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MINH BẠCH, CÔNG KHAI VÀ 
GIÁM SÁT CÁC NGUỒN THU 

TỪ HOẠT ĐỘNG 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

Giấy phép dựa trên trữ lượng khoáng sản

• Khối lượng và giá trị sản xuất là nhân tố quan trọng để chính phủ quyết định 
thu bao nhiêu từ công nghiệp khai khoáng

• Thiếu các thông tin này sẽ dẫn đến việc chi trả dưới mức

• Các thách thức quản trị liên quan đến nhà sản sản xuất bao gồm:

- Trốn thuế/Chi trả dưới mức

- Dự báo nguồn thu kém

• Thách thức quản trị liên quan đến việc lấy các nguồn thu bao gồm:
• Quản trị thuế kém
• Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ/cơ chế giám sát
• Giám sát các nguồn thu phi tài chính kém
• Trốn thuế
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Thách thức cho hoạt động minh bạch là gì?

• Các thách thức quản trị bao gồm:
• Tham ô/lạm quyền sử dụng các khoản thu trước khi nó 

được đưa vào ngân sách

• Gia đình trị và lợi ích nhóm dẫn đến việc phân bổ trực 
tiếp các khoản thu cho các lợi ích đặc biệt

• Thiếu các quy định tài chính dẫn đến việc sử dụng tùy 
tiện và/hoặc quyết định đầu tư kém hiệu quả

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA MTTQ

• Về cơ sở pháp lý, thì vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ đã được khẳng định trong 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể 
tại Điều 2 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999 quy định "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có 
nhiệm vụ tập hợp… giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công 
chức nhà nước..."; Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định “ 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân 
dân… giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức Nhà 
nước’; Khoản 1, Điều 9 Hiến pháp năm 2013 quy định ''...Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở 
chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng 
cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt 
động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Lần đầu tiên trong Hiến pháp, 
chức năng giám sát và phản biện xã hội được đề cập một cách có hệ thống và được cụ thể hóa 
bằng Quy chế.

• Chủ thể giám sát và phản biện xã hội là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -
xã hội từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội 
Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT 
TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH 
TRỊ - XÃ HỘI

(Quyết định của BCN TW Đảng Số: 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013)

• Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) có liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, 
chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình;

• Tiếp thu ý kiến phản ảnh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của 
nhân dân, ý kiến của các chuyên gia và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến 
nghị với cơ quan Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền

• Giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở 
cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng

• yêu cầu cơ quan, tổ chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên 
quan đến nội dung giám sát.

• Tổ chức đối thoại giữa chủ thể giám sát và đối tượng giám sát để làm rõ nội 
dung kiến nghị khi một trong hai bên có yêu cầu

• Chịu trách nhiệm về những nội dung kết quả giám sát

Vai trò giám sát, phản biện của MTTQ: 
• theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu

dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật

• kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân
tố mới, các điển hình tiên tiến

• thực hiện công khai, minh bạch

• phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật và chính sách cụ thể của nhà nước, góp phần hoàn thiện các
chủ trương, chính sách, pháp luật sát hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, đảm
bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của
các tầng lớp nhân dân

• phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh…

Vai trò của UBND, HĐND
• UBND và UBND có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo quy định hiện hành. Tích 
cực phối hợp thanh, kiểm tra khi có yêu cầu; đôn đốc việc ký quỹ phục hồi 
môi trường, việc chấp hành cam kết bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm 
trước pháp luật trong việc để các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản khi 
chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý sau cấp phép.

• Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương 
theo quy định; thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng 
sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng 
khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép; Xây dựng giá tính thuế tài nguyên 
đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều 
chỉnh giá tính thuế tài nguyên

• Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường, đề án bảo vệ môi trường, 
việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ 
môi trường

• Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng 
ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài 
nguyên đa dạng sinh học

• Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối 
với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, 
suy thoái gây ra trên địa bàn

• Chủ trì tổng hợp các hoạt động thu chi tài chính từ nguồn sự nghiệp môi trường và 
đóng góp từ các hoạt động công nghiệp dịch vụ trên địa bàn sau khi được phê duyệt

UBND, HĐND, MTTQ và cộng đồng giám 
sát các quyền lợi gì của địa phương khi 

triển khai hoạt động KTKS trên địa bàn?
• Kinh phí 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.

• Kinh phí 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

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã triển khai lập 
“Sổ Giám sát hoạt động thăm dò/khai thác khoáng sản” 
tới cấp địa phương.
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Người dân được hưởng cái gì từ dự án khai 
thác khoáng sản trên địa bàn

• 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;

CHỨC NĂNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND 
TỈNH VỀ QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN

a) Ban hành Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh 
Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030 theo Nghị quyết số 
28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016.

b) Thông qua Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng quặng ti tan 
giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 để Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (QĐ 104/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007).

CHỨC NĂNG QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÍ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

a) Ban hành mức thu phí môi trường và quy định để lại 100% cho 
địa phương có phát sinh khai thác, để chi theo quy định của pháp 
luật (Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016) và quy 
định chi tiết phí môi trường từ mục V đến mục X Nghị quyết 
30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

b) Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 
2017-2020 theo 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016. 

* Phân cấp nguồn thu

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản (phần 
địa phương hưởng):

+ Đơn vị cấp tỉnh quản lý và tổ chức thu, tỉnh hưởng 100%

+ Đơn vị cấp huyện quản lý và tổ chức thu, huyện hưởng 100%

- Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu), tỉnh 
hưởng 100%

- Thuế tài nguyên (Không kể thuế tài nguyên thu từ các hoạt động dầu khí):

+  Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
và doanh nghiệp cổ phần có vốn của nhà nước, tỉnh thu và hưởng 100%;

+ Thuế tài nguyên thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các hợp tác xã:

Cục Thuế tỉnh quản lý thu: Tỉnh hưởng 100%

Chi cục Thuế huyện, TP, TX quản lý thu: huyện hưởng 100%

+ Thuế tài nguyên thu từ cá nhân và hộ gia đình: Huyện 30%, xã 70%.

* Phân cấp nhiệm vụ chi về môi trường:
Cấp tỉnh chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (10 

việc):

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về bảo vệ môi 
trường; Xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh; hoạt động thẩm 
định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của địa phương;

- Hoạt động của hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường do các cơ 
quan, đơn vị địa phương quản lý (bao gồm vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, 
sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định, thay thế thiết bị phụ trợ, công cụ, dụng 
cụ); xây dựng và thực hiện các chương trình quan trắc hiện trạng môi 
trường;

- Điều tra, thống kê, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi 
trường, phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường, quản lý chất 
thải.

- Triển khai kế hoạch về bảo tồn đa dạng sinh học;

- Hỗ trợ công tác xử lý ô nhiễm môi trường theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt;

Cấp tỉnh chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
(10 việc):

- Hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; 
thống kê môi trường; xây dựng, cập nhật bộ chỉ thị môi trường; 
xây dựng báo cáo môi trường;

- Truyền thông về bảo vệ môi trường;

- Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Văn phòng thường 
trực về bảo vệ môi trường do UBND tỉnh quyết định thành lập;

- Vốn đối ứng các dự án hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường 
(nếu có);

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; các 
hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường do 
cấp tỉnh thực hiện.
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Cấp huyện chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường (07 việc):

- Thống kê, đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, phòng 
ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường, quản lý chất thải;

- Hỗ trợ hoạt động thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt tại 
địa phương.

- Hỗ trợ duy trì, vận hành các công trình xử lý ô nhiễm môi trường công cộng 
do huyện quản lý; hỗ trợ sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo 
vệ môi trường cho các làng nghề được khuyến khích phát triển.

- Truyền thông về bảo vệ môi trường;

- Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; 

- Xây dựng báo cáo môi trường định kỳ, đột xuất;

- Hoạt động xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản;

- Các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc 
phạm vi, thẩm quyền cấp huyện quản lý.

Cấp xã chi sự nghiệp bảo vệ môi 
trường (05 việc):

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn.

- Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy 
quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, 
cá nhân.

- Quản lý các công trình vệ sinh công cộng trên địa bàn xã; hỗ trợ các hoạt 
động giảm thiểu, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh 
môi trường khu dân cư, nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý. Xây dựng 
mô hình về bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

- Khắc phục, xử lý ô nhiễm sau sự cố môi trường.

Định mức phân bổ chi sự nghiệp môi 
trường
Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

TT ĐỊA PHƯƠNG SỐ THU PHÍ 

CẤPHUYỆN, XÃ

SỐ CHI CÂN ĐỐI 

SNMT

CHÊNH LỆCH 

THU- CHI

1 Đông Hà 5.622 27.090 - 21.468

2 TX Quảng Trị 1.129 7.070 - 5.941

3 Vĩnh Linh 2.737 4.000 - 1.263

4 Gio Linh 1.723 2.500 - 777

5 Cam Lộ 1.152 2.500 - 1.348

6 Hải Lăng 2.020 2.900 - 880

7 Triệu Phong 1.165 2.500 - 1.335

8 Hướng Hóa 2.200 3.600 -1.400

9 Đa krông 825 1.000 - 175

10 Cồn Cỏ 0 100 - 100

Tổng 18.573 53.260 - 34.687

GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH VỀ QUY HOẠCH 
KHOÁNG SẢN 

- Công bố quy hoạch,

- Lập kế hoạch khai thác theo nhu cầu sử dụng, 

- Đấu thầu hoặc khoanh vùng khai thác,

- Giám sát môi trường (trước, trong và sau khai 
thác).

GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG

- Tổ chức thực hiện thu phí,

- Phân khai dự toán chi SNMT,

- Thực hiện nhiệm vụ chi SNMT theo phân cấp.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

- Thực hiện để lại 100% số thu phí BVMT hay thực hiện cân đối để bảo đảm nhiệm 
vụ chi SNMT;

- Khai thác mỏ vật liệu xây dựng giữa DN được cấp phép và DN khai thác trái phép;

- Quyền lợi giữa DN khai thác ti tan với địa phương và người dân nơi có mỏ khoáng 
sản;

- Môi trường sau khi khai thác.
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Trường hợp điển
hình tại Phillipine:

• Các chi phí xã hội
• Xáo trộn nơi ăn chốn ở của cộng đồng dân 

cư

• Làm mất đi nguồn sống và các hoạt động 
phát triển kinh tế của cộng đồng

• Chia rẽ cộng đồng thành các nhóm ủng hộ -
phản đối hoạt động khai thác khoáng sản 
trên địa bàn

• Xâm phạm “quyền con người” đã được 
cam kết trước khi triển khai dự án. 

• Chuyển đổi từ thân thiện sang quân phiệt 
trong quan hệ với cộng đồng.

Những vấn đề không dễ giải quyết:

• Vấn đề về bình đẳng trong chia sẻ lợi ích 
khi khai thác khoảng sản:
• Đền bù việc mất đất như thế nào? 

• Làm thế nào để đền bù sự mất ổn định khi 
mất nhà cửa và tài sản của một số nhóm 
cộng đồng?

• Làm thế nào để bù đắp được sự mất mát 
trong quan hệ truyền thống với đất đai, sử 
dụng tài nguyên truyền thống?

• Mất đi nền văn hóa gắn với mảnh đất bản 
địa?

• Thiếu sự công khai thông tin cho người 
dân bản địa

• Xung đọt các nhóm lợi ích khác nhau. 


