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Báo cáo này tóm tắt các nội dung tham luận, thảo luận và khuyến nghị chính về khả 

năng Việt Nam chính thức tham gia thực hiện Sáng kiến Minh bạch trong công nghiệp 

khai thác (EITI). Đây là kết quả của tọa đàm chính sách “Việt Nam tham gia Sáng kiến Minh 

bạch trong công nghiệp khai thác (EITI): Cơ hội hay rào cản?” do Trung tâm Con người và 

Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

và các tổ chức thành viên của Liên Minh Khoáng sản tổ chức ngày 13/09/2016 tại Hà Nội. 

Gần 80 đại biểu, là các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực khoáng sản, kinh tế vĩ mô, phát 

triển, các đại diện từ phía cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Công thương, Vụ Chính sách thuế - 

Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, Viện Chiến lược Chính sách Công nghiệp, Viện Chiến lược 

Chính sách Tài nguyên và Môi trường) và đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, truyền 

thông đã dành thời gian đến tham dự và thảo luận tại Tọa đàm.  
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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 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.  
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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; 
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 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 

 

 



5 | Trang 

 

 

Chương trình Tọa đàm 

Thời gian Nội dung  

8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu 

Liên minh Khoáng sản 

8.30 – 8.40 Khai mạc Tọa đàm  

Ông Trịnh Lê Nguyên, Đại diện Tổ chức điều phối Liên minh Khoáng 
sản  

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 

 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  

 

Điều hành thảo luận: Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature và TS. Phạm 
Quang Tú, Oxfam tại Việt Nam.  

 

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  
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Thực thi EITI: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam  

Bà Trần Thanh Thủy, Nghiên cứu viên độc lập 

Chính phủ Việt Nam đã tiếp cận Sáng kiến Minh bạch trong ngành khai thác (EITI) bắt đầu từ 

những năm 2006-2007. Một số thành viên của Liên minh Khoáng sản như Viện Tư vấn Phát 

triển (CODE) hay PanNature cũng bắt đầu tìm hiểu Sáng kiến này gần như song song với quá 

trình tiếp cận của phía Chính phủ, cụ thể là Bộ Công thương (BCT). Tuy nhiên sau gần 10 năm, 

tiến trình này được đánh giá khá là chậm chạp. Cho đến gần đây, EITI mới bắt đầu được đưa vào 

Nghị quyết của Chính phủ, như một giải pháp trong gói cải cách về kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, 

trong phiên hop tháng 7/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng có công văn chỉ thị BCT nhanh chóng 

xem xét tham gia, thực hiện Sáng kiến này để cải thiện ngành công nghiệp khai khoáng cũng như 

cải thiện tình hình thu ngân sách trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, có vẻ như phía BCT vẫn còn 

đang băn khoăn với câu hỏi, “…liệu EITI có phải là một trò chơi chính trị của các quốc gia phát 

triển hay không?”,  “…nếu Việt Nam thực hiện EITI thì liệu sáng kiến này có mang lại hiệu quả 

gì hay không?” và do đó, “việc minh bạch là cần thiết, nhưng chưa chắc việc thực hiện minh 

bạch sẽ cần thiết”. Trong bài trình bà của mình, bà Trần Thanh Thủy sẽ tập trung chia sẻ một số 

thông tin thực hiện EITI ở các quốc gia trên thế giới để phần nào đó đóng góp thông tin trả lời 

cho những câu hỏi, quan ngại của BCT xoay quanh sáng kiến này.  

 

Những lĩnh vực khai thác dựa trên tài nguyên nói chung, và khai thác khoáng sản nói riêng, được 

đánh giá là một trong những lĩnh vực có nhiều rủi ro nhất. Trong các nghiên cứu gần đây đánh 

giá, rủi ro của ngành khai thác khoáng sản tập trung chủ yếu ở bốn khía cạnh chính: cấp phép, 

quản trị doanh nghiệp nhà nước, thu thuế và phí, phân bổ nguồn thu. Thứ nhất, liên quan tới cấp 

phép. Ví dụ như trường hợp ở Guinea, BSGR đã trả 160 triệu $US cho chính phủ để được quyền 

khai thác; sau đó bán lại 51% cho công ty Vale với giá 2.5 tỷ $US. Tương tự như vậy, ở Việt 

Nam, năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) khi kiểm tra 957 giấy phép khoáng 

sản do địa phương cấp, thì có tới 50% giấy phép vi phạm quy định pháp luật liên quan đến cấp 

phép, như chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, không đúng quy hoạch hay vượt quá 

thẩm quyền,v..v. Qua đây, có thể thấy, đây là một trong những công đoạn rủi ro, dễ gây thất 

thoát nguồn thu nhất cho các quốc gia sở hữu tài nguyên, nếu không lựa chọn được các doanh 

nghiệp tốt, hay lượng giá được đúng, chính xác giá trị của tài nguyên. Thứ hai, trong khía cạnh 

quản trị doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước thường đóng vai trò khác nhau và 

vấn đề quản trị loại hình doanh nghiệp này khá là phức tạp, đặc biệt trong công tác giám sát và 

quản lý. Theo báo cáo đánh giá gần đây cho thấy, số nợ mà chính phủ đang bảo lãnh cho các 

DNNN lên tới 26 tỷ $US, tức là DNNN đang chiếm phần rất lớn trong tỷ trọng đầu tư cũng như 

nợ của chính phủ. Thứ ba, về thu thuế và phí, đây cũng là khâu tiền ẩn nguy cơ rất lớn trong việc 

thất thoát nguồn thu. Ví dụ, sản lượng khai thác kim cương toàn cầu trên thực tế lớn gấp đôi số 

lượng trên báo cáo. Hay thực tế hơn, tại Zambia, dù khoáng sản chiếm tới 80% tổng xuất khẩu 

nhưng ngành này chỉ đóng góp 2% thu ngân sách (GGA, 2012). Khía cạnh cuối cùng, là liên 
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quan đến vấn đề quản lý và phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng sản, đặc biệt đối với các quốc 

gia đang phụ thuộc lớn và TNTN. Trường hợp của Đông Timor là một điển hình. Hiện hay, khai 

thác dầu khí đóng góp 90% ngân sách cho quốc gia này (được quản lý trong Quỹ dầu khí). Tuy 

nhiên, nguồn dầu mỏ này chỉ có thể duy trì khai thác trong vòng 30 năm nữa. Sau thời gian đó, 

thì quốc gia này sẽ duy trì ra sao nếu từ bây giờ họ không có những quyết sách sử dụng hiệu quả 

nguồn thu từ dầu khí để phát triển kinh tế xã hội. Đây thực sự là một câu hỏi khó trong tình hình 

hiện nay. Có thể nói, các quốc gia phụ thuộc tài nguyên, ko chỉ Đông Timor, đều phải đối mặt 

với các khó khăn rất lớn trong quản lý biến động thu-chi ngân sách, đảm bảo hiệu quả nguồn lực 

tài chính không chỉ để phát triển ngành công nghiệp khai thác bền vững mà còn để đóng góp cho 

các phúc lợi xã hội khác.  

Do những rủi ro và mất mát qua các khâu của ngành công nghiệp khai thác, mà hiện tượng thất 

thu ngân sách trong khai thác tài nguyên không còn là câu chuyện cá biệt ở bất kỳ quốc gia nào. 

Qua nhiều báo cáo đánh giá, do tính chất phức tạp về chính trị, tài chính và kỹ thuật, khai thác tài 

nguyên, trong đó có khoáng sản là lĩnh vực có mức độ thất thu ngân sách cao nhất. Một số 

trường hợp thất thu ngân sách được minh chứng trong bảng dưới đây.  

 Sản lượng khai thác kim cương toàn cầu trên thực tế gấp đôi số lượng báo cáo (Anti-

Corruption Resources Center, 2011) 

 Một nửa dòng tiền bất hợp pháp ở châu Phi liên quan đến xuất khẩudầu mỏ (Anti-

Corruption Resources Center, 2011)  

 Năm 2012, Zambia mất 2 tỷ USD (10% GDP) chủ yếu từ lĩnh vực khai thác mỏ (PCS, 

2014) 

 Hàng năm, Indonesia mất khoảng 2 tỷ USD trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 

(PWYP, 2010) 

 Theo đánh giá đối với 5 quốc gia phụ thuộc tài nguyên, thất thu ngân sách chiếm khoảng 

5 – 25% GDP (Global Financial Integrity, 2014) 

Nhìn ra thế giới và nhìn lại ngành khai thác khoáng sản ở Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đứng 

thứ 7 về khai thác dầu thô ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (với tổng sản lượng 110 triệu 

gallon barels); đóng góp 2.3% tổng sản lượng thiếc, 1.8% tổng sản lượng xi măng hay 1% tổng 

sản lượng Barite trên thế giới. Việt Nam cũng có khá nhiều khoáng sản khác được khai thác với 

số lượng lớn như than, khí thiên nhiên, chì và apatit (USGS, 2013). Và cũng theo đánh giá, có 

khá nhiều loại khoáng sản của Việt Nam sẽ cạn kiệt trong thời gian tới. Điển hình như dầu khí, 

còn 56 năm khai thác hay kẽm chỉ còn 17 năm, Atimon còn 11 năm và Vàng còn 21 năm (chi tiết 

xem trong bài trình bày).  

Khai thác về quy mô tương đối lớn, nhưng đóng góp cho ngân sách từ ngành khai thác khoáng 

sản lại không cao. Hiện nay, số thuế tài nguyên kể cả dầu khí và khoáng sản cũng chỉ chiếm 56% 

tổng thu ngân sách. Trong khi đó phần thu này chủ yếu là dầu mỏ, còn phần khoáng sản chỉ 
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chiếm 0.9-1% tổng thu ngân sách. Nếu nhìn vào con số thất thu ngân sách trung bình của ngành 

khoáng sản trên toàn thế giới, tính đơn giản GDP của khai thác khoảng sản Việt Nam khoảng 

4260.184 tỷ VNĐ thì thất thu ngân sách có thể lên đến cả tỷ USD trong bối cảnh ngân sách dang 

rất khó khăn như hiện nay.  

Đặc thù của ngành khai thác khoáng sản hiện vẫn có rất nhiều kẽ hở, giúp cho các công ty khai 

thác trốn thuế và tránh thuế rất là dễ dàng. Ví dụ họ có thẻ khai báo sản lượng khai thác thấp hơn 

thực tế rất nhiều. Và hiện nay, bài toán kiểm soát sản lượng vẫn là bài toán rất khó đối với cả cơ 

quan thuế và cơ quan môi trường. Ngoài ra, các công ty cũng có thể khai báo chất lượng, hàm 

lượng các chất khai thác thấp hơn thực tế. Như khai thác một loại quặng có hàm lượng kim loại 

lớn, nhưng khi khai thuế có thể khai báo hàm lượng nhỏ đi. Vì hiện nay các khoảng thu thuế tài 

nguyên được tính dựa trên giá bán và sản lượng, nên hiện nay ngoài việc khai giảm sản lượng, 

các công ty còn có những cách thiết lập giá bán sao cho có lợi nhất cho mình. Trường hợp hai 

mõ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn là ví dụ điển hình.  

Ví dụ về cách thức trốn và tránh thuế 

Mỏ vàng Bồng Miêu nhận được ưu đãi thuế tài nguyên ở mức 3% và thuế thu nhập doanh 

nghiệp là 18% với mức ưu đãi tuyệt đối. Họ vừa được phép xuất khẩu và vừa được tiêu thụ nội 

địa. Mỏ vàng Phước Sơn thì đang phải chịu mức thuế tài nguyên là 15% giá trị sản phẩm khai 

thác, thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 40% lợi nhuận thu được và chỉ được xuất khẩu chứ 

không tiêu thụ trong nước. Một điều thú vị, là hai mỏ vàng này đều đang trực thuộc tập đoàn 

Besra. Do đó, đã có một lượng vàng không nhỏ của mỏ vàng Phước Sơn được chuyển sang 

Bồng Miêu để hưởng thuế suất thấp và nhiều ưu đãi phân phối hơn.  

 

Để giải quyết những vấn đề rủi ro trong khai thác tài nguyên, trên thế giới đã có rất nhiều sáng 

kiến ra đời để cải thiện hiệu quả quản trị tài nguyên. EITI là một trong những sáng kiến đó. Sáng 

kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) được đánh giá là một trong những sáng kiến 

hữu dụng nhất để quản trị công nghiệp khai thác. Xuất phát từ nguyên tắc khá đơn giản, công 

khai và đối chiếu số liệu liên quan đến nguồn thu trên toàn bộ chuỗi giá trị của ngành công 

nghiệp khai thác, từ cấp phép, giám sát nguồn thu, phân bổ nguồn thu và chi tiêu. Nguyên tắc 

quản trị cốt lõi của EITI nằm ở 2 vấn đề chính, đó là vai trò quản trị, tham gia giám sát của người 

dân và xã hội dân sự trong quản trị tài nguyên thiên nhiên và thứ hai, là công khai và minh bạch 

thông tin.  

Liệu EITI có mang lại hiệu quả gì hay không? Đã có rất nhiều bằng chứng tại các quốc gia tham 

gia thực hiện EITI đã chứng minh cho hiệu quả thực sự của sáng kiến này trong thực tế. Ví dụ ở 

Zambia, năm 2010, Zambia đã khai thác và chế biến 700.000 tấn đồng kim loại với tổng giá trị 

sản xuất đạt 5.2 tỷ USD (giá trung bình 7.500 USD/tấn). Tuy nhiên, nguồn thu chính phủ từ khai 

thác và chế biến đồng chỉ đạt 400 triệu USD, tương đương 0.77% tổng giá trị sản xuất. Khi so 

sánh rất nhiều công ty với quy mô sản xuất tương đồng nhau, thì bên kiểm toán độc lập mới phát 
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hiện ra rằng, 50% nguồn thu này chỉ do một công ty là Kansanshi đóng góp, trong khi đó, có có 

tới 600 doanh nghiệp khác cũng khai thác đồng. Qua ví dụ này, có thể thấy, báo cáo EITI có thể 

giúp đưa ra được một bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ và người ta sẽ có cơ hội, cơ sở để có thể so sánh 

ra cái thu ngân sách có tương xứng với lượng khai thác hay không, hay so sánh giữa các doanh 

nghiệp với nhau, để từ đó tìm ra được những điểm chưa đúng, những kẽ hỡ cần phải xém xét và 

giải quyết. Từ đó, giúp tạo lập ra một môi trường minh bạch hơn, công bằng hơn trong quản trị 

tài nguyên.  

Một ví dụ khác liên quan đến hiệu quả của EITI là ở Nigeria. Thông qua báo cáo EITI năm 2005, 

chính phủ nước này đã xác định được gần 560 triệu USD cần được truy thu từ lĩnh vực dầu khí. 

Nhờ việc giải quyết lỗ hổng này, chính phủ Nigeria ước tính tiết kiệm được gần 1 tỷ USD ngân 

sách hàng năm. Với 1 tỷ USD, có thể giải quyết được với rất nhiều khoản chi chính phủ, như 

chiếm tới hớn 50% khoản chi cho giáo dục phổ thông hay hơn rất nhiều lần khoản chi cho nông 

nghiệp ở Nigeria. Trường hợp ở Azerbaijan thì khác. Ở quốc gia này, họ không thu thuế tài 

nguyên bằng tiền mà bằng hiện vật. Khi có hợp đồng khai thác, họ sẽ ký kết hợp đồng phân chia 

sản phẩm với công ty theo tỷ lệ nhất định, ví dụ 40:60. Sau khi tham gia EITI, nguồn thu của họ 

có xu hướng tăng lên rõ ràng, từ 2003 -2009. Tương tự, hiệu quả EITI đối với quốc gia mới gia 

nhập sáng kiến này như Phillipines cũng là một ví dụ tốt. Qua báo cáo EITI năm 2013, 

Phillipines đã chỉ ra mức thất thu ngân sách của họ là hơn 2.8 tỷ peso ( tương đương với 588 tỷ 

USD). Nói một cách tóm tắt, EITI hỗ trợ quản trị tốt tài nguyên khoáng sản nhờ minh bạch trong 

cấp phép, cải thiện chính sách và dự báo được nguồn thu, và đặc biệt chống thất thu ngân sách 

thông qua: thúc đẩy sự phối hơp giữa các bên, tạo một cơ sở dữ liệu đồng bộ từ cấp phép, khai 

thác, tiêu thụ, xuất khẩu, giá bán đến nộp thuế; cung cấp đủ thông tin để phục vụ đối chiếu, so 

sánh và từ đó xác định được các vấn đề; và từ đó tạo ra cơ chế giám sát giữa người nộp thuế và 

cơ quan thu thuế, và qua đó góp phần thay đổi hành vi người nộp thuế.  

Với những hiệu quả như vậy, hiện nay, trên thế giới đã có 56 quốc gia tham gia EITI, trong đó có 

nhiều quốc gia phát triển như Anh, Mỹ và Nauy. HƠn 80 công ty dầu khí và khoáng sản hàng 

đầu thế giới, hơn 90 tổ chức tài chính và 400 tổ chức xã hội dân sự trên Thế giới đang ủng hộ và 

tham gia EITI. Trong khu vực ĐNA hiện có Đông Timor, Indonesia, Phillipine và Myanmar đã 

tham gia EITI.  

Những lý giải trên đây cũng hi vọng có thể cung cấp thêm thông tin cho Chính phủ Việt Nam và 

Bộ Công thương trong việc xem xét và nhanh chóng đưa ra quyết định về sự tham gia vào EITI 

của Việt Nam.  
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Thực thi EITI ở Việt Nam – Các cơ hội và thách thức  

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI  

Liệu EITI có phù hợp với bối cảnh của Việt Nam hay không? và Việt Nam sẽ được gì và mất gì 

khi tham gia sáng kiến này? Bài trình bày của ông Đậu Anh Tuấn tập trung phân tích những khía 

cạnh để phần nào trả lời câu hỏi này.  

Thứ nhất, thu ngân sách từ khai thác khoáng sản cũng có từ khá nhiều nguồn, đặc biệt là từ thuế 

phí tài nguyên, môi trường, cấp phép quyền khai thác...Các quốc gia thực hiện EITI cũng đã chỉ 

ra rất nhiều bằng chứng của việc giúp tăng thu ngân sách trong khai thác khoáng sản. Trường 

hợp Nigeria cũng đã thu thêm được 1 tỷ USD mỗi năm, và nó giúp giải quyết được rất nhiều vấn 

đề phục vụ chi ngân sách của quốc gia này. Trong bối cảnh tình trạng thu chi ngân sách đang rất 

khó khăn hiện nay ở Việt Nam thì EITI cũng có thể được xem xét như một gói giải pháp tốt.  

Thứ hai, thực thi pháp luật cũng sẽ hiệu quả hơn cũng là một điểm ưu việt mà EITI có thể mang 

lại. Trong “bức tranh tối – sáng” hiện nay của ngành khai thác khoáng sản, quy định pháp luật thì 

có nhưng thực hiện lại là chuyện khác, đặc biệt là tình trạng khai thác lậu khoáng sản. Theo báo 

cáo gần đây, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn 35 tỉnh và thành phố trong cả 

nước. Hay số liệu thống kê về kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung quốc có chênh lệch 

gần 5 tỷ USD/năm, và trong số đó, xuất khẩu lậu khoáng sản chiếm phần không nhỏ. Khi các số 

liệu được công bố công khai và so sánh trong EITI thì rõ ràng, tình trạng này sẽ giúp hạn chế 

tình trạng khai thác lậu khoáng sản và giúp thực thi pháp luật hiệu quả hơn.  

Ngoài ra, việc xem xét và phân tích các báo cáo EITI cũng sẽ giúp cung cấp các thông tin đầu 

vào cho từng bước cải thiện và hoàn thiện chính sách. Ví dụ, Luật Khoáng sản hiện nay cũng 

đang bộc lộ nhiều vấn đề, như việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản hay kiểm soát nguồn gốc 

khoáng sản sau khai thác chưa được hoàn thiện. Trong đó một phần nguyên nhân là do các thông 

tin đầu vào khi xây dựng Luật Khoáng sản không đủ nên chưa xác định phát hiện được vấn đề 

cốt lõi cũng như đưa ra được giải pháp phù hợp. Đây chính là vấn đề mà việc thực thi EITI được 

kỳ vọng sẽ có thể giúp giải quyết được.  

Một thực trạng ở Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp khai khoáng từ các nước phát triển (có 

công nghệ tốt, có trách nhiệm xã hội cao) thì ngày càng ít xin phép đầu tư khai thác, chế biến ở 

Việt Nam trong khi đó nhà đầu tư từ Trung Quốc lại ngày càng nhiều. Nguyên nhân một phần là 

do môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản là chưa đủ 

minh bạch, mà không minh bạch thì chỉ có Trung Quốc được lợi. EITI với hiệu quả giúp tạo lập 

niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó thu hút đàu tư một cách ổn định, lâu đài 

với công nghệ tiên tiến vào các dự án khai thác, chế biến sâu khoáng sản, có thể được coi là giải 

pháp phù hợp cho bài toán về môi trường đầu tư hiện nay của Việt Nam.  

Đối với các doanh nghiệp khoáng sản, hiện nay có đến 73% doanh nghiệp thường xuyên phải chi 

trả các khoản không chính thức, cao hơn rất nhiều so với lĩnh vực khác. Hơn thế nữa, mức chi trả 

bình quân cũng rất cao. Có đến 53% doanh nghiệp khoáng sản phải trả từ 2% doanh thu trở lên, 

so với 41% doanh nghiệp khác phải trả từ 2% doanh thư trở lên. Do đó, EITI với cơ chế minh 
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bạch, có thể giúp các doanh nghiệp này giảm chi phí không chính thức và từ đó giảm được đáng 

kể các rủi ro trong kinh doanh của họ.  

Hiện nay, khoáng sản Việt Nam vẫn chủ yếu là xuất sang Trung Quốc mà không thể xuất sang 

các nước phát triển khác bởi nhiều nước phát triển, và cả những doanh nghiệp tại Trung Quốc 

nhưng có vốn đầu tư từ các nước phát triển có quy tắc ưu tiên mua đối với khoáng sản có hồ sơ 

nguồn gốc rõ ràng, được khai thác ở từ những doanh nghiệp và quốc gia bảo đảm minh bạch 

thông tin. Do vậy, khi tham gia EITI với một môi trường đầu tư trong sạch, ít rủi ro, phù hợp tiêu 

chuẩn quốc tế cũng giúp doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng tiếp cận các thị trường quốc gia phát 

triển theo dòng chuỗi giá trị toàn cầu. 

Một tác động ngoại biên của EITI nữa là khả năng giúp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp, thông qua các đầu tư về cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, phúc lợi xã hội và bảo vệ môi 

trường.  

Những rào cản, quan ngại chính khi thực hiện EITI và hướng giải pháp  

Câu hỏi về chi phí, nhân lực đẻ thực hiện EITI là bao nhiêu? Cũng là câu hỏi mà Chính phủ Việt 

Nam rất quan tâm. Thực tế cho thấy, như mô hình của Mông Cổ, chi phí vận hành cho UB EITI 

quốc gia của họ chỉ tốn 3-4 tỷ VNĐ/năm, tương đương với 7 nhân viên thường trực. Hay như 

trong báo cáo của tổ chức Adam Smith International, chi phí để thực hiện EITI ở Việt nam cũng 

chỉ khoảng 420.000 USD, tương đương 9.2 tỷ đồng. Con số này thực sự không đáng kể.  

Liệu EITI có vi phạm các vấn đề liên quan đến bí mật nhà nước hay không? Thực chất tiêu 

chuẩn EITI rất linh hoạt. EITI cho phép các quốc gia lựa chọn thực hiện từng lĩnh vực, theo từng 

loại khoáng sản, từng giai đoạn của quy trình khoáng sản,…phù hợp với nhu cầu và khả năng 

của quốc gia. Do đó, nếu Việt Nam tham gia, hoàn toàn có quyền bảo lưu, không công bố những 

thông tin thuộc diện bí mật quốc gia, ví du như lĩnh vực dầu khí.  

Năng lực doanh nghiệp liệu có đáp ứng? EITI chỉ yêu cầu báo cáo với những doanh nghiệp đủ 

lớn mà đóng góp ngân sách từ tất cả những doanh nghiệp này chiếm trên 90% tổng thu ngân sách 

từ lĩnh vực khoáng sản. Theo thống kê của Bộ Tài chính, trên 90% số thuế tài nguyên là từ 5 tập 

đoàn nhà nước và các doanh nghiệp lớn. Đa số các doanh nghiệp lớn đều đã tham gia niêm yết 

trên sàn chứng khoán và phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo tài chính như quy định. Ngoài ra, doanh 

nghiệp chỉ có nhiệm vụ báo cáo về sản lượng sản xuất và đóng góp ngân sách. Vì vậy, năng lực 

báo cáo của doanh nghiệp hoàn toàn không phải là rào cản tham gia EITI. 

EITI yêu cầu công khai những gì?  

Hiện nay có 6 vấn đề là EITI đang yêu cầu công khai thông tin, đó là: cấp phép, dữ liệu sản xuất, 

doanh nghiệp nhà nước, các khoản thu chính, nguồn thu địa phương và tác động xã hội. Trong 

đó:  

 Cấp phép khoáng sản: đều đã có thông tin ở bản giấy và Bộ TNMT cũng như Sở TNMT 

các tỉnh cũng đã bắt đầu công khai thông tin này. Do đó, đây cũng không phải là rào cản 

khi thực hiện.  
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 Các thông tin về dữ liệu sản xuất như tổng quan về hoạt động thăm dò, tổng khối lượng 

khai thác, khối lượng xuất khẩu, giá trị khai thác và xuất khẩu… cũng đều là các thông 

tin đã được báo cáo, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đều có, chỉ có điều chưa công bố 

công khai.  

 Doanh nghiêp nhà nước: Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại 

doanh nghiệp cũng đã có quy định về công khai thông tin. Nhưng trên thực té triển khai 

chưa ổn vì nhiều doanh nghiệp đang phớt lờ nghĩa vụ này. EITI sẽ là một cơ chế khiến 

các DN này phải thực thi đầy đủ.  

 Các khoản thu chính: chế độ tài chính và các khoản thu đối với hoạt động khoáng sản dã 

được ghi chép kế toán và báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Tuy nhiên cũng có vấn đề nằm 

ở biểu mẫu khai thuế. Nên khi thực hiện EITI cần có điều chỉnh biểu mẫu khai thuế thì 

việc tổng hợp thông tin mới đầy đủ được.  

 Nguồn thu địa phương: Việt Nam thực hiện nguyên tắc ngân sách thống nhất, không phân 

biệt rạch ròi Trung ương – Địa phương. Do đó, Việt Nam chỉ cần công bố việc điều 

chuyển ngân sách nội bộ là được. Việc điều chuyển ngân sách nội bộ giữa Trung ương và 

Địa phương đã được quy định trong Luật Ngân sách mới và sẽ phải công khai đầy đủ từ 

năm 2018. 

 Tác động xã hội: EITI chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc công khai thông tin về khía 

cạnh này.  

Với các lý lẽ trên đây, có thể kết luận rằng: về khuôn khổ pháp luật và năng lực thì rõ ràng VN 

có thể tham gia EITI, nhhưng cản trở lớn nhất là cam kết của Việt Nam liên quan đến minh bạch. 

Hi vọng với một chính phủ mới, thì việc tiến tới các tiêu chuẩn cao hơn trong quản trị và minh 

bạch sẽ được thực hiện.  
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Thảo luận bàn tròn:  Việt Nam có nên tham gia EITI?  

 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 thảo luận:  

 TS. Nguyễn Thành Sơn, Công ty New Technology Solutions 

 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  

 Bà Trần Thanh Thủy, đại diện Liên Minh Khoáng sản  

Điều hành thảo luận: TS. Phạm Quang Tú, Oxfam tại Việt Nam và ông Trịnh Lê Nguyên, 

PanNature.  

 

TS. Phạm Quang Tú: Ban tổ chức đã chuẩn bị khá nhiều tài liệu liên quan đến EITI và được 

dịch sang tiếng Việt. Ví dụ như Bộ tiệu chuẩn EITI 2016 mới được thông qua vào tháng 3 năm 

nay sau Hội nghị Toàn cầu lần thứ 7 của Hội đồng EITI tổ chức tại Lima, Peru (tháng 2/2016). 

Nếu nhìn vào bộ tiêu chuẩn này, có thể thấy được sự thay đổi trong nội dung của Sáng kiến này 

trong hơn một thập kỷ ra đời. Nếu trước đây, EITI chỉ dừng lại là bộ công cụ so sánh các báo cáo 

nguồn thu giữa chính phủ và các công ty khai khoáng; thì đến nay, nhìn vào báo cáo này có thể 

thấy rất nhiều thông tin, vấn đề bao trùm trong suốt chuỗi giá trị của ngành khai thác khoáng sản 

của các quốc gia. Ngoài ra, còn có những nghiên cứu của PanNature và VCCI, cũng đã phân tích 

các yêu cầu và nguyên tắc của EITI trong bối cảnh của Việt Nam.  

Qua báo cáo của 2 diễn giả trước có thể thấy, số lượng các quốc gia tham gia  EITI đã tăng lên 

rất nhanh trong thời gian qua. Nhận định EITI là “Sáng kiến của các nước châu Phi” hay chỉ giải 

quyết được một số vấn đề ở một số quốc gia đã không còn đúng, mà hiện nay EITI đang dần trở 

thành một phương thức quản trị chia sẻ tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả được các 

quốc gia áp dụng.  

Với những ưu điểm của Sáng kiến này như vậy, tại sao Việt Nam lại mất rất nhiều thời gian để 

xem xét tham gia? Đã 9 năm trôi qua mà Bộ Công thương và Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa 

ra được quyết định chính thức. Như như trong bài trình bày của ông Đậu Anh Tuấn đã phân tích, 

việc tham gia EITI của Việt Nam hiện nay không phải là những vướng mắc về mặc kỹ thuật hay 

về quy định pháp luật mà chỉ còn là quyết tâm chính trị từ phía Chính phủ và các bộ, ngành. 
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Và nếu trong trường hợp Việt Nam chính thức tuyên bố tham gia EITI thì lộ trình thực hiện sẽ 

như thế nào? những rào cản và thách thức nào cần vượt qua?  

Đây là những băn khoăn và câu hỏi chính mà sau đây sẽ cùng các chuyên gia thảo luận để tìm 

câu trả lời.  

TS. Nguyễn Thành Sơn: Lẽ ra chúng ta phải tham gia EITI từ 10 năm trước rồi, hiện nay là quá 

muộn. Nếu thực hiện từ thời đó, thì có lẽ chúng ta đã có thể đẩy lùi được thời gian phải nhập 

khẩu một số loại khoáng sản, trong đó có than, đến sau năm 2020 hoặc hơn nữa. Nhưng đến nay 

thì chúng ta đã phải nhập khẩu than từ 2013 đến nay rồi, “…nghịch lý là chúng ta có rất nhiều 

than nhưng lại phải đi nhập khẩu than”. Đó là một sự phát triển không tối ưu đối với ngành than 

nói riêng và toàn ngành khai thác khoáng sản nói chung.  

Nguyên nhân được xác định một phần là vì chúng ta đã “…không minh bạch trong phát triển”. 

Tại sao? Như người ta vẫn nói, “đục nước béo cò”, tức là cơ quan quản lý nhiều khi muốn tạo ra 

một môi trường “lờ mờ” để dễ quản lý hơn. Do đó, quyết tâm chính trị từ phía cơ quan quản lý, 

chứ không phải nằm ở bản thân ngành khoáng sản hay EITI, mới đang là rào cản lớn nhất khi 

Việt Nam chậm trễ tham gia EITI.  

Về lợi ích của EITI thì cũng rất dễ thất. Thứ nhất, sáng kiến này giúp chống tham nhũng. Dù có 

sáng kiến này hay không, thì ngành khoáng sản suốt bao nhiêu năm nay vẫn lỗ và chủ yếu để 

xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng nếu tham gia thực hiện EITI thì tham nhũng sẽ được hạn chế 

tốt hơn. Lấy ví dụ như trường hợp của mỏ Wolfram của công ty Núi Pháo. Mỏ này được đánh 

giá là mỏ wolfram lớn gần nhất thế giới, với hơn 60 triệu tấn quặng. Tính đến nay, mỏ này đã 

đầu tư và khai thác chỉ trong 16 năm. Với giai đoạn 16 năm như vậy, thì không có doanh nghiệp 

nào đầu tư hay nhìn vào môi trường hay tác động xã hội cả, chủ yếu với hình thức khai thác “tận 

diệt”.Với quy mô 60 triệu tấn quặng đó, lẽ ra, đã có thể đầu tư và khai thác được trong 50 triệu 

năm. Một trong những nguyên nhân chính là do không minh bạch trong cấp phép, phê duyệt dự 

án, đã dẫn tới tình trạng như vậy. Một trường hơp khác là mỏ vàng Phước Sơn. Bản thân khu mỏ 

vàng này được đánh giá có trữ lượng 20 tấn, nhưng trong giấy phép Bộ TNMT cấp cho đối tác 

nước ngoài chỉ có 7 tấn. Mất mát như vậy thì làm sao thu lợi được từ tài nguyên? Hay như tập 

đoàn Than khoáng sản Việt Nam, cũng vì không minh bạch trong các khâu sản xuất, mà hiện nay 

đang tồn đọng lại 12 triệu tấn than, nhưng chủ yếu là than xấu, không bán đi đâu được; còn than 

tốt thì người ta đã lấy đi gần hết rồi. Hay hiện nay, có rất nhiều loại tiêu chuẩn và phân loại, với 

hơn 100 loại than, “bất kỳ hòn đá nào ở Quảng Ninh nhặt lên cũng là than rồi” – nhưng việc 

nhập nhằng giữa quá nhiều loại than như vậy cũng là một hình thức không minh bạch với người 

tiêu dùng.  

TS. Phạm Quang Tú: Nếu tham gia sáng kiến EITI, cũng có rất nhiều quan ngại liên quan đến 

việc tương đồng của pháp luật, chính sách Việt Nam với các quy định của EITI hay năng lực của 

cán bộ Việt Nam để thực hiện. Từ lĩnh vực về tài chính và thuế phí, đề nghị TS. Lê Xuân Trường 

bình luận thêm.  
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TS. Lê Xuân Trường, Học viện Tài chính: Câu chuyện về các rào cản EITI, theo TS. Lê Xuân 

Trường, thì đó là lý do thôi. Tương tự như ý kiến của ông Sơn, nguyên nhân ở đây nằm ở vấn đề 

lợi ích, “khi người ta muốn làm thì sẽ tìm giải pháp, còn không muốn thì sẽ tìm nguyên nhân”.  

Ở đây, TS. Lê Xuân Trường sẽ đi lần lượt từng “lý do” mà đang được đưa ra liên quan đến thực 

hiện EITI ở Việt Nam:  

Thứ nhất, qua thực hiện một số nghiên cứu tìm hiểu những quy định của EITI và sự tương đồng 

của hệ thống quy định, luật pháp và chính sách Việt Nam, thì có thể khẳng định là không có rào 

cản gì nhiều. Việt Nam cũng đã có chủ trương cả Đảng, nhà nước cũng là “công khai minh 

bạch”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Luật Ngân sách, Luật quản lý thuế hay cac 

quy định về thuê cũng có quy định nguyên tắc công khai minh bạch.  

Thứ hai, Liên quan đến khía cạnh bí mật nhà nước, thì ngoài một số loại khoáng sản mà liên 

quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia thì có thể lựa chọn không công khai, còn 

lại thì đều có thể công khai thông tin được.  

Thứ ba, liên quan đến lý do “Hệ thống cơ quan nhà nước không đủ năng lực làm EITI (?)”, TS. 

Trường cũng cho rằng không phải là vấn đề. Bản thân Nhà nước và cơ quan thuế hiện nay cũng 

đều đã có yêu cầu các doanh nghiệp nộp báo cáo định kỳ hàng năm rồi. Vấn đề còn lại chỉ là các 

chỉ tiêu khai báo trong báo cáo chưa được thông nhất giữa các cơ quan hay giữa các địa phương. 

Nhưng vấn đề này cũng không phải là không giải quyết được. Khi tham gia EITI, các chỉ tiêu, 

thông tin cần báo cáo sẽ được chuẩn hóa, thống nhất; từ đó việc số hóa và công khai cũng sẽ 

không còn là khó khăn.  

Một lần nữa, TS. Trường cũng nhấn mạnh, việc tham gia EITI hay không, lý do kỹ thuật không 

phải là vấn đề mà là “quyết tâm chính trị” của chính phủ và các bộ, ngành có muốn làm hay 

không.  

TS. Phạm Quang Tú: Như vậy, rõ ràng hiện nay, Việt Nam không có nhiều rào cản về pháp lý 

hay năng lực thực thi. Nhưng quan trọng nhất là cam kết chính trị của Chính phủ Việt Nam như 

thế nào.  

Tuy nhiên, bên cạnh Chính phủ, thì khi thực hiện EITI còn cần tham gia của Doanh nghiệp (DN) 

và Xã hội Dân sự (XHDS) nữa. Vậy mức độ sẵn sàng hiện nay của DN, nhất là DN khai khoáng, 

khi tham gia EITI sẽ như thế nào? Mức độ sẵn sàng của DN Việt Nam ra sao? Và nếu cần thì DN 

sẽ cần hỗ trợ gì để họ tham gia hiệu quả? Câu hỏi này dành cho ông Đậu Anh Tuấn, VCCI.  

Ông Đậu Anh Tuấn, VCCI: Từ cách đây 5 năm, VCCI cùng Viện Nghiên cứu Phát triển 

(CODE) cũng đã tiến hành nghiên cứu về EITI, đây là một trong những câu hỏi trọng tâm khi 

tiếp cận các doanh nghiệp, từ Vinacomin, TKV hay các công ty nước ngoài, hay tư nhân nhỏ 

trong lĩnh vực khoáng sản. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các DN 

lớn, kinh doanh nghiêm túc và bài bản thì đều cho rằng Việt Nam nên tham gia EITI. Theo ông 

Tuấn, đây cũng là một tín hiệu khá quan trọng khi tiến hành thực hiện EITI ở Việt Nam. Nhiều 

doanh nghiệp đều muốn công khai, minh bạch vậy tại sao Chính phủ không tạo điều kiện thực 
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hiện? Đây cũng là một câu hỏi lớn. Có những trường hợp cụ thể, khi khảo sát một số Doanh 

nghiệp, họ rất bức xúc. Bởi hàng năm họ đều đóng thuế và phí đầy đủ để cho chính quyền, và 

mong muốn các khoản thuế, phí này sẽ được sử dụng một cách trực tiếp cho người dân xung 

quanh có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác của họ. Nhưng những DN này hiện cũng 

không rõ là nguồn tiền này đang đi về đâu và sử dụng như thế nào, trong khi đó, người dân xung 

quanh không hưởng lợi và bức xúc, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

Về câu hỏi “tại sao Việt Nam vẫn lưỡng lự khi tham gia EITI”, theo ông Tuấn suy đoán, có vẻ 

như chúng ta đang chọn sai cơ quan đầu mối. Hiện nay, việc nghiên cứu, xem xét thực hiện 

EITI ở Việt Nam đang được giao cho Bộ Công thương (BCT). Tuy nhiên, dưới bộ này, còn có 

rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước. Rõ ràng khi hành xử, BCT không chỉ cân nhắc với tư 

cách là cơ quan quản lý nhà nước, mà còn dưới góc nhìn của một nhà đầu tư, một “ông chủ của 

tập đoàn lớn”. Nên khi minh bạch công khai trong EITI, có thể sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ 

vốn có giữa BCT và các công ty, tập đoàn này. Do đó, ông Tuấn cho rằng, nếu EITI được giao 

nhiệm vụ cho Ủy ban Tài Chính Quốc hội, hay Bộ Tài Chính hay Bộ TNMT thì (có thể) việc cân 

nhắc có thể nhanh hơn chăng (?!).  

TS. Phạm Quang Tú: Đánh giá về việc lựa chọn chưa chuẩn về cơ quan tham mưu cho chính 

phủ cũng khá hợp lý. Vào thời điểm 2008, khi Việt Nam và Na Uy ký kết Kế hoạch hợp tác 

chiến lược, Nauy đã có khuyến nghị Việt Nam tham giá Sáng kiến EITI trong văn bản này. 

Chính vì vậy, vào thời điểm đó, Thủ tướng đã giao cho Bộ Công Thương. Có thể vào thời điểm 

đó, thông tin, hiểu biết về EITI vẫn chưa đầy đủ, nên khi nói đến “khai khoáng” là giao thẳng 

cho Bộ Công Thương. Nếu xem xét kỹ hơn, vời thời điểm đó, EITI chỉ tập trung vào vấn đề thu 

ngân sách, thì cơ quan phù hợp nhất để giao trách nhiệm phải là Bộ Tài Chính. Sau đó, khi Luật 

Khoáng sản sửa đổi 2010, thì lẽ ra nội dung này nên giao lại cho bên Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp hơn.  

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề mối quan hệ Bộ Công thương và các tập đoàn nhà nước, trước 

đây, vấn đề này là một trong những vấn đề mà người ngoài “khó có thể động chạm vào được”, 

chứ chưa nói đến minh bạch hóa các tập đoàn này. Nhưng đến nay, khi các thông tin và yêu cầu 

công khai, minh bạch ngày càng được nói nhiều hơn, thì rõ ràng đây không còn là trở ngại lớn, 

nhất là khi nó đã nằm trong lộ trình của Chính phủ.  

Một trong những lý do nữa có thể khiến Việt Nam còn “nghi ngại” đối với EITI là vì Sáng kiến 

này được coi là một trong những công cụ “bắt tham nhũng trong ngành khai khoáng”. Theo đánh 

giá của Tổ chức minh bạch quốc tế, thì ngành khai khoáng là một trong ba ngành có nguy cơ 

tham nhũng lớn nhất. Tuy nhiên, cần phải hiểu một cách đúng hơn, EITI chỉ là công cụ dựa trên 

nguyên tắc quản trị, do đó sáng kiến này sẽ giúp chính phủ phòng ngừa tham nhũng, chứ không 

phải để “bắt tham nhũng”.  

TS. Phạm Quang Tú: EITI là quá trình tham gia đa bên, ngoài Chính phủ, Doanh nghiệp thì còn 

cần sự tham gia của khối các tổ chức xã hội cũng như báo chí. Trong quá trình này, vai trò của 

phía báo chí và các tổ chức xã hội sẽ như thế nào? Mức độ sẵn sàng ra sao? và Mức độ ủng hộ 
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của công chúng với sáng kiến này như thế nào? Câu hỏi dành cho ông Hoàng Quốc Dũng, Phó 

Chủ tịch Diễn đàn Nhà báo Môi trường.  

Ông Hoàng Quốc Dũng, VFEJ: Với hầu hết các tổ chức xã hội mà VFEJ biết thì không thấy có 

tổ chức nào bàn lùi về vấn đề này vì minh bạch là một trong những nền tảng cơ bản hoạt động 

của các tổ chức này. Còn về phía báo chí thì cũng chưa có nghiên cứu, điều tra về tác động EITI, 

hầu hết mới chỉ đưa tin thông qua thu thập thông tin hội thảo, nghiên cứu chuyên gia. Do đó, 

cũng rất khó để có thể đánh giá được mức độ ủng hộ của công chúng. Như tình hình hiện nay, 

theo ông Dũng, quá trình vận động tham gia của EITI vẫn đang là quá trình của các tổ chức xã 

hội (cụ thể là LMKS) và các cơ quan nhà nước, cùng một bộ phận rất ít cơ quan báo chí.  

Tại sao cơ quan báo chí lại ít tham gia vào mảng này như vậy? Dù khía cạnh khoáng sản hay 

quản trị tài nguyên là khá lớn, nhưng chuyên môn truyền thông lại cực kỳ hẹp. Một lý do nữa, lại 

nói lại, đó là vấn đề “chính trị” ở đây. Ông Dũng một lần nữa nhấn mạnh, băn khăn thực hiện 

EITI hiện nay của Việt Nam không còn khía cạnh kỹ thuật mà ở khía cạnh chính trị. Vào thời 

điểm 2008 trước đây, đó là năm của một chu kỳ khủng hoảng lớn nhất của thế giới. Và đó là thời 

điểm EITI bắt đầu được biết đến ở Việt Nam. Do đó, đấy có thể trở thành nguyên nhân khiến cho 

quá trình xem xét tham gia EITI của Việt Nam bị chậm trễ. Những khía cạnh, nguyên nhân liên 

quan đến bối cảnh chính trị, do đó, cần được tìm hiểu kỹ hơn. Trong số các quốc gia tham gia 

EITI thì có các quốc gia nào có hệ thống tương tự như Việt Nam hay không? Nếu có, liệu có thể 

học hỏi thêm về quá trình vận động thực hiện của các quốc gia này? Và ứng xử của họ ra sao. Vì 

có những yếu tố chính trị như vậy, nên theo ông Dũng, các cơ quan Đảng và Quốc hội cũng là 

những bên mà LMKS hay ngay cả Chính phủ cũng cần thiết phải tiếp cận và xin ý kiến về vấn đề 

này.  

Ngoài ra, cũng cần có một bình luận nữa, trong Hội đồng EITI, ngoài đại diện các tổ chức xã hội,  

cần thiết phải có đại diện cơ quan báo chí, truyền thông. Đây sẽ là những hạt nhân thúc đẩy 

thông tin, truyền thông vấn đề rộng rãi hơn.  

TS. Phạm Quang Tú: Rào cản chính trị ở đây là gì? Với động thái rất cởi mở hiện nay của 

Chính phủ, liệu những rào cản này có thể được tháo gỡ hay không?  

TS. Lê Xuân Trường: Theo ông Trường, có những vấn đề chính trị như “sợ bị ép bởi các nước 

lớn” thì EITI cũng không có rủi ro này. Bản thân Việt Nam khi tham gia các Hiệp định quốc tế 

như tham gia WTO hay các công ước quốc tế cũng không không gặp nhiều vướng mắc về khía 

cạnh này, mà cũng có những thay đổi lớn để thích ứng.  

Ông Đậu Anh Tuấn: VCCI cũng đã tổ chức một Tọa đàm gần đây cùng với bên Tổng cục 

Thuế, kết luận của Tọa đàm cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công khai, minh bạch thông tin. 

Theo nhận định, thì “chỉ cần công khai minh bạch là đã giúp nhà nước, không phải làm gì nhiều, 

mà vẫn quản lý được”. Do đó, tương tự với EITI, công khai cũng sẽ mang đến hiệu quả rất lớn, 

sẽ mang lại lợi ích cho cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý. Với chính phủ mới hiện nay, 

VCCI cũng rất kỳ vọng vào một điều mới mẻ. Ngay cả công văn VCCI gửi thủ tướng khuyến 

nghị thực hiện EITI cũng đã thể hiện một kỳ vọng lớn vào Chính phủ.  
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Về vai trò của nhà báo, theo VCCI, kênh tiếp cận thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ cũng là một kênh rất tốt. Như kết quả hội thảo ngày 29/7 của LMKS cũng đã được tóm tắt 

trong bản tin của Văn phòng Chính phủ khi thông qua kênh này.  

TS. Nguyễn Thành Sơn: Quay lại vấn đề cơ quan nào mới là cơ quan đầu mối thực hiện EITI. 

Có lẽ nên tiếp tục để Bộ Công Thương chủ trì. Nhưng quan trọng là hiện nay làm sao để có thể 

thúc đẩy họ. Có lẽ Bộ Công Thương hiện tại cũng chưa biết sẽ nên bắt đầu từ đâu. Nên chăng, từ 

phía LMKS, cần chuẩn bị trước dự thảo đề án, lộ trình tham dự EITI để đề xuất trực tiếp với họ.  

Ông Đào Đăng Tạo, Ban Khoa học Công nghệ, Hội Công nghệ Mỏ Việt Nam: Trước đây, 

ngành Khoáng sản còn đóng vai trò đến 90% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vì lúc đó Việt 

Nam chưa có sản phẩm gì để xuất khẩu. Nhưng đến nay vai trò này không còn được như vậy 

nữa. Do đó, cần thiết phải minh bạch trong ngành công nghiêp khai khoáng.  

Theo ông Tạo, thì báo cáo tiền khả thi thực hiện EITI đã được Bộ Công thương và tổ chức Adam 

Smith International –DFID, đã hoàn thiện từ 2013. Từ tháng 6 vừa rồi, cũng đã gửi trình Thủ 

tướng văn bản này.  

Khi tham gia EITI, cần thành lập một Ủy ban EITI quốc gia, để điều hành toàn bộ vấn đề minh 

bạch quốc gia, có thể trong tất cả các ngành, chứ không phải là mỗi ngành khoáng sản. Ủy ban 

này cũng không nên thuộc Bộ nào cả, mà là một cơ quan độc lập, có sự tham gia đầy đủ của các 

bên và hoạt động theo chơ chế điều hành của Ban thư ký.  

TS. Lê Ái Thụ,  “Minh bạch” vẫn là cụm từ khá “nhạy cảm” ở Việt Nam trước đây. Nhưng nay, 

minh bạch đã được nhìn nhận như một công cụ giúp thuận lợi hơn rất nhiều trong công tác quản 

lý. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhân mạnh, Chính phủ hiện nay là chính 

phủ hướng về doanh nghiệp. Do đó, vấn đề minh bạch là một trong những vấn đề cần giải quyết.  

Bà Trần Thanh Thủy, đại diện LMKS: EITI được giao cho Bộ Công thương chủ trì, nhưng 

thực ra là do một vụ, thậm chí là một cán bộ phụ trách. Nguồn lực rất hạn chế. Đây cũng là một 

nguyên nhân khiến cho quá trình xem xét EITI trở nên chậm trễ. Bên cạnh đó, quá trình xem xét 

nghiên cứu EITI của Bộ Công thương gần như đóng với tất cả các bên, gần như không có thông 

tin nào về tiến trình này được chia sẻ hay tham gia của các bên khác.  

Hơn thế nữa, tiến trình tham gia EITI của Việt Nam gần như ngược hoàn toàn so với quy trình 

chung. Đối với các quốc gia khác, tiến trình bắt đầu khi nguyên thủ quốc gia (tổng thống, thủ 

tướng) tuyên bố công khai về mong muốn tham gia EITI của quốc gia và sau đó chuyển thư 

chính thức tham gia đến Ủy ban EITI quốc tế. Sau khi nhận được phản hồi chấp thuận, quốc gia 

này sẽ được ghi nhận là quốc gia “ứng viên EITI”. Một Hội đồng đa bên (MSG) EITI của quốc 

gia sẽ được thành lập và thảo luận về lộ trình thực hiện cũng như các vấn đề khác liên quan đến 

EITI. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công thương đang làm ngược lại. Dù chưa có thông cáo chính 

thức tham gia thì đã nghiên cứu, xem xét xây dựng Đề án.  
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TS. Phạm Quang Tú: Nếu Việt Nam tham gia EITI, như đã trình bày ở trên, tiến trình bắt đầu 

khi nguyên thủ quốc gia (tổng thống, thủ tướng) tuyên bố công khai về mong muốn tham gia 

EITI của quốc gia và sau đó chuyển thư chính thức tham gia đến Ủy ban EITI quốc tế. Sau khi 

nhận được phản hồi chấp thuận, quốc gia này sẽ được ghi nhận là quốc gia “ứng viên EITI”. Một 

Hội đồng đa bên (MSG) EITI của quốc gia sẽ được thành lập. Hội đồng đa bên này cần có sự 

tham gia đầy đủ của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội và cần bổ nhiệm 

một người đứng đầu Ủy ban lâm thời (có thể là Thủ tướng Chính phủ). Hôi đồng đa bên này sẽ 

thảo luận và thông qua về lộ trình thực hiện cũng như các vấn đề khác liên quan đến EITI. Thời 

gian “ứng viên EITI” sẽ kéo dài tối đa 2.5 năm, cho đến khi quốc gia có thể công bố báo cáo 

EITI đầu tiên. Sau khi công bố báo cáo, một bên thứ ba độc lập sẽ đánh giá mức độ tuân thủ EITI 

của quốc gia đó theo các quy định và nguyên tắc của Bộ tiêu chuẩn EITI. Khi các yêu cầu được 

thỏa mãn, quốc gia sẽ chính thức được thừa nhận là “quốc gia tuân thủ EITI”. Sau đó, cứ 3 năm 

một lần, quốc gia sẽ được đánh giá lại về mức độ tuân thủ. Đặc biệt, sau khi đã thành quốc gia 

tuân thủ EITI và xem xét mức độ cần thiết, quốc gia có thể tuyên bố “tạm dừng” thực hiện sáng 

kiến này.  

Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature– Về chi phí thực hiện EITI và vận hành bộ máy liên quan 

cũng không đáng kể. Theo nghiên cứu tính toán, tùy cơ cấu tổ chức của Hội đồng - Ủy ban EITI 

quốc gia, mà chi phí sẽ không vượt quá 4-9 tỷ VNĐ/năm. Chưa kể có thể xin hỗ trợ từ Quỹ Ủy 

thác và Ban thư ký EITI quốc tế, với nguồn vốn lưu động 50 – 60 triệu USD. Tuy nhiên, chỉ có 

các quốc gia thành viên tham gia EITI mới có thể tiếp cận được nguồn Quỹ này.  

Một số ví dụ ở các quốc gia khác, Uy ban EITI có lẽ nên được xây dựng theo hình thức Hội đồng 

và Ban Thư ký (như ở Mông Cổ, gồm có 4 người – 1 điều phối viên và 3 cán bộ kỹ thuật), còn 

lại các hoạt động khác đều thuê chuyên gia ngoài. Thủ tướng và Tổng thống thường là chủ tịch 

các Ủy ban/Hội đồng EITI quốc gia.  

Như vậy, việc thực hiện EITI hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật và nguồn lực của Việt Nam. 

Mong rằng Thủ tướng Chính phủ sớm có quyết định về vấn đề này. 

Bà Trần Thanh Thủy: Việc thực thi EITI cũng khá là đa dạng ở các quốc gia. Ở Philiipines là 

một tiêu chuẩn tự nguyện. Họ cũng thành lập một Hội đồng trực thuộc văn phòng Tổng thống, và 

Ban thư ký có nhiệm vụ đốc thúc, thu thập thông tin từ các bộ ngành liên quan và công ty. Có 

các biểu mẫu chuẩn của các công ty và bên cơ quan thuế. Một điều bất ngờ, là dù là cơ chế tự 

nguyện, nhưng số lượng doanh nghiệp Phillipines đăng ký tham gia EITI lại rất lớn. Một số quốc 

gia khác thì chính thức Luật Hóa EITI và biến sáng kiến này thành một yêu cầu bắt buộc phải 

tuân thủ. Tùy điều kiện của Việt Nam thì Chính phủ có thể xem xét áp dụng cơ chế tự nguyện 

trước để thí điểm, trước khi chính thức thể chế hóa.  
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Kết luận Tọa đàm  

Qua thảo luận trên đây có thể thấy, không còn lý do gì đáng quan ngại về việc Việt Nam không 

thể tham gia EITI. Về rào cản pháp lý cơ bản không có. Về năng lực và tài chính thực hiện cũng 

không phải rào cản đáng kể. Điều duy nhất còn lại, là “cam kết chính trị” và “trách nhiệm công 

vụ” của các cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm tìm hiểu về EITI. Mong rằng, với chính 

phủ mới, chính phủ minh bạch và hành động, quyết định tham gia EITI của Việt Nam sẽ sớm 

được đưa ra trong thời gian tới. Đây là thông điệp chính, kết luận của Tọa đàm này.  

 

 


