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EITI là một tiêu chuẩn toàn cầu về quản trị đối với tài nguyên dầu khí và 
khoáng sản. Tiêu chuẩn này được thực hiện bởi chính phủ các nước, 
phối hợp với các công ty và xã hội dân sự. 

Các quốc gia thực hiện EITI sẽ công bố thông tin liên quan đến các khoản 
chi trả cho thuế, giấy phép, hợp đồng khai thác, quá trình sản xuất và các 
hoạt động khác của ngành công nghiệp khai thác.  

Tiêu chuẩn toàn cầu  

 
Công khai các thông tin sẵn có về tình hình quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
(TNTN) giúp cải thiện hiệu quả quá trình thảo luận tại các Diễn đàn công khai. Lãnh đạo hay 
các nhà quản lý do đó sẽ cần thực hiện trách nhiệm giải trình trước công chúng về các 

quyết định của mình. 

Cung cấp 

thông tin  cho 

các diễn đàn 

thảo luận  

Tài nguyên thiên 

nhiên của mỗi 

quốc gia thuộc về 

công dân của 

quốc gia đó  

Với mỗi quốc gia, nguồn TNTN giàu có là một trong những điều kiện quan trọng để tăng trưởng 
kinh tế và phát triển xã hội. Việc giữ kín thông tin về nguồn tài sản quý giá này có thể sẽ khiến 
Chính phủ phải đối mặt với sự mất niềm tin của công chúng và cho thấy một nền quản trị yếu 
kém hoặc dễ nảy sinh các xung đột. Sự cởi mở hơn trong cách thức quản lý TNTN của mỗi quốc 
gia được cho là cần thiết để đảm bảo rằng nguồn tài sản này có thể mang lợi ích cho tất cả mọi 
người.  

GOVERNMENTS 

Chính phủ, khối tư nhân và xã hội dân sự 

cùng hợp tác cải thiện hệ thống quản lý  

TNTN quốc gia thông qua quá trình thực 

hiện EITI. 

51 

Quốc gia đã đăng ký thực hiện 

EITI  

31 

 

Quốc gia Tuân thủ EITI 

290 

Năm được bao quát trong 
các báo cáo EITI  

1,9 nghìn tỷ US$ 
 
Là nguồn thu của chính phủ từ dầu khí và khoáng sản  tại 
các quốc gia thực hiện EITI được công bố  

 

346 

Cán bộ trong Ban thư ký EITI quốc tế đang làm nhiệm vụ giám 
sát và quản lý quá trình thực hiện EITI trên toàn thế giới 

1.005 
Người là số thành viên của các Liên minh EITI tại 49 quốc gia 
thực hiện EITI và thành viên của Ủy ban EITI quốc tế  
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51 QUỐC GIA  
Đăng ký thực hiện EITI  

Để biết thêm thông tin, tham khảo tại: 

eiti.org/countries 

Ứng viên EITI: cam kết thực hiện 

EITI, nhưng chưa tuân thủ toàn bộ các 

quy định của Bộ Tiêu chuẩn EITI 

Tuân thủ EITI: Cam kết tuân thủ toàn 
bộ các quy định của Bộ Tiêu chuẩn 

EITI  

Tạm dừng: Quốc gia Ứng viên/Tuân 

thủ EITI tạm dừng thực hiện  

Khác: Một số quốc gia tuyên bố quan 
tâm xem xét thực hiện EITI  

Albania 

Burkina Faso 

Cameroon  

Cộng hòa 
Trung Phi* 

Chad  

Bờ Biển Ngà  

CHDC Congo  
Ghana  

Guatemala  

Guinea  

Indonesia 

Iraq 

Kazakstan  

Cộng hòa 

Kyrgyz  

Liberia 

Mali Mauritania 

Mongolia 

Mozambique  

Niger 

Nigeria  

Peru 

CH Congo  

Siera Leone 

Tanzania  

 Đông Timor 

Togo 

CH Trinidad và 

Tobago 

 

 Yemen * 

Zambia 

Tình hình thực hiện EITI 31 Quốc gia Tuân thủ EITI 

Tăng cường quản trị 

Thực hiện EITI giúp cải thiện hệ thống chính quyền, tăng 

cường hiệu quả hoạt động thu thuế và lập kế hoạch ngân 
sách. Thực hiện Tiêu chuẩn này cũng khẳng định sự cam kết 

của các quốc gia về thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải 

trình trong quản lý các nguồn TNTN. Một chính phủ minh bạch 

và cởi mở sẽ có được niềm tin của công chúng.  

Tạo dựng sân chơi bình đẳng  

Tất cả các công ty khai thác đều phải công bố một bộ thông tin 

thống nhất theo các quy định chung. Các công ty cũng sẽ 

được hưởng lợi từ một môi trường đầu tư được cải thiện, ổn 

định hơn, ở đó họ có thể thu hút sự tham gia hiệu quả hơn 

của công chúng và xã hội dân sự.  

Thông tin đáng tin cậy và dễ tiếp cận  
 
Công dân của các quốc gia thực hiện EITI được chia 

sẻ các thông tin đáng tin cậy về tình hình quản lý 

TNTN của đất nước họ và được phép tham gia giám 

sát, yêu cầu chính phủ, công ty thực hiện trách nhiệm 

giải trình tốt hơn. Xã hội dân sự cũng là một đối tác 

quan trọng trong việc thực hiện EITI. 
 

Những lợi ích mà EITI 
mang lại  

* Tạm dừng 
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Afghanistan 

Azerbaijan 

Colombia 

CH Dominica  

Ethiopia 

Đức 

Honduras 

Madagascar 

Malawi 

Myanmar 

Papua New 

Guinea 

Philippines 

CHDC São Tomé  
và Príncipe 

Senegal Seychelles 

Quần đảo Solomon 

Tajikistan  

Ukraine 

Vương Quốc Anh 

Hoa Kỳ 

Australia Guyana 

Pháp Italy 

Các quốc gia khác  

20 Quốc gia ứng viên EITI Các bên hỗ trợ  
Hơn 90 công ty lớn trong lĩnh vực dầu khí và 

khoáng sản cam kết hỗ trợ EITI, thông qua các hoạt 

động tại các quốc gia thực hiện EITI, thông qua các 

cam kết cấp quốc tế và các hiệp hội trong ngành công 

nghiệp khai thác. EITI đã nhận được sự ủng hộ của hơn 

90 thể chế đầu tư quốc tế hàng đầu, hiện đang quản lý 

tập trung hơn 19 nghìn tỷ US$.  

Một liên minh lớn bao gồm các chính phủ, xã hội dân 

sự và các tổ chức quốc tế hỗ trợ EITI, bao gồm 400 tổ 

chức phi chính phủ, hệ thống Ngân hàng Thế giới, Quỹ 

Tiền tệ Quốc tế, Hội đồng Quốc tế về Khai thác Mỏ và 

Kim loại, và các ngân hàng phát triển khu vực. Các tổ 

chức này đã cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho 

các quốc gia tiếp cận và thực hiện EITI.  

Tham khảo tại: www.eiti.org/supporters 



 

TIẾN TRÌNH EITI 
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Website: www.eiti.org 

Email: secretariat@eiti.org 

Telephone: +47 222 00 800 

Fax: +47 228 30 802 

Địa chỉ: EITI Secretariat, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo, Norway 
Thông tin thêm: www.eiti.org hoặc theo dõi 

Twitter @EITIorg 

Bảy yêu cầu cơ bản của Bộ Tiêu chuẩn EITI: 

1 Sự giám sát hiệu quả của Hội đồng các bên 

liên quan; 

2 Công bố các báo cáo EITI đúng thời hạn;  

3 Các báo cáo EITI cần bao gồm thông tin tổng 

quan về bối cảnh của ngành công nghiệp khai 

thác; 

4 Một báo cáo EITI hoàn chỉnh cần công bố: (i) đầy 

đủ các nguồn thu của Chính phủ từ công nghiệp 

khai thác và (ii) các khoản chi trả của các công ty 

dầu khí và khoáng sản cho chính phủ.  

 

5 Một quy trình đáng tin cậy áp dụng tiêu chuẩn 

quốc tế. 

6 Nội dung báo cáo EITI cần dễ hiểu, mang ý nghĩa 

thúc đẩy tích cực, dễ dàng tiếp cận và đóng góp 

thông tin cho các Diễn đàn thảo luận đa bên. 

 
7 Hội đồng các bên liên quan cần thực hiện các 

bước đánh giá và rút kinh nghiệm từ các kết quả 

và tác động của quá trình thực hiện EITI.  

Bộ tiêu chuẩn EITI, tham khảo tại 

www.eiti.org/document/standard 

Báo cáo EITI quốc gia sẽ công 

bố thông tin về tình hình khai 

thác tài nguyên thiên nhiên 

Để trở thành một thành viên của EITI, các quốc gia cần phải tuân thủ các quy định của Bộ tiêu chuẩn EITI  

EITI đặt ra bảy yêu cầu để đảm bảo các hoạt động 

trong ngành công nghiệp khai thác được báo cáo theo 

đúng chuỗi giá trị, từ khi tài nguyên được khai thác cho 

đến khi chuyển đổi thành các lợi ích công cộng. Tất cả 

các thông tin cần được công bố theo định kỳ dưới dạng 

báo cáo EITI quốc gia.  

Một quốc gia cam kết tuân thủ Bộ tiêu chuẩn EITI sẽ trở 

thành một quốc gia “Ứng viên”. Sẽ có khoảng thời gian 2,5 

năm từ khi tuyên bố chính thức được đưa ra đến khi quốc 

gia đó đáp ứng được các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn. Sau 

khi được đánh giá độc lập và thỏa mãn các quy định trong 

Bộ tiêu chuẩn về minh bạch, quốc gia đó sẽ chính thức trở 

thành quốc gia “tuân thủ EITI”. Sau đó, cứ 3 năm một lần, 

quốc gia tuân thủ sẽ được đánh giá lại và có thể tuyên bố 

“tạm dừng” thực hiện EITI bất cứ lúc nào.  

 

 


