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Sáng kiến minh bạch công nghiệp 
khai khoáng (EITI) và khả năng 

tham gia của Việt Nam

Phạm Quang Tú - Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Tại tọa đàm “Chủ trương, chính sách khoáng sản 

sau 05 thực hiện và định hướng thời kỳ tới”

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016
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1. EITI được cựu Thủ tướng Anh Tony Blair giới thiệu từ năm 2002

2. Hiện tại, 56 quốc gia tham gia EITI, trong đó có nhiều quốc gia phát triển

như Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Nauy. Đã có 305 báo cáo EITI cấp quốc gia 

được công bố với tổng giá trị dòng tiền lên đến 1.900 tỷ đô la Mỹ.

3. 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

4. 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

5. Trong khu vực ĐNA có Đông Timor, Indonexia, Philipine và Myanmar đã

tham gia EITI. 

Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai
thác - EITI 
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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.

Thúc đẩy sự tham gia giám

sát độc lập trong quản lý tài
nguyên khoáng sản.
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Các bước phát triển của EITI

Bộ nguyên tắc 
EITI 2011

Bộ tiêu chuẩn 
EITI 2013

Bộ tiêu chuẩn 
EITI 2016
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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

Giới thiệu sơ lược về EITI 

Nội dung của nguyên tắc EITI năm 2011

Nguyên tắc EITI 2011 mới chỉ tập trung việc công các các khoản thu –
nộp từ khai khoáng
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Bộ tiêu chuẩn EITI năm 2016
Bộ tiêu chuẩn EITI năm 2016 đãmở rộng tới tất cả các công đoạn trong chuỗi
giá trị ngành khai khoáng
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Thông qua báo cáo EITI năm 2005 EITI  của Nigeria, chính phủ Nigeria 
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

Hiệu quả của EITI

Page 8Báo cáo EITI năm 2003-2010 của Azerbaijan

Nâng cao hiệu quả thu nguồn thu hiện vật tại Azerbaijan 

Ví dụ v ề Đóng góp phi tài chính của Azerbaijan

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

Hiệu quả của EITI
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Hiệu quả của EITI

Năm 2010, Zambia đã khai thác và

chế biến 700.000 tấn đồng kim loại

Tổng giá trị sản xuất đạ 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.

50% nguồn thu do công ty Khoáng

sản Kansanshi (20% vốn sở hữu nhà

nước)

Chỉ có 2 doanh nghiệp nộp thuế thu

nhập!

5 doanh 
nghiệp 

khoáng sản 
lớn nhất ở 

Zambia

Nâng cao hiệu quả thu nguồn
thu hiện vật tại Azerbaijan 
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Năm 2008: Na Uy khuyến nghị VN tham gia EITI – Thủ tướng giao Bộ 

Công thương nghiên cứu khả năng thực thi EITI của VN

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

Năm 2016: EITI được đưa vào Nghị quyết Chính phủ về phát triển 

kinh tế - xã hội

Năm 2016: VCCI báo cáo Thủ tướng đề xuất Việt Nam tham gia sáng 

kiến EITI

Tiến trình xem xét thực thi EITI ở Việt Nam
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Vì sao Việt Nam nên nhanh chóng 
tham gia EITI 

Việt Nam đã tiếp cận EITI từ năm 2008. Tuy nhiên sau 8năm xem
xét, Việt Nam vẫn chưa cam kết tham gia EITI. Việt Nam cần thúc
đẩy tham gia EITI vì những lý do sau:

 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về thu ngân sách. Việc tham gia EITI 
sẽ góp phần giảm hành vi trốn và tránh thuế trong lĩnh vựckhai
khoáng.

 Việc tham gia EITI sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro pháp lý cho chính
phủ, đặc biệt trong công đoạn cấp phép (cơ chế ISDS sau khi TPP có
hiệu lực)

 EITI tạo môi trường đầu tư tốt hơn, qua đó có thể lựa chọn được
những dự án có hiệu quả.

 EITI sẽ hỗ trợ quản trị tốt hơn tài nguyên khoáng sản thông qua 
minh bạch cấp phép, sản xuất và thu ngân sách.
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EITI là tiến trình quốc tế:  Trong các hội nghị cấp bộ trưởng của Asean,  
EITI như một bộ tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và 
nội dung tăng cường năng lực về EITI cũng được đưa vào Kế hoạch hành 
động Hợp tác Asean trong lĩnh vực khoáng sản 2011 – 2015.

Việc thực thi EITI đã  được đưa vào Nghị quyết Trung ương VII

Công khai thông tin đã được đề cập trong nhiều văn bản pháp luật Luật 
Khoáng sản 2010, dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật quản lý vốn đầu 
tư nhà nước, Luật BVMT 2014, Nghị định 61/2013/NĐ-CP về DNNN, cam 
kết quốc tế ….

Các DNNN và DN đã niêm yết trên sàn chứng khoản đã được yêu cầu 
công khai thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính.

Qua khảo sát, hầu hết các doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều ủng hộ 
EITI

Việc tham gia EITI phù hợp với xu hướng quốc tế, quy định pháp luật Việt 

Nam và hoàn toàn khả thi với điều kiện Việt Nam

Cơ sở để thúc đẩy tham gia EITI ở Việt 
Nam
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Lợi ích của Việt Nam khi tham gia thực thi
EITI (báo cáo của VCCI)

1. Thứ nhất, EITI cung cấp thông tin đầu vào hiệu quả cho việc xây dựng 

và hoàn thiện pháp luật về khoáng sản của Việt Nam. Điều này là đặc 
biệt quan trọng khi nhiều báo cáo của các tổ chức quốc tế cho thấy 
pháp luật về khoáng sản của Việt Nam vẫn còn nhiều khiếm khuyết 
đáng lo ngại.

2. Thứ hai, EITI giúp nhà nước k iểm soát tốt hơn hoạt động khai thác 

khoáng sản, từ đó giảm thất thoát, lãng phí tài nguyên, tăng thu cho 
ngân sách. Kinh nghiệm của Nigieria cho thấy, nước này đã tránh thất 
thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm nhờ thực thi EITI. 

3. Thứ ba, EITI giúp các cơ quan nhà nước chủ động hơn trong việc thực 
thi pháp luật, đặc biệt là chống xuất khẩu lậu khoáng sản. Hiện nay, số 

liệu thống kê về kim ngạch xuất khẩu tử Việt Nam sang Trung Quốc có 
chênh lệch gần 5 tỷ đô la. Theo một số chuyên gia, xuất khẩu lậu 
khoáng sản chiếm phần không nhỏ trong con số chênh lệch đó.

4. Thứ tư, EITI tạo diễn đàn minh bạch, tin tưởng lẫn nhau giữa các cơ 
quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong hoạt động khai thác 

khoáng sản, từ đó giảm xung đột xã hội, củng cố an ninh trật tự, tăng 
cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
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Lợi ích của Việt Nam khi tham gia thực thi
EITI (báo cáo của VCCI)

5. Thứ năm, EITI giúp các doanh nghiệp giảm rủi ro khi khai thác

khoáng sản, giảm chi phí không chính thức, đồng thời tăng cường

uy tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, 

giúp doanh nghiệp của chúng ta dễ dàng tiếp cận các thị trường

của các nước phát triển, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn

cầu.

6. Thứ sáu, EITI giúp tăng cường vị thế của Việt Nam trên trường

quốc tế, tạo lập niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ

đó thu hút đầu tư một cách ổn định, lâu dài vào các dự án chế biến

sâu khoáng sản, đáp ứng mục tiêu quản trị tài nguyên quốc gia. 

7. Thứ bảy, EITI giúp tăng cường trách nhiệm xã hội và môi trường

của doanh nghiệp nơi có mỏ khoáng sản, từ đó tạo thêm việc làm

cho lao động trong nước, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện

mục tiêu xóa đói giảm nghèo. 
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Một số nghi ngại khi Việt Nam tham
gia EITI 

1. Chi phí để thực hiện EITI: Chi phí để thực hiện EITI ở mỗi quốc gia vào 
khoảng 200 nghìn đô la Mỹ mỗi năm (tương đương khoảng 4,4 tỷ đồng). 
Hội đồng EITI làm việc kiêm nghiệm và văn phòng chỉ có khoảng trên dưới 

10 nhân viên thường trực. 

2. Công bố các thông tin thuộc diện bí mật nhà nước: Điều này sẽ không 

xảy ra vì 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 đó. Do 

đó, Việt Nam vẫn có quyền bảo lưu, không công bố những thông tin thuộc 
diện bí mật nhà nước.

3. Phải sửa đổi nhiều chính sách nếu VN tham gia EITI: Báo cáo khả thi 
của Tổ chức Adam Smith International cho biết hiện cơ chế, chính sách của 
VN tương đối đầy đủ và tương đồng với các quy định của EITI. Vì thế, 

không cần phải sửa đổi nhiếu nếu VN tham gia EITI. 

4. Năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thực hiện EITI:

Các doanh nghiệp chỉ thực hiện báo cáo theo mẫu mỗi năm một lần, ngoài 
ra, Việt Nam có thể lựa chọn thực thi EITI theo từng bước, từng giai đoạn, 
phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp
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Xin trân trọng cảm ơn


