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Hội thảo  

Thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác 

 hướng đến sự phát triển toàn diện của Việt Nam  

Hà Nội, Ngày 30 tháng 1 năm 2018  

 

1. Đặt vấn đề 

Nhiều nhận định đã chỉ ra những cơ hội cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế của những 

quốc gia giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong đó, ngành khai thác khoáng sản hiện tại 

đang tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách quốc gia và tổng sản phẩm quốc nội. 

Việc tái khẳng định vai trò của ngành như một động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế 

đang chuyển đổi hoặc đã chuyển sang trạng thái tốt hơn. Lĩnh vực khai thác khoáng sản đóng 

một vai trò quan trọng trong việc nỗ lực thúc đẩy nhằm đưa hàng triệu người thoát khỏi tình 

trạng đói nghèo, giúp họ đạt được những mong muốn và giảm sự bất bình đẳng về thu nhập, 

góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững (SDG). 

Tuy nhiên, sự giàu có không có nghĩa là tốt. Tài nguyên giàu có và cách quản lý như thế nào 

để có thể tạo nên bước tiến đối với nền kinh tế và đời sống của người dân đang sống tại những 

quốc gia giàu tài nguyên. Đây chính là một trong những kết quả quan trọng được thể hiện 

trong Chỉ số quản trị tài nguyên, đã được công bố ngày 28/6/2017 bởi Viện quản trị tài 

nguyên (NRGI). Chỉ số quản trị tài nguyên, do đó, ra đời nhằm đánh giá chất lượng quản trị 

tài nguyên nhiên thiên tại 81 quốc gia, hiện đang đóng góp 82% tổng trữ lượng dầu trên toàn 

thế giới, 78% tổng lượng khí thiên nhiên và 72% tổng lượng đồng, chưa kể các loại tài nguyên 

khác. 

Theo kết quả đánh giá của Chỉ số quản trị tại nguyên 2017 cho thấy 66 quốc gia được đánh 

giá là hạn chế, yếu kém hoặc thất bại trong quản trị ngành công nghiệp khai thác. Trong đó, 

quản trị tài nguyên yếu kém cùng với tham nhũng có hệ thống là những thách thức lớn hiện 

đang tồn tại. Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn ngày lớn tại các quốc gia nơi mà tham 

nhũng mang tính hệ thống, cũng như xảy ra ngay trong các quy định chính sách của khai thác 

khoáng sản – bao gồm tác động môi trường và xã hội, quản lý nguồn thu, quản lý ngân 

sách nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, và phân bổ nguồn thu giữa trung ương và 

chính quyền địa phương – và vấn đề nghiêm trọng hơn nữa là những tác động tới người 

dân sinh sống gần khu vực khai thác khoáng sản. Vì vậy, cần phải nỗ lực trong việc đưa ra các 

mục tiêu phát triển, giảm thiểu tác động môi trường và xã hội, cũng như chia sẻ công bằng 

nguồn thu từ khai thác tài nguyên.  
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Bên cạnh đó, những trường hợp trốn tránh thuế và thất thoát doanh thu gây ra những tổn 

thương và rủi ro trầm trọng hơn cho nhiều quốc gia không còn khả năng thu thuế mà đáng lẽ 

ra các doanh nghiệp phải đóng góp. Điểm hình, sự kiện Tài liệu Panama (Panama Paper) bị 

điều tra tháng 4, 2016 đã phơi bày một loạt các công ty khoáng sản và một số nhà chính trị 

đã sử dụng những cách thức bí mật riêng để trốn tránh các khoản thuế với giá trị lên đến 

hàng tỷ đô la hoặc che giấu đi những mối quan hệ ngầm. Chính điều này dần dần gây tổn hại 

đến sự tin tưởng vào sự lãnh đạo và quản lý của các cơ quan nhà nước, thậm chí có thể gây 

ra những mâu thuẫn và bạo lực nghiêm trọng giữa các lợi ích kinh tế và xã hội. 

Với mỗi đánh giá, Chỉ số quản trị tài nguyên (NRGI) cũng đưa ra những khuyến nghị có giá trị 

cho các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong quản trị tài nguyên. Thứ nhất, chính phủ cần 

tăng cường việc thực thi pháp luật và các quy định trong hoạt động khai thác, đặc biệt 

trong những khía cạnh mà việc thực thi đang gặp vấn đề, như tuân thủ các quy định về môi 

trường, bảo hộ quyền lợi cộng đồng địa phương và phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng 

sản. Thứ hai, việc kêu gọi các chính phủ hỗ trợ thúc đẩy những biện pháp minh bạch (bao 

gồm cả việc chấp thuận các dữ liệu tiêu chuẩn mở) và thông qua thực hiện các luật yêu 

cầu công bố các thông tin trong ngành khai khoáng. Thứ ba, các yếu điểm của SOE được chỉ 

ra ở hầu hết các trường hợp cũng như vai trò them chốt của họ tại các quốc gia giàu tài 

nguyên; cũng như cần thiết phải có những cải cách lớn. Thứ tư, NRGI đã kêu gọi đảo ngược 

xu hướng đóng cửa không gian xã hội dân sự tại các quốc gia giàu tài nguyên. Kaunfmann 

từng nói “Nơi quyền tự do của công dân và nhà báo đang bị chi phối, thì quản trị ngành tài 

nguyên khai khoáng bị suy yếu.” Việc tiếp cận thông tin về hợp đồng, doanh thu, các công ty 

quốc doanh và các quỹ đầu tư có chủ quyền chỉ có giá trị khi người dân có thể nắm giữ quyền 

và quản lý các công ty”. Thứ năm, chính phủ các quốc gia có các công ty khai thác, các tổ chức 

quốc tế và tổ chức phi chính phủ nên phối hợp với nhau thúc đẩy mạnh mẽ khung quản trị 

tài nguyên thiên nhiên, bao gồm mức ảnh hưởng như thế nào đối với cách thức hoạt động 

của các công ty đa quốc gia. Cuối cùng, cuộc cải cách dữ liệu mở đang tạo ra cách tiếp cận 

thông tin dễ dàng hơn. Sức mạnh của dữ liệu cũng có thể thúc đẩy việc hỗ trợ các quốc gia 

đáp ứng được việc cải cách các kế hoạch chương trình được thiết thực hơn dựa trên 

những bằng chứng.  

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản. Trong 3 thập kỷ gần đây, các 

ngành công nghiệp khai thác của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể 

vào ngân sách nhà nước. Mặc dù trong Hiến chương Tài nguyên thiên nhiên và Luật Khoáng 

sản đã thừa nhận rằng “tài nguyên khoáng sản thuộc về người dân”, tuy nhiên cơ hội tham 

gia của cộng đồng trong ngành này vẫn còn rất hạn chế. Các hoạt động khai thác khoáng sản 

là nguyên nhân chính gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái. Do đó, việc 

chiếm dụng đất và hủy hoại môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản đã và đang tác 

động nghiêm trọng tới đời sống của người dân địa phương. Các khoản thu như tiền cấp quyền 

khai thác và phí bảo vệ môi trường được thu thập dựa trên những dữ liệu sản phẩm mà các 

công ty tự kê khai. Với hệ thống giám sát còn hạn chế, việc trốn và tránh nộp thuế là không 

thể tránh khỏi. Hơn thế nữa, nhiều vấn đề liên quan đến tài chính như phân bổ và sử dụng 

nguồn thu hiện nay mà chính phủ quản lý chưa được triệt để. Nhiều quan điểm cho rằng các 
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nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản thực sự không tương xứng với quy mô khai 

thác, đầu tư và chi phí môi trường. Liên quan đến chỉ số quản trị tài nguyên cho thấy ngành 

dầu khí và khí thiên nhiên tại Việt Nam chỉ xếp hạng 48 trên 100 điểm. Kết quả đánh giá thể 

hiện hoạt động yếu, đặc biệt trong hệ thống thu thuế, quản lý nguồn thu, ngân sách quốc 

gia, tiếng nói, minh bạch công khai và trách nhiệm giải trình. Với bối cảnh này, cần 

nhấn mạnh sự cần thiết và nỗ lực hơn nữa của chính phủ, xã hội dân sự và các doanh 

nghiệp tư nhân tạo dựng mô hình quản trị tài nguyên phù hợp ở Việt Nam nhằm hỗ 

trợ các ngành kinh tế khác và đạt được sự phát triển toàn diện. 

2. Mục tiêu: 

 Đánh giá mô hình quản trị tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam từ các kết quả nghiên 
cứu gần đây về số quản trị tài nguyên 2017, từ đó đưa ra những nhận định về mức 
độ ảnh hưởng của mô hình tới mục tiêu phát triển quốc gia và đời sống của người 
dân; 

 Xem xét lại các công cụ và cơ chế quản trị tài nguyên tại Việt Nam nhằm xác định tiến 
trình và các thách thức; (mục tiêu này được nhìn nhận thông qua các sáng kiến đang 
được thúc đẩy tại Việt Nam: EITI; Minh Bạch Ngân sách (BTAP); Chính phủ mở (TT); 
Tăng cường tiếng nói của người dân…(Không gian XHDS); 

 Thảo luận về sự cần thiết của những ý tưởng đột phá để đạt được mô hình quản trị 
phù hợp đối với ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam hướng đến sự phát triển 
toàn diện. 

Thời gian: Ngày 30 tháng 1 năm 2018, từ 8:30 đến 12:30  

Địa điểm: Phòng họp E2, Khánh sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Hà Nội.  

Số lượng đại biểu dự kiến: 80 đại biểu   

Thành phần: Đại diện các cơ quan chính phủ, Các bộ ngành liên quan, tỉnh, doanh nghiệp 

nhà nước, các Hiệp hội khoa học kỹ thuật, các trường đại học liên quan, các tổ chức quốc tế, 

NGO, chuyên gia độc lập và Báo chí. 

Chủ trì hội thảo: Ông. Trình Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Cơ 

quan điều phối Liêm minh Khoáng sản 

Đồng chủ trì hội thảo: TS. Phạm Quang Tú – Chuyên gia cao cấp, Oxfam Việt Nam 
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3. Chương trình dự kiến 

Chương trình Nội dung 

8:30 – 8:50 
 
Khai mạc hội thảo  

Phát biểu khai mạc 

Ông. Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên (PanNature), Cơ quan điều phối Liêm Minh 
Khoáng Sản  

8:50 –  10:30  
 
Quản trị tài nguyên: đánh 
giá tình hình và làm thế 
nào tác động đến mục tiêu 
phát triển quốc gia và 
cuộc sống của người dân?  
 

Bài trình bày: Chỉ số quản trị tài nguyên 2017 và trong 
bối cảnh Việt Nam   

Ông. Jelson Garcia, Giám đốc NRGI Thái Bình Dương  
 
Thảo luận:   

- Ông. Nguyễn Thành Sơn - Chuyên gia độc lập 

- Bà. Nguyễn Thị Cúc - Chuyên gia độc lập 

- Ông. Lê Đăng Doanh - Chuyên gia độc lập 

- Ông. Đậu Anh Tuấn, Trưởng phòng pháp chế - Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  

- Ông. Phạm Quang Tú, Oxfam Vietnam (Civic Space) 
 
Điều hành thảo luận: Ông. Trịnh Lê Nguyên 

10:30 – 10:45 Nghỉ giải lao 

10:45 – 12:00 
 
Nỗ lực đổi mới mô hình 
quản trị hiệu quả cho 
ngành khai thác khoáng 
sản Việt Nam để đạt được 
sự phát triển toàn diện  

Thảo luận về sự cần thiết của những ý tưởng đột phá để đạt 
được mô hình quản trị phù hợp đối với công nghiệp khai 
khoáng ở Việt Nam cho sự phát triển toàn diện. 
 
Thảo luận:  

- Ông. Đậu Anh Tuấn, Trưởng phòng pháp chế - Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

- Ông. Jelson Garcia - Giám đốc NRGI Thái Bình Dương 

- Bà. Nguyễn Thị Kiều Viễn - Tổ chức Toward 
Transparency  

 
Điều hành thảo luận: Ông. Phạm Quang Tú  

12:00- 12:15 

Kết thúc hội thảo 

Ông. Trịnh Lê Nguyên, Giám Đốc Trung tâm Con người và 
Thiên nhiên 

12:15 -  Ăn trưa  

 


