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CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ HỌC HỎI GIỮA CÁC LIÊN MINH  

THỰC HIỆN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH THÔNG QUA CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC 
TIỄN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI CỦA CÁC MẠNG LƯỚI 

Đặt vấn đề 

Liên minh Khoáng sản (LMKS) là một mạng lưới gồm 7 tổ chức 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. Được thành lập từ năm 2013, sau hơn 8 năm 

hoạt động, Liên minh Khoáng sản đã có nhiều đóng góp vận động sửa đổi các chính sách ngành 
khoáng sản, bên cạnh đó là các hoạt động hỗ trợ địa phương, tăng cường năng lực cho cộng 

đồng có sự tham gia của phụ nữ, giúp cộng đồng chủ động tham gia tìm hiểu về chính sách và 
thực hành các hoạt động giám sát , đối thoại với các bên liên quan về những vấn đề vướng 

mắc, chưa đồng thuận trong chuỗi khai thác khoáng sản. 

Trong quá trình hoạt động, Liên minh Khoáng sản cũng tăng cường phối hợp với một số các 
mạng lưới Liên minh khác nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động góp ý chính sách cấp quốc 

gia và hỗ trợ một số địa phương sửa đổi, xây dựng và ban hành chính sách phù hợp với bối 

cảnh của địa phương theo các mục tiêu vận động có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

ngành khai thác khoáng sản. Cụ thể, trong giai đoạn 2019 – 2020 LMKS phối hợp với Liên 
minh Minh bạch ngân sách (BTAP) thông qua đầu mối là Trung tâm Phát triển và Hội nhập 

(CDI) triển khai hoạt động áp dụng thí điểm sáng kiến EITI tại Quảng Trị và đã đạt được một 

số kết quả ban đầu đáng chú ý như thành lập được hội đồng EITI, tăng cường sự tham gia của 

phụ nữ trong việc giám sát đầu tư công từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường trong khai thác 
khoáng sản. Việc tăng cường phối hợp giữa các mạng lưới liên minh một phần giúp các bên 

chia sẻ học hỏi kinh nghiệm, mặt khác mở rộng mối quan hệ đối tác, địa bàn thực hiện dự án, 

hỗ trợ phân bổ nguồn ngân sách thực hiện dự án phù hợp nhằm đạt được hiệu quả  trong vận 

động chính sách ngành khoáng sản. 

Nhằm tạo ra một không gian giúp các mạng lưới liên minh có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh 

nghiệm vận động chính sách cũng như lồng ghép các nội dung phân tích về giới và hỗ trợ 

truyền thông các hoạt động của dự án, trong khuôn khổ dự án OUS do Oxfam tài trợ, Trung 
tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là cơ quan điều phối của Liên minh Khoáng sản 

phối hợp với Oxfam tổ chức Hội thảo chia sẻ học hỏi giữa các liên minh về Thực hiện vận động 

chính sách thông qua các bài học kinh nghiệm thực tiễn đã và đang triển khai của các mạng 

lưới. 

Mục tiêu của hội thảo: 

- Thúc đẩy chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của các đối tác liên minh trong dự án Fair For 
All (F4F) về các nội dung liên quan đến ngành khoáng sản như (i) Sáng kiến minh bạch 

trong ngành công nghiệp khai (EITI) và mô hình áp dụng thí điểm EITI tại Quảng Trị, (ii) 

các vấn đề về giới và hoạt động truyền thông trong trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 



và (iii) huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển nhóm cộng đồng và huy 

động sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát và đóng góp cải thiện chính sách 
ngành khoáng sản; 

- Tăng cường khả năng hợp tác giữa các liên minh và kết nối các đối tác. 

Thời gian dự kiến: 2 buổi sáng từ 8:00 – 12:00 ngày 9-10/9/2021  

Địa điểm: Tổ chức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom meeting. 

Thành phần tham dự: 25-30 người 

Đại diện của các tổ chức, thành viên Liên minh: Oxfam, CDI, PanNature, CEPEW, CGFED, Ếch 

phu hồ, SUDECOM, VESS, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (gồm thành viên hội đồng EITI), 
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị (BTAP). 

Chương trình dự kiến:  

Thời gian Hoạt động Thực hiện 

Ngày thứ nhất 9/9/2021 

8:00-8:30 Đăng ký đại biểu PanNature 

8:30-9:15 Khai mạc, giới thiệu đại biểu 

Các liên minh chia sẻ tóm tắt về những lĩnh vực hoạt 
động của tổ chức 

PanNature 

Đại diện các liên 
minh 

9:15 – 9:45 Liên minh Khoáng sản chia sẻ về các lĩnh vực hoạt động 
của mạng lưới và những hoạt động chính đã thực hiện 
trong giai đoạn 2013 – 2020 

PanNature 

9:45 - 10:15 Giới thiệu về sáng kiến EITI nói chung, và cách thức vận 
động áp dụng thí điểm tại địa phương  

CDI 

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao  

10:30-11:00 Chia sẻ về mô hình áp dụng thí điểm EITI tại Quảng Trị  Hội đồng Nhân dân 
tỉnh Quảng Trị 

11:00 -11:45 Thảo luận chung:  

Khả năng mở rộng áp dụng thí điểm mô hình EITI tại các 
tỉnh 

Toàn thể đại biểu 

Điều hành: 
PanNature 

Ngày thứ hai 10/9/2021 

8:30-9:45 Giám sát cộng đồng: 

• Chia sẻ kinh nghiệm giám sát đầu tư 
công của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Quảng Trị - BTAP;  

• Các liên minh thảo luận, chia sẻ kinh 
nghiệm về thúc đẩy giám sát cộng 
đồng đã thực hiện trong các dự án 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng 
Trị (BTAP) 

Toàn thể đại biểu 

Điều hành: Oxfam 



của mạng lưới; 

• Thảo luận về khả năng mở rộng thí 
điểm mô hình giám sát cộng đồng tại 
các địa phương 

9:45 – 10:00 Nghỉ giải lao  

10:00 – 10:45 Giới trong khai thác khoáng sản: 

• Chia sẻ góc nhìn về giới và đánh giá 
tác động giới trong lĩnh vực khai 
thác khoáng sản; 

• Các liên minh chia sẻ những kinh 
nghiệm phân tích giới trong lĩnh vực 
khai khoáng đã thực hiện ở các dự 
án. 

 

CGFED 

 

Toàn thể đại biểu 

Điều hành: Oxfam 

10:45-11:30 Truyền thông sáng tạo trong vận động 
chính sách minh bạch ngân sách và công 
bằng thuế 

Các liên minh thảo luận và chia sẻ hoạt động 
truyền thông hỗ trợ vận động chính sách đã 
thực hiện 

Ếch Phu Hồ 

 

Toàn thể đại biểu 

Điều hành: Oxfam 

11:30-11:45 Tổng kết hội thảo   Oxfam 

 

 

 

 

 

 


