
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO - TẬP HUÂN 

“Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận  

thông tin và giám sát BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” 

 Thời gian: 02 ngày 20 và 21/9/2017 (bắt đầu từ 8h00’ ngày 20/9/2017).  

 Địa điểm: Tầng 6, khách sạn Hà An, TP. Hà Giang. 

 Chủ trì: Thường trực UB MTTQ tỉnh Hà Giang, Lãnh đạo Liên hiệp hội Hà Giang. 

 

Thời gian Nội dung/ chủ đề Hội thảo - tập huấn Người thực hiện 

Thứ Tư ngày 20/9/2017  

7h30’- 8h00’ Đăng ký đại biểu, phát tài liệu Ban tổ chức Hội thảo 

8h00’- 8h10’  
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Hội 

thảo 

Thường trực Liên hiệp Hội Hà 

Giang 

8h10’ - 11h30’ 

- Giới thiệu tổng quan về Dự án “Thúc đẩy công khai 

minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ 

khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Giang và Quảng trị”. 

- Khoáng sản và quyền lợi cộng đồng: Từ chính sách 

đến thực tiễn, trường hợp nghiên cứu tại Hà Giang. 

- Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản 

(KTKS) và các quy định về bảo vệ quyền lợi của 

cộng đồng trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Thảo luận/Hỏi đáp. 

- Bà Nguyễn Thu Thủy, 

Chuyên gia Nghiên cứu Cộng 

đồng, Trung tâm Phát triển và 

Hội nhập (CDI). 

- Ông Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch 

Liên hiệp các Hội KH&KT 

tỉnh Hà Giang. 

- Ông Đỗ Thanh Bái, Chuyên 

gia tư vấn, Giám đốc Trung 

tâm BVMT và An toàn Hóa 

chất, Hội Hóa học Việt Nam. 

11h30’ - 13h30’ Đại biểu nghỉ ăn trưa tại khách sạn Hà An Các đại biểu 

13h30’ - 17h00’ 

- Khai thác khoáng sản và giám sát các nguồn thu từ 

hoạt động KTKS. Quy định về trách nhiệm và quyền 

giám sát thực thi chính sách, pháp luật về BVMT 

trong lĩnh vực KTKS của MTTQ, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các Hội thành viên của MTTQ và cộng 

đồng dân cư tại cơ sở. Kết quả nghiên cứu, kinh 

nghiệm về xây dựng Quy chế và tổ chức thực hiện 

mô hình giám sát cộng đồng về BVMT, công khai 

minh bạch thông tin và giám sát việc thu chi từ nguồn 

thu phí BVMT trong lĩnh vực KTKStại cơ sở.  

- Thảo luận/Hỏi đáp. 

- Ông Đỗ Thanh Bái, Chuyên 

gia tư vấn, Giám đốc Trung 

tâm BVMT và An toàn Hóa 

chất, Hội Hóa học Việt Nam. 

Thứ Năm ngày 21/9/2017 

8h00’ - 10h30’ 

- Vai trò, kết quả thực hiện công tác giám sát của UB 

MTTQ tỉnh Hà Giang về công tác BVMT; Vấn đề 

công khai thông tin về phân bổ nguồn thu phí bảo vệ 

môi trường trong hoạt động khoáng sản theo quy 

định của Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 

24/12/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với khai 

thác khoáng sản và Nghị quyết số 22/2016/NQ-

HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định về 

phí BVMT đối với KTKS trên địa bàn tỉnh; Sự cần 

thiết xây dựng Quy chế giám sát cộng đồng trong 

lĩnh vực KTKS tại cơ sở. 

- Những điểm mới của Nghị định 164/2016/NĐ-CP 

ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về phí 

BVMT đối với khai thác khoáng sản.   

- Quy định về quyền lợi của địa phương và người dân 

nơi có khoáng sản được khai thác và bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác. 

- Chuyên gia địa phương 

(Thường trực Ủy ban MTTQ 

VN tỉnh Hà Giang). 

 

 

 

- Chuyên gia địa phương 

(Lãnh đạo Liên hiệp các Hội 

KH&KT Hà Giang). 

 

 

 

- Chuyên gia địa phương 

(Lãnh đạo Liên hiệp các Hội 

KH&KT Hà Giang). 

10h30’ - 11h30’ Hội nghị thảo luận. Các đại biểu 

11h30’ - 11h45’ Tổng hợp ý kiến, kết luận và kết thúc Hội thảo 
Thường trực Liên hiệp các 

Hội KH&KT Hà Giang). 

 


