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Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

Tổng quan:

EITI yêu cầu công bố thông tin liên

quan tới các quy định quản lý lĩnh

vực khai thác tài nguyên, giúp các

bên liên quan hiểu được luật và các

thủ tục liên quan đến trao quyền thăm

dò và khai thác, khung pháp lý, quy

định và hợp đồng trong khai thác tài

nguyên và các trách nhiệm về thể chế

của Nhà nước trong quản lý lĩnh vực

này.

Luật khoáng sản năm 2010 đã có

những quy đỉnhất cụ thể về các điều

kiện của tổ chức, cá nhân được cấp

giấy phép thăm dò, giấy phép khai

thác khoáng sản. Các điều kiện đó

được quy định tại các Điều 34, 35, 36

và Điều 51 của Luật Khoáng sản năm

2010. Đồng thời các quy định trên

được chi tiết hóa tại các Điều 25, 26,

27, 36, 37 và Điều 38 Nghị định số

158/2016/NĐ-CP cùng nhiều điều

khác của Luật khoáng sản năm 2010

cũng như Nghị định số

158/2016/NĐ-CP. Ví dụ như về

nguyên tác hoạt động khoáng sản,

nguyên tắc và điều kiện cấp giáy

phép thăm dò, giấy phép khai thác

khoáng sản.

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt 

Nam

Các Yêu cầu EITI liên

quan tới một khung pháp

lý và trao quyền khai thác

minh bạch bao gồm: (2.1)

khung pháp lý và chế độ

tài chính; (2.2) phân bổ

giấy phép (2.3) đăng ký

cấp phép; (2.4) hợp đồng;

(2.5) sở hữu lợi ích; và

(2.6) tham gia của nhà

nước trong ngành khai thác

Mặt khác, theo quy định

của pháp luật về ban hành

văn bản quy phạm pháp

luật, pháp luật về phổ biến,

giáo dục pháp luật thì tất

cả các văn bản quy phạm

pháp luật thuộc lĩnh vực

khoáng sản phải được công

khai đến từng người dân

và mọi công dân đều phải

có trách nhiệm tìm hiểu

pháp luật.
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1. Khung pháp lý và chế độ tài chính

a/ Các quốc gia tham gia phải công

bố bản mô tả về khung pháp lý và

chế độ tài chính để quản trị ngành

công nghiệp khai thác. Thông tin

này phải bao gồm bản mô tả tóm tắt

về chế độ tài chính, bao gồm mức

phân quyền tài chính, tổng quan về

các luật và quy định liên quan,

thông tin về vai trò và trách nhiệm

của các cơ quan nhà nước có liên

quan.

b/ Tại các quốc gia nơi chính phủ

đang thực hiện cải cách chính sách,

Hội đồng các bên liên quan được

khuyến khích ghi chép lại những cải

cách này

a/ Khung pháp lý được quy định

khá cụ thể về nội dung cũng như

trách nhiệm quản lý nhà nước của

các bộ ngành có liên quan đến lĩnh

vực khoáng sản. Tuy nhiên, trong

một số nội dung quản lý nhà nước

chưa được phân quyền rõ ràng, ví

dụ như nôi dung thành kiểm tra

hoạt động sản xuất kinh doanh của

các doanh nghiệp. Về mặt tài chính

thì theo định biên, không có vấn đề

gì.

b/ Trong trường hợp có thay đổi,

sửa đổi (cải cách) chính sách, tất

nhiên, theo quy định cơ quan có

thẩm quyền phải báo cáo.

2. Phân bổ giấy phép

a/ Các quốc gia tham gia được yêu cầu

công bố thông tin liên quan tới việc cấp

hoặc chuyển nhượng giấy phép cho các

doanh nghiệp có trong Báo cáo EITI 

trong suốt kỳ kế toán của Báo cáo như

sau:

- Bản mô tả quá trình chuyển nhượng

hoặc cấp giấy phép;

- Các tiêu chí kỹ thuật và tài chính

được sử dụng;

- Thông tin về (các) bên được cấp hoặc

được chuyển nhượng giấy phép, bao

gồm các thành viên liên danh nếu có; 

và

- Bất kỳ sai lệch đáng kể nào so với

khung pháp lý và quy định liên quan

tới quản trị cấp phép, chuyển nhượng

giấy phép

Giấy phép hoạt động khoáng sản được

cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều

kiện theo quy đin hj của pháp luật,

không phân biệt đó là doanh nghiệp

nhà nước hay doanh nghiệp ngoài quốc

doanh.

Tương tư, cá nhân hay tổ chức nhận

chuyển nhượng giấy phép cũng được

quy định rõ trong pháp luật về khoáng

sản.

Theo quy định tại Điều 63 Luật khoáng

sản 2010 và Điều 7 Nghị định số

158/2016/NĐ-CP
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Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

Các thông tin nêu trên phải được

công bố đối với tất cả các trường hợp

cấp phép và chuyển nhượng giấy

phép diễn ra trong năm kế toán của

Báo cáo EITI, bao gồm các phân bổ

giấy phép cho các doanh nghiệp

không có trong Báo cáo EITI, nghĩa

là trường hợp các chi trả của họ ở

dưới ngưỡng đã được thống nhất phải

báo cáo. Bấy kỳ cản trở đáng kể nào

về pháp lý hay thực tiễn đối với việc

công bố đầy đủ thông tin cần được

ghi lại và giải thích trong Báo cáo

EITI, bao gồm danh sách các kế

hoạch của chính phủ nhằm tìm kiếm

giải pháp vượt qua các trở ngại này

và khoảng thời gian dự kiến để hoàn

thành

Theo quy định của pháp luật về

khoáng sản, tất cả các thông tin về hồ

sơ, thủ tục cũng như quy trình cấp

phép hoạt động khoáng sản được

công bố rộng rãi trên các phương tiện

thông tin.

Theo quy định tại Điều 63 Luật

khoáng sản 2010 và Điều 7 Nghị định

số 158/2016/NĐ-CP

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

b/ Trong trường hợp các doanh

nghiệp có trong Báo cáo EITI giữ

các giấy phép được cấp trước kỳ

kế toán của Báo cáo, các quốc gia

được khuyến khích công bố

thông tin ghi trong phần 2(a) cho

các giấy phép này, nếu khả thi.

c/ Trong trường hợp các giấy

phép được cấp thông qua một quá

trình đấu thầu trong kỳ kế toán

của Báo cáo EITI, chính phủ

được yêu cầu phải công bố danh

sách các đơn vị tham gia và các

tiêu chí đấu thầu.

Chủ doanh nghiệp luôn có trong

tay Giấy phép hoạt động khoáng

sản được cấp theo quy định và có

giá trị pháp lý cho đến khi giấy

phép đó chấm dứt hiệu lực theo

quy định.

Theo quy định tại nghị định số

22/2012/NĐ-CP và Nghị định số

158/2016/NĐ-CP
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Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

d/ Trong trường hợp các thông

tin bắt buộc nêu ở mục 2(a-c)

đã được công bố rộng rãi, chỉ

cần dẫn nguồn hoặc đường dẫn

trong Báo cáo EITI.

đ/ Hội đồng các bên liên quan

có thể đưa thêm thông tin về

việc cấp phép vào Báo cáo

EITI, bao gồm các nhận định

về hiệu suất và tính hiệu quả

của các thủ tục cấp phép.

Chủ doanh nghiệp luôn có

trong tay Giấy phép hoạt động

khoáng sản được cấp theo quy

định và có giá trị pháp lý cho

đến khi giấy phép đó chấm dứt

hiệu lực theo quy định.

Theo quy định tại nghị định số

22/2012/NĐ-CP và Nghị định

số 158/2016/NĐ-CP

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

3. ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP

a/ Thuật ngữ giấy phép trong bối

cảnh này đề cập tới bất kỳ giấy phép,

văn bản cho thuê, chứng thư, văn bản

chấp nhận, hợp đồng hoặc văn bản

nhượng quyền nào mà qua đó chính

phủ cấp cho một hoặc nhiều doanh

nghiệp hoặc cá nhân quyền thăm dò

hoặc khai thác dầu, khí và/hoặc các

khoáng sản khác

b.Các quốc gia thực thi EITI được

yêu cầu duy trì một hoặc nhiều hệ

thống đăng ký hoặc địa bạ công khai

với thông tin cập nhật và toàn diện

về mỗi giấy phép cấp cho các doanh

nghiệp có trong Báo cáo EITI như

sau:

- (Các) Bên được cấp giấy phép;

Quyết định của cơ quan có thẩm

quyền cấp giấy phép cho tổ chức cá

nhân và nội dung giấy phép thăm

dò được quy định tại Điều 41, Giấy

phép khai thác khoáng sản tại Điều

54 Luật Khoáng sản 2010
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Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

3. Đăng ký giấy phép (tiếp)

-Tọa độ của khu vực được cấp phép,

nếu có thể đối chiếu được. Trong

trường hợp không đối chiếu được

thông tin tọa độ, chính phủ được yêu

cầu đảm bảo rằng diện tích và vị trí

của khu vực được cấp phép được ghi

trong đăng ký cấp phép và các thông

tin tọa độ có thể lấy từ một cơ quan

chính phủ có liên quan mà không cần

trả các phí và gặp phải hạn chế phi lý

nào. Báo cáo EITI cần bao gồm

hướng dẫn cách tiếp cận thông tin về

các tọa độ và chi phí truy cập dữ

liệu, nếu có. Báo cáo EITI cũng cần

có các kế hoạch bằng văn bản và

khung thời gian để thông tin này

được cung cấp miễn phí và qua

đường điện tử trong đăng ký cấp

phép

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền

cấp giấy phép cho tổ chức cá nhân và

nội dung giấy phép thăm dò được quy

định tại Điều 41, Giấy phép khai thác

khoáng sản tại Điều 54 Luật Khoáng sản

2010 và ghi cụ thể trong nội dung của

giấy phép

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

3. Đăng ký giấy phép (tiếp)

- Ngày nộp hồ sơ đăng ký, ngày

được cấp phép và thời hạn của giấy

phép

- Đối với các giấy phép khai thác, 

cần thông tin về loại tài nguyên

được khai thác

c/ Trong trường hợp các thông tin

bắt buộc nêu ở mục 3.b đã được

công bố rộng rãi, chỉ cần dẫn

nguồn hoặc đường dẫn trong Báo

cáo EITI.

Đều được thể hiện trong giấy phép

được cơ quan có thẩm quyền cấp

Theo quy đinh tại khoản 2 Điều 54

“Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ

bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

quyền cấp giấy phép và thông báo

cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có

mỏ trước khi thực hiện”
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Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

4- Giấy phép (hợp đồng)

a/ Các quốc gia thực thi EITI được

khuyến khích công khai các hợp đồng

và giấy phép có các điều khoản gắn với

việc khai thác dầu, khí và khoáng sản

b/ Yêu cầu Báo cáo EITI ghi lại chính

sách của chính phủ về việc công bố các

hợp đồng và giấy phép liên quan tới

thăm dò và khai thác dầu, khí và

khoáng sản. Trong đó cần bao gồm các

điều khoản luật có liên quan, thực tiễn

công bố và bất kỳ cải cách nào được

đưa vào kế hoạch hay đang được thực

hiện. Trong trường hợp có thể, Báo cáo

EITI cần cung cấp tổng quan về các hợp

đồng và giấy phép được công bố công

khai và dẫn nguồn hoặc đường dẫn tới

nơi các thông tin này được công bố

Theo quy đinh tại điểm đ khoản 2 Điều 42

“Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh nơi thăm dò khoáng sản

trước khi thực hiện” và khoản 2 Điều 54

“Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản

mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy

phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân

các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện”

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

5- Sở hữu lợi ích

a/ Các quốc gia thực thi EITI được khuyến

nghị duy trì một hệ thống danh bạ công khai

các chủ sở hữu lợi ích của các tập đoàn,

doanh nghiệp tham gia đấu thầu, hoạt động

hoặc đầu tư vào các hoạt động của ngành

công nghiệp khai thác, bao gồm danh tính

các chủ sở hữu lợi ích, mức độ sở hữu và chi

tiết về quyền kiểm soát hay mức độ ảnh

hưởng của sở hữu đó. Trong trường hợp có

thể, thông tin sở hữu lợi ích cần được tích

hợp vào các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

nộp cho các nhà quản lý nhà nước, thị

trường chứng khoán hoặc các cơ quan quản

lý việc cấp phép trong ngành công nghiệp

khai thác. Trong trường hợp các thông tin

này đã được công bố rộng rãi, Báo cáo EITI

cần có hướng dẫn cách truy cập thông tin

này

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42

và khoản 1 Điều 54 Luật khoáng

sản, các tổ chức, cá nhân có các

quyền, trong đó có các lợi ích
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5- Sở hữu lợi ích

Thông tin về danh tính chủ sở

hữu lợi ích cần có tên chủ sở

hữu lợi ích, quốc tịch, quốc gia

đang sinh sống, cũng như chỉ

ra các cá nhân có ảnh hưởng

chính trị. Khuyến nghị công

bố cả số định danh cá nhân,

ngày sinh, địa chỉ nhà riêng

hoặc cơ quan và phương thức

liên lạc

Các yêu cầu này đếu có trong

giấy phép của cơ quan có thẩm

quyển cấp cho doanh nghiệp

Yêu cầu của EITI Khung thể chế của Việt Nam

Sở hữu lợi ích

Các doanh nghiệp đã niêm yết

công khai, bao gồm cả các công

ty con thuộc sở hữu toàn phần,

được yêu cầu công bố tên sở giao

dịch chứng khoán và đường dẫn

tới các hồ sơ chứng khoán nơi họ

niêm yết

Báo cáo EITI cũng cần công bố

các chủ sở hữu pháp lý và phần

sở hữu của các doanh nghiệp đó

.Các doanh nghiệp tham gia thị

trường chứng khoán luôn phải

công bố công khai các thông tin

liên quan

Thông tin này luôn có tại doanh

nghiệp theo kết quả kiểm toán

độc lập hành năm
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