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Mối quan hệ hữu cơ giữa quy mô thu ngân sách và sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài 

nguyên theo hướng phát triển bền vững 

1. Đặt vấn đề 

Khoáng sản là tài nguyên hầu hết không tái tạo, sử dụng được vào nhiều 

mục đích khác nhau và hầu hết có thể làm ra được các sản phẩm khác nhau để 

đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau trong cùng thời điểm. Vì vậy, việc sử 

dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản là một yêu cầu bắt buộc không chỉ 

đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác, mà ngay cả đối với các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Tuy nhiên, để đáp ứng được các yêu cầu trên cũng như các quy định của 

Luật khoáng sản tại: 

- Khoản 6 Điều 3 “Nhà nước khuyến khích dự án đầu tư khai thác khoáng sản 

gắn với chế biến, sử dụng khoáng sản để làm ra sản phẩm kim loại, hợp kim hoặc các 

sản phẩm khác có giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội”; 

- Khoản 3 Điều 4 “Thăm dò khoáng sản phải đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất 

lượng các loại khoáng sản có trong khu vực thăm dò”; 

- Khoản 4 Điều 4 “Khai thác khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và 

bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư; áp dụng công nghệ 

khai thác tiên tiến, phù hợp với quy mô, đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi 

tối đa khoáng sản”; 

- Khoản d Điều 55 “Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo 

vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện 

pháp bảo vệ môi trường” thực tiễn cho thấy trong thời gian qua chưa đạt được. 

Để giải đáp vấn đề trên chúng ta tiến hành xem xét các vấn đề phần dưới. 

2. Mối quan hệ thu ngân sách với lượng khoáng sản khai thác được 



 

Theo quy định hiện hành, thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản gồm thuế các 

loại (thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, …), phí các loại, tiến cấp quyền khai thác 

khoáng sản. Và các khoản thuế, phí bảo vệ môi trường. tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản thường được tính cho các khoáng sản là sản phảm của quá trình khai thác.  

Như vậy, tại một khu vực khai thác xét về nguyên lý thu ngân sách sẽ tăng khi 

tổng doanh thu từ bán sản phẩm trên tăng. Tuy nhiên bài toán đặt ra là làm thế nào để 

tổng doanh thu từ bán sản phẩm tăng. 

Tổng doanh thu tăng có thể do nhiều yếu tố tác động, trong đó yếu tố tăng trữ 

lượng có thể khai thác được là quan trọng nhất.  Tuy nhiên, trữ lượng có thể khai thác 

được (có hiệu quả kinh tế) phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. 

Để tính toán được trữ lượng có thể khai thác được, chúng ta xem xét các 

mối quan hệ sau: 

1. Hàm lượng công nghiệp tối thiểu của thành phần có ích trong trữ lượng  

có thể được khai thác: 

 

                              xcn 

 

 

 

                                                Q = f (1/xcn) 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                    Q 

                           

H.1 Mối qua hệ trữ lượng kinh tế với hàm lượng công nghiệp tối thiểu (xcn) 



2. Mối quan hệ hàm lượng công nghiệp tối thiểu với chi phí đầu vào  

                  x(cn) 

 

 

                                                                        x(cn) = z(đv) 

 

 

 

 

 

                                                                                                         z(đv) 

                                                                                                         

 

 

3. Mối quan hệ hàm lượng công nghiệp tối thiểu tới giá bán (đầu ra)  

                              xcn 

 

 

 

                                                x = f (1/g(đầu ra) 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                    G(đầu ra) 

 



4. Mối quan hệ trữ lượng với đầu vào (gốm chi phí sản xuất, thuế các loại, 

phí bvnt,…) 

                              Z(đầu vào) 

 

 

                                                Q = f (1/g(đầu ra) 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                             Q 

 

 

 

 

      Khối 1  

    Khối 2   

   Khối 3    

 

 

 

 

 

 

 



3. Bình luận 

Để giả quyết mối quan hệ hữu cơ giữa tổng thu ngân sách với việc sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, chúng ta cần phân tích mấy nhân tố tác 

động sau đây: 

- Chính sách phải phù hợp với đặc thù của tài nguyên khoáng sản;  

- Mức thu và cách thu ngân sách trên một đơn vị là đối tượng thu; 

- Thời điểm thu ngân sách hợp lý. 

- Giải quyết hài hòa giữa lợi ích nhà nước (trong đó có người dân nơi có 

khoáng sản được khai thác) và lợi ích của chủ đầu tư;  

4. Kết luận 

- Khoản sản có hạn, hầu hết không tái tạo, cần sử dụng hợp lý; 

- Chính sách, quy định pháp luật phải phù hợp với đối tượng điều chỉnh 

(khoáng sản), đắc biệt là các chính sách tài chính trong lĩnh vực khoáng sản;  

- Pháp luật về khoáng sản va pháp luật khác có liên quan luật khác có liên 

quan (môi trường, đất đai, nước, tài chính, tài nguyên môi trường biển…) phải 

đồng bộ, khồng chồng chéo, cát cứ 


