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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dành cho chuyên gia tư vấn trong nước
Góp ý bổ sung, xây dựng Chiến lược Khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm
2050 thay thế cho Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Bối cảnh
Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt theo Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chủ
trương theo Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị trị về định hướng chiến lược khoáng sản
và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Quyết định số 2427) nhiều chính sách, văn bản được ban hành được nhận định đã thể chế hóa đầy
đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên tinh thần
quán triệt quan điểm tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng hợp lý, tiết
kiệm, có hiệu quả đối với khoáng sản đang khai thác đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng và
bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản gắn liền với phát triển bền vững. Tình trạng cấp phép
tràn lan, đặc biệt cấp phép các mỏ có quy mô nhỏ cơ bản đã được khắc phục. Cấp phép khai thác
khoáng sản đã dần chuyển đổi từ hình thức cấp quyền khai thác khoáng sản không thông qua đấu
giá sang hình thức đấu giá công khai, minh bạch tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có kinh
nghiệm và tiềm lực về vốn và công nghệ khai thác và chế biến sâu làm tăng giá trị gia tăng của sản
phẩm được khai thác góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, việc triển khai Chiến lược trên thực tế còn gặp một số khó
khăn liên quan đến nguồn kinh phí cấp cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản còn
hạn hẹp, chỉ đáp ứng được đến 50 % nhu cầu thực tế tính đến năm 20171. Việc thăm dò đánh giá
trữ lượng tài nguyên khoáng sản còn hạn chế, quy hoạch chế biến chưa phù hợp với quy hoạch
khai thác dẫn đến hiểu quả sản xuất chưa cao, gây lãng phí tài nguyên. Quy hoạch khu dự trữ
khoáng sản chồng lấn các quy hoạch ngành kinh tế khác gây khó khăn đến sự phát triển kinh tế
chung của nhiều địa phương.
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Tham luận của BKTTW tại hội thảo Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và phát luật về khoáng sản,
năm 2017

Nhằm đánh giá, góp ý điều chỉnh, bổ sung Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn
đến năm 2050 được xây dựng trong thời gian tới trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh khoáng
sản (LMKS) dưới sự tài trợ của tổ chức Oxfam Việt Nam, LMKS tiến hành thực hiện Rà soát và
đánh giá hiệu quả và những bất cập trong quá trình thực hiện Quyết định 2427 nhằm đưa ra những
khuyến nghị đóng góp xây dựng Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm
2050 trong thời gian tới. Do thời gian và nguồn lực của nghiên cứu có hạn, LMKS sẽ tập trung rà
soát và nghiên cứu vào hai khía cạnh chính (i) Phương pháp luận xây dựng chiến lược và (ii) góp
ý một số nội dung chính khắc phục những hạn chế dẫn đến thực thi Quyết định 2427 chưa đạt hiệu
quả như kỳ vọng.
Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu và đánh giá về hiệu quả triển khai Chiến lược khoáng sản đến
năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định 2427. Từ đó, xác định những tồn tại, hạn chế,
khó khăn và vướng mắc để đưa ra những đề xuất/khuyến nghị xây dựng Chiến lược khoáng sản
giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp và khắc phục những hạn chế của Quyết
định 2427.
Nội dung công việc




Đánh giá và phân tích những thuận lợi, khó khăn và bất cập trong công tác triển khai Chiến
lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030d theo Quyết định 2427;
Đề xuất phương pháp luận xây dựng Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030 tầm
nhìn đến năm 2050.
Đề xuất các định hướng, nội dung phù hợp nhằm xây dựng Chiến lược khoáng sản giai
đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian tới theo hướng và minh bạch,
hiệu quả tránh lãng phí tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường, sinh kế người dân.

Yêu cầu sản phẩm



01 báo cáo khuyến nghị bổ sung xây dựng Chiến lược khoáng sản giai đoạn 2021 – 2030
tầm nhìn đến năm 2050.
01 bản tóm tắt từ báo cáo khuyến nghị (dài không quá 6 trang).

Thời gian và kinh phí
Thời gian thực hiện: từ tháng 15/6/2021 đến 30/7/2021
Kinh phí: Các kinh phí cho chuyên gia thực hiện hoạt động sẽ do Trung tâm Con người và Thiên
nhiên (PanNature) chịu trách nhiệm chi trả theo đúng Quy định Tài chính hiện hành của Trung
tâm.
Nội dung và kế hoạch chi tiết thực hiện ở bảng dưới đây:
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6. Yêu cầu đối với trình độ năng lực của chuyên gia








Có kinh nghiệm trên 10 năm liên quan đến chuyên môn lĩnh vực địa chất khoáng sản, đặc biệt
liên quan đến các chính sách kinh tế địa chất khoảng sản, kinh tế mỏ v.v;
Có kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu về chính sách, văn bản pháp luật, cơ cấu tổ chức đối
với ngành khoáng sản;
Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc với các đơn vị của Bộ
TNMT, Tổng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, các địa phương có khai thác khoáng sản
và các tổ chức quốc tế, NGOs, v.v;
Có kỹ năng thu thập và phân tích số liệu, phân tích chính sách trong lĩnh vực khai khoáng;
chính sách đầu tư thăm dò và khai thác và chế biến khoáng sản, chính sách bảo vệ môi trường
trong khai thác;
Có kỹ năng viết báo cáo và trình bày kết quả nghiên cứu một cách rõ ràng tại hội thảo/cuộc
họp;
Cam kết tốt về thời gian

7. Cách thức thực hiện
Chuyên gia phối hợp làm việc chặt chẽ về mặt chuyên môn với cán bộ phụ trách của Trung tâm
Con người và Thiên nhiên, và cán bộ của Oxfam Việt Nam để thực hiện những hoạt động theo kế
hoạch đã đề ra.
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