chuẩn bị nếu Việt Nam công bố cam kết tham gia 

EITI?  
Các chuyên gia tham gia:  

 TS. Nguyễn Thành Sơn, Công ty New Technology Solutions 
 Bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế  
 TS. Lê Xuân Trường, Học viện Tài chính  
 Ông Đậu Anh Tuấn, VCCI  
 TS. Phạm Quang Tú, Oxfam tại Việt Nam 
 Ông Hoàng Quốc Dũng, VFEJ  

10.30 – 11.30 Hỏi đáp và thảo luận  
Toàn thể đại biểu  

11.30 – 12.00 Kết luận và kết thúc tọa đàm  
Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature  

 


