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1. Sự cần thiết của việc bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
trong khai thác tài nguyên

Mối liên hệ giữa khai thác khoáng sản và nghèo đói

Tỷ lệ đói nghèo ở các quốc gia phụ thuộc tài nguyên (2005)
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Phụ thuộc tài nguyên

Thách thức trong quản lý nguồn thu từ khai khoáng

Bất ổn về tỷ giá và “căn bệnh Hà Lan”

Tham nhũng và quản trị kém

1. Sự cần thiết của việc bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
trong khai thác tài nguyên

Mối liên hệ giữa khai thác khoáng sản và nghèo đói
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Chiếm dụng đất: Thường yêu cầu diện tích đất lớn trong khi chính sách

đền bù đất có nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến sinh kế cộng động và các

xung đột liên quan.

Tác động môi trường: Gây ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên khác như

đất, nước, rừng … vốn là nguồn sống của cộng đồng.

Tác động với cơ sở hạ tầng: Gây áp lực đối với hệ thống cơ sở hạ tầng ở 

địa phương do hoạt động vận chuyển quặng.

Việc làm: Cộng đồng địa phương ít có cơ hội việc làm trong mỏ do những

hạn chế về kỹ năng. 

Rủi ro xung đột giữa doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng do tranh

chấp đất đai, tài nguyên, môi trường và khác biệt văn hóa.

1. Sự cần thiết của việc bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
trong khai thác tài nguyên

Mối liên hệ giữa khai thác khoáng sản và nghèo đói ở cấp địa phương
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Khai thác khoáng sản ở Việt Nam qua một số con số

Chiếm dụng diện tích đất:  Hoạt động khai khoáng trên cả nước

chiếm 41.000 ha (năm 2005). Ở Thái Nguyên, diện tích đất khai

khoáng 3.191 ha, chiếm 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh (năm

2012). Ở Quảng Ninh, riêng các mỏ than lộ thiên đang hoạt động

chiếm dụng 5.700 ha.

Phát sinh chất thải: Hàng năm khai thác than ở Quảng Ninh phát

sinh 4.6 tỷ m3 đất đá thải , khai thác Apatit tại Lào Cai phát sinh 3 

triệu m3 đất đá thải, khai thác bauxit ở riêng Tân Rai phát sinh 11 

triệu m3 bùn đỏ. 

Cơ hội việc làm: Theo thống kê 2014, số lao động ngành mỏ là

253.200, chỉ chiếm 0.48% tổng số lao động của cả nước.

1. Sự cần thiết của việc bảo hộ quyền lợi cộng đồng
trong khai thác tài nguyên
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1. Chính sách phân bổ nguồn thu (revenue sharing): Chính sách

phân bổ cụ thể nguồn thu từ khai khoáng cho các vùng hoặc

cho mục đích sử dụng khác nhau.

2. Chính sách về hàm lượng nội địa (local content): Nhằm đảm

bảo một số lượng nhất định hàng hóa và dịch vụ trong các

công đoạn của chuỗi giá trị công nghiệp khai khoáng được

cung cấp bởi địa phương. 

2. Kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
đia phương
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Thuế tài nguyên

(18% )

33% cấp trung ương, 61% ở 

bang có hoạt động khai thác, 

6% ở bang không có hoạt động

khai thác

Thuế hydrocabon

(32%)

(Dành cho chi tiêu xã
hội và phát triển SX)

Phí cấp phép

Thuếphụ thu

12.5% cấp trung ương, 9.5%  ở  

4 bang có hoạt động khai thác, 

10% ở  5 bang không có hoạt

động khai thác

Phân bổ cấp TW
•30% cho quỹ lương 
hưu
•5% cho Quỹ cư dân 
bản địa và cộng đồng
•5% cho Quỹ đền bù
•5% cho quỹ tăng cường 
tiếp cận gas
•Phần còn lại: Kho bạc

Phân bổ giữa các vùng
• 9% cho các trường ĐH
• 66% cho các thành 
phố tự trị
• 24% dành cho khu vực

Chi cho giảm thiểu tác động

môi trường

Chi cho giảm thiểu tác động

môi trường

Ngân sách thường 
xuyên

Ví dụ về chính sách phân bổ nguồn thu ở Bolivia

2. Kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
đia phương
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Ví dụ về chính sách hàm lượng nội địa ở Indonesia

Tăng cường và sử dụng nguồn lực địa phương (ưu tiên sử dụng lao

động địa phương, tổ chức các khóa đào tạo cho địa phương, hỗ trợ

và ưu tiên sử dụng dịch vụ và hàng hóa từ các cơ sở kinh doanh địa

phương).

Tăng cường trao đổi thông tin với các bên liên quan ở địa phương

(cung cấp thông tin liên quan đối với từng giai đoạn vận hành dự án, 

các thông tin về cơ hội việc làm và cơ hội kinh doanh …)

Xây dựng các công trình phụ trợ cho địa phương

2. Kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền lợi cộng đồng 
đia phương
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1. Địa phương:

- Được Nhà nước điều tiết khoản thu từ hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Được tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi 

cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật.

- Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật kết hợp với hoạt động khai thác, bảo vệ, phục hồi môi 

trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản; được sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc 

bồi thường hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác thì tùy theo mức độ thiệt hại do hoạt 

động khai thác khoáng sản gây ra theo quy định của pháp luật.

2. Người dân:

- Được ưu tiên tuyển dụng vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ có liên quan;

- Được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi đất đang sử dụng bị thu hồi để thực hiện dự án 

khai thác khoáng sản;

- Được bồi thường đối với công trình, tài sản bị thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản 

gây ra.

- Được bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp khi có đất bị thu hồi để khai thác khoáng sản.

- Được sử dụng hạ tầng kỹ thuật kết hợp với hoạt động khai thác, bảo vệ, phục hồi môi 

trường theo dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

3. Chính sách bảo hộ quyền lợi cộng đồng địa phương
ở Việt Nam

Điều 5, Luật Khoáng sản 2010



Page 11

Điều 5, Nghị định 12/2016/NĐ-CP về Phí BVMT trong KTKS

1. Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, không kể dầu thô và khí thiên 

nhiên, khí than là khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác 

bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản 

theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước, theo các nội dung cụ thể sau 

đây:

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường tại địa phương nơi có hoạt 

động khai thác khoáng sản;

b) Khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;

c) Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường tại địa phương nơi có hoạt động 

khai thác khoáng sản.

2. Phí bảo vệ môi trường đối với dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu ngân 

sách trung ương hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường theo 

quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Luật Ngân sách nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí sử dụng nguồn phí 

bảo vệ môi trường thu được cho công tác bảo vệ môi trường tại nơi có hoạt động khai thác 

khoáng sản.

4. Hằng năm, cơ quan thu phí bảo vệ môi trường có trách nhiệm công khai số phí bảo vệ 

môi trường do các doanh nghiệp đã nộp.

3. Chính sách bảo hộ quyền lợi cộng đồng địa phương
ở Việt Nam
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Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoáng sản 2010

Điều 15. Quyền lợi địa phương nơi có khoáng sản được khai thác

1. Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt động khai thác khoáng sản, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng 

cấp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác quy 

định tại khoản 2 Điều này.

2. Các hạng mục công trình được hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo phải đáp ứng các điều kiện và 

tiêu chí sau đây:

a) Là đường giao thông cấp huyện, xã bị ảnh hưởng trực tiếp do vận chuyển đất đá thải, 

khoáng sản đã khai thác;

b) Là các công trình phúc lợi nằm trên địa bàn huyện, xã nơi có khoáng sản được khai thác 

gồm: Trường học, cơ sở khám chữa bệnh, nhà văn hóa, hệ thống cung cấp nước sạch; công 

trình xử lý môi trường.

Điều 16. Quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác

1. Việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định 

tại khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân khai thác trực tiếp thực hiện.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thông báo nội dung, khối lượng; kế hoạch, chương 

trình thực hiện các công việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; 

thông báo công khai đến tổ dân phố/thôn/bản để người dân nơi có khoáng sản cử đại diện 

tham gia giám sát quá trình thực hiện.

3. Chi phí hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác của tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản được hạch toán vào chi phí sản xuất.

3. Chính sách bảo hộ quyền lợi cộng đồng địa phương
ở Việt Nam
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LMKS - Kết quả phỏng vấn 30 xã có hoạt động khai thác mỏ (2009 - 2012)

6 xã cho biết hàng năm có nhận được khoản thu từ KTKS nhưng 
không rõ có phải Phí BVMT hay không; 12 xã cho biết không nhận 
được phân bổ nguồn thu từ KTKS; 12 xã không biết có được phân bổ 
hay không.

21 xã cho biết chưa từng được đầu tư các công trình hay dự án 
cải tạo môi trường.

9 xã được đầu tư công trình nước sạch, tuy nhiên các công trình 
này  thuộc chương trình 135 (Chương trình phát triển KTXH các xã 
đặc biệt khó khăn) hoặc 925 (Chương trình đường giao thông nông 
thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường)

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng

Thực trạng phân bổ và đầu tư nguồn thu phí BVMT ở cấp xã
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Câu chuyện ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tân Pheo là một xã vùng cao, trong đó dân

số có 70% người Tày, 20% người Dao, 10 % 

người Mường và Kinh. Tỷ lệ hộ nghèo là

33.56% (2009)  .

3 mỏ sắt đã được phát hiện ở Tân Pheo. 

Trong đó, công ty TNHH Đức Thái đã khai

thác trên diện tích 7 ha.

Khai thác mỏ đã làm 40 hộ dân mất đất vào

năm 2006. Với mức giá đền bù rất thấp (1000 

– 2000 đ/m2 ), các hộ dân gặp rất nhiều khó

khăn trong việc chuyển đổi sinh kế.

Hoạt động khai thác khoáng sản gây bồi

lấp suối Phổn, là kênh thoát lũ và cũng là

nguồn cung cấp nước sạch và thủy sản chính

trong xã

Năm 2006, xã được phân bổ 100 triệu từ khai thác khoáng sản, tuy nhiên từ năm

2007 xã không được phân bổ. 

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng
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Câu chuyện ở xã Giáp Lai, huyện

Sơn Thủy, tỉnh Phú Thọ

3 doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại

địa bàn. Trong đó, mỏ pyrit Giáp Lai đã đóng

cửa năm 1991.

Tỷ lệ ung thư và chết do ung thư cao: năm

2011, 21/35 người chết do ung thư (nguyên
nhân chưa được kết luận)

Năm 2012, xã được phân bổ 1.4 tỷ đồng, 

trong đó tiền từ Phí BVMT là 450 triệu đồng. 

Toàn bộ số tiền này được sử dụng để chi trả

lương cán bộ.

Các hộ dân trong xã chưa được đầu tư

các công trình nước sạch và vệ sinh môi

trường

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng

Khảo sát LMKS, 2014
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Câu chuyện ở xã Thượng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Thượng Cửu là một xã khó khăn thuộc

chương trình 135 của Chính phủ

3 công ty khai thác khoáng sản trên địa

bàn xã

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng do vận
chuyển KS và nguồn nước suối bị cạn kiệt

do bùn tuyển khoáng.

Xã được đầu tư 4 công trình nước sạch

(chương trình 135), tuy nhiên các công trình

này không sử dụng được do nguồn nước từ
suối bị ô nhiễm và cạn kiệt do KTKS

Năm 2011, UBND xã được phân bổ 1.4 tỷ

đồng, dùng để chi thường xuyên

Xã không có thông tin về nguồn thu từ

khoáng sản

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng
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Với tổng số 175,7 tỷ thu Phí BVMT năm 2013

Câu chuyện ở Lào Cai

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng
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Xung đột ở Quảng Trị Xung đột ở Hòa Bình 

Xung đột ở Ninh Thuận Xung đột ở Bình Thuận 

Các hệ lụy về xung đột xã hội

4. Thực tiễn thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi
cộng đồng
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5. Những vấn đề chính sách và khuyến nghị

Ở cấp địa phương, phân bổ ngân sách chủ yếu dựa vào Luật Ngân

sách và các văn bản hướng dẫn. Các chính sách chuyên ngành về

khoáng sản ít được cân nhắc trong quá trình xem xét phân bổ. 

Tuy được đề cập trong nhiều văn bản chính sách, vấn đề bảo hộ

quyền lợi của người dân và khắc phục hậu quả môi trường chưa được

Chính quyền cấp địa phương các cấp thực sự quan tâm.  

Thiếu vắng các cơ chế cho sự tham gia của cộng đồng và chính

quyền cấp xã trong giám sát hoạt động khoáng sản nói chung và đầu tư

cho địa phương nói riêng.

Khái niệm về “địa phương nơi có hoạt động khoáng sản” chưa được

làm rõ trong văn bản chính sách.

Vai trò và trách nhiệm của chính quyền các cấp (cấp tỉnh, huyện và

xã) chưa được quy định cụ thể và rõ ràng.
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Khuyến nghị chính sách

Cần đồng bộ hóa chính sách, các quy định về bảo hộ quyền lợi cộng đồng

cần được đưa vào chính sách pháp luật quản lý và sử dụng ngân sách.

Cần quy định rõ địa giới hành chính nơi có hoạt động khai thác.

Cần quy định rõ hơn vai trò của chính quyền các cấp trong bố trí và sử dụng

ngân sách phục vụ đầu tư phát triển xã hội và khắc phục hậu quả môi trường
nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. 

Xây dựng những cơ chế cụ thể hơn cho sự tham gia của cộng đồng và

chính quyền cấp xã, huyện. 

Cần công khai các thông tin về phân bổ ngân sách và đầu tư phát triển kinh

tế xã hội – khắc phục hậu quả môi trường
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Xin trân trọng cảm ơn


