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LIÊN MINH 
KHOÁNG SẢN

SÁNG KIẾN MINH BẠCH 
TRONG KHAI KHOÁNG 

EITI

Nguyễn Ngọc Quang

Điều phối viên

Liên Minh Khoáng Sản

GIỚI THIỆU

MONRE

(Department for 
control of  mineral 

activities

CDIVCCI
LHH 

tỉnh Hà 
Giang 

CODE PanNature

Hội Nông
dân Hòa

Bình

VFEJ

Hội Địa
chất Kinh

tế VN

Các thành viên liên minh 

• Liên minh Khoáng sản được thành lập
năm 2013;

• Với 8 tổ chức và cá nhân tham gia có 
mối quan tâm chung về:

Quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng
sản và giảm thiểu các tác động về môi
trường và xã hội của ngành công
nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

CODE
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Việt Nam đứng thứ 7 về khai thác dầu thô ở khu vực
Châu Á Thái Bình Dương (110 triệu gallon barrels)

Việt Nam đóng góp 2.3% tổng sản lượng thiếc trên thế
giới

Việt nam đóng góp 1.8% tổng sản lượng xi măng tên thế
giới

Việt Nam đóng góp 1% tổng sản lượng Barite trên thế
giới

Một số khoáng sản khác cũng được khai thác với sản
lượng lớn gồm Than, Dầu thô, Khí thiên nhiên, Chì,  
Apatite… 

Loại

khoáng sản

Số năm còn 

khai thác

Loại khoáng

sản

Số năm còn 

khai thác

Dầu khí 56 năm Kẽm 17 năm

Than 156 năm Atimon 11 năm

Barite 21 năm Vàng 21 năm

Flourit 38 năm Molybden 40 năm

Graphit 63 năm Wolfram 50 năm

Sắt 72 năm Crom 100 năm

Mangan 41 năm Bô-xit 132 năm

Niken 45 năm Illemit 114 năm

Thiếc 19 năm

Đồng 35 năm

Chì 21 năm

Việt Nam: có nguồn tài nguyên khoáng sản 
phong phú và đa dạng về khoáng sản 

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔNG QUAN NGÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Không kiểm soát được giấy phép khai thác (4,200 giấy phép được
cấp bởi chính quyền địa phương và 503 bởi trung ương).  

Phạm vi khai thác nhỏ, manh mún;

Hệ thống tài chính đối với phân bổ và sử dụng nguồn thu còn
nhiều thách thức/ Khó khăn;

Thiếu cơ chế giải trình và minh bạch.;

Thực thi các chính sách còn hạn chế;

Cam kết của các tổ chức xã hội còn hạn chết.



1/2/2019

3

TÁC ĐỘNG TỜI MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI – KINH TẾ

EITI

Bảo vệ môi trường trong khai
thác khoáng sản

Chính sách về ngân sách mở

Chia sẻ lợi ích trong khai thác
khoáng sản

TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG
LMKS thúc đẩy quản trị tốt nguồn tài nguyên khoáng sản thông
qua tiếp cận 04 khía cạnh chính:

Trong đó, thúc đẩy thực thi EITI (sáng
kiến minh bạch trong công nghiệp
khai thác) là một trong những hoạt động
dài hơi nhất của LMKS từ năm 2013 đến
nay
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EITI TRONG QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Trên thế giới đã có 51 quốc gia áp dụng Sáng kiến minh bạch trong khai thác khoáng sản
(EITI) trong đó có các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Nauy dựa trên nguyên tắc:

1. Công khai và đối chiếu số liệu trên chuỗi giá trị trong công nghiệp khai thác
2. Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với mọi khía cạnh của công tác quản

lý tài nguyên thiên nhiên trong lĩnh vực thuế, thương mại hàng hóa và cấp phép

Hợp
đồng và

giấy
phép

Dữ liệu
sản xuất

Thu 
thuế

Phân bổ
nguồn

thu

Đóng
góp kinh
tế và xã

hội

Chuỗi giá trị trong công nghiệp khai thác theo Bộ tiêu chuẩn EITI 2016

Bộ tiêu chuẩn EITI 2016

Phần 1: Thực thi bộ tiêu chuẩn EITI

8 nguyên tắc chính:

Giám Sát của hội đồng các bên liên quan

Khung pháp lý, thể chế

Thăm dò và khai thác

Thu các khoản thủ

Phân bổ các khoản thu

Chi phí kinh tế và xã hội

Kết quả và tác động

Tuân thủ và thời hạn cho các quốc gia tham gia

Phần 2: Quản trị và quản lý

Điều lệ hiệp hội

Chính sách công khai EITI
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HIỆU QUẢ CỦA EITI
Nigeria (2005)

• Chính phủ Nigerian đã xác định được 560 triệu USD cần truy thu từ lĩnh vực dầu khí.

• Nhờ giải quyết lỗ hổng được xác định thông qua EITI, chính phủ Nigeria ước tính tiết
kiệm được 1 tỷ USD ngân sách hàng năm

TIẾN TRÌNH EITI Ở VIỆT NAM

2008 2010 2011 2012 -2013

Đối thoại phòng chống tham
nhũng trong lĩnh vực KS 

Thủ tướng giao Bộ
Công thương nghiên
cứu khả năng tham

gia EITI của VN

Bộ Công thương tổ
chức HT giới thiệu

EITI

Nghiên cứu khả thi về
EITI 
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2014 2015 2016

Tham dự Hội nghị
quốc tế về EITI  lần

thứ 7
Bộ Công thương

xây dựng báo cáo
trình Thủ tướng

EITI được đưa vào NQ 63 
về phát triển KT-XH

NQ 71 giao Bộ CT báo cáo

TIẾN TRÌNH EITI Ở VIỆT NAM 

2017

VIỆT NAM CẦN 
NHANH CHÓNG 
THAM GIA EITI
trong báo cáo

của Ban KTTW

Khối doanh

nghiệp (nhà

nước và tư
nhân)

Thủ tướng

chính phủ

Bộ Công

thương

Bộ Tài

chính

Bộ
TNMYT

Tổ chức

xã hội

Nhà tài

trợ

Truyền

thông

Quốc Hội

Các bên tham gia in tiến trình thực hiện EITI
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Nâng cao năng lực

Binh Dinh + Thai 
Nguyen 

Other provinces

Chính phủ

Policy Reform

Nâng cao năng lực
cho cơ quan quản lý
cấp địa phương

Sub-national 
transparency model

Lessons learnt

Diễn đàn

Cấp trung ương

Sub-national level

Thách thức trong thực hiện EITI ở Việt Nam

Bộ Công Thương được giao thực hiện đánh giá tiến

trình thực hiện EITI, nhưng sự quan tâm và thực hiện

còn chưa rõ ràng;

Hiểu biết về EITI ở Việt Nam còn hạn chế;

Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội ở cấp địa phương

ít có cơ hội được tiếp cận EITI
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EITI là xu hướng của toàn cầu và khu vực is global and regional trends. Do 

vậy, EITI không thể bị bỏ qua trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong hội nghị các cấp Bộ trưởng của Asian, EITI đã được đề cập như một

tiêu chuẩn chung, và đã đưa vào Kế hoạch hành động Hợp tác ngành khoáng

sản từ 2011.

Nhiều hạn chế trong khai thác khoáng sản đã được công khai, minh bạch, 

giảm thiểu các rủi ro trong môi trường và thất thoát NSNN.

Cơ hội và nhận thức của doanh nghiệp được nâng cao về quản trị tài

nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất, và bảo vệ môi trường… thông qua các tiêu

chuẩn của EITI.

CƠ HỘI KHI THAM GIA EITI

Xây dựng một hệ thống chính sách toàn diện (từ các khía

cạnh kink tế, xã hội, môi trường) trong quá trình thưc hiện

khai thác;

Xây dựng hệ thống chính sách bảo đảm tong quá trình phê

duyệt, cấp phép khai thác cho các dự án khai khoáng;

Hạn chế cấp phép cho các mỏ khai thác quy mô nhỏ;

Tạo cơ hội và cơ chế cho các tổ chức xã hội tham gia, công

bố và minh bạch thông tin, và nâng cao tính giải trình trong

khai thác khoáng sản.

BÀI HỌC TRONG VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN EITI 
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Tạo dựng mối liên hệ giữa các doanh nghiệp nhà nước, 

các hiệp hội doanh nghiệp và cá nhân cùng thực hiện

EITI

Nâng cao năng lực và hiểu biết về những sáng kiến mới

Thúc đẩy và hợp tác các tổ chức xã hội trong quá trình

thúc đẩy EITI tại các cấp.

Xin chân thành cảm ơn

Mọi thông tin liên quan xin vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Cơ quan điều phối Liên minh Khoáng sản

Số 24 H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 3556-4001 Fax: 04 3556-8941

E-mail: lmks@nature.org.vn

Website: www.eiti.vn

mailto:lmks@nature.org.vn
http://www.eiti.vn/

