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GIỚI THIỆU

CODE

Tổng cục
ĐCKS

CDI
VCCI

LHH tỉnh
Hà Giang

PanNature

Hội ND 
Hòa Bình

VFEJ

Hội Địa chất
Kinh tế VN

• Liên minh Khoáng sản được hình thành

năm 2013;

• Vận động chính sách hướng đến 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

• Tùy vào bối cảnh, mối quan tâm của mỗi tổ
chức mà LMKS ghi nhận sự tham gia của các tổ
chức trong từng giai đoạn khác nhau



LMKS – MỤC TIÊU VÀ TIẾP CẬN HOẠT ĐỘNG

Khung nội dung về quản trị tốt tài
nguyên thiên nhiên

Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về minh bạch và
trách nhiệm giải trình trong quản trị khoáng sản

Giảm thiểu các tác động môi trường – xã hội và chia sẻ công
bằng

Nâng cao năng lực cho các thành viên liên minh về vận
động chính sách, truyền thông, phân tích giới trong lĩnh vực
khai khoáng…

1

2

3

04 khía cạnh chính: 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
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Giai đoạn 2010 – 2015 (Bối cảnh)

Năm 2009: Việt Nam lần đầu tiếp cận EITI thông
qua hội nghị EITI toàn cầu lần thứ 4 tổ chức tại
Doha, Qatar

Bộ Công thương được chỉ định là cơ quan đầu
mối nghiên cứu về EITI

2021-2013 Bộ Công thương phối hợp với Viện
Adam Smith International đánh giá những
thuận lợi và thách thức nếu Việt Nam thực thi
EITI



Giai đoạn 2010 – 2015 (Chiến lược hoạt động)

Vận động truyền thông

Quốc hội 

Chính quyền
địa phương

Chính phủ

DN khai khoáng

Quản trị tốt 
CN khai khoáng 

Tổ chức dân sự: Liên minh khai khoáng, 
nhà tài trợ
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Mô hình Thí điểm

Cam kết áp dụng EITI



Giai đoạn 2010 – 2015 (các hoạt động chính)

Giới thiệu, truyền
thông về sáng kiến
EITI

Rà soát khả năng
đáp ứng/sự phù
hợp của chính sách
VN với các tiêu
chuẩn của EITI

Vận động cải
cách chính sách
đáp ứng các
tiêu chuẩn EITI

Vận động Chính
phủ Việt Nam
gia nhập sáng
kiến EITI

EITI



Giai đoạn 2010 – 2015 (ấn phẩm chính)



Giai đoạn 2015 - 2020

MINH BẠCH VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH (4 mục tiêu chính)

Thúc đẩy cải cách
chính sách liên quan
đến khoáng sản theo
hướng công khai, 
minh bạch

Thúc đẩy trách
nhiệm giải trình và
sự tham gia của các
bên liên quan trong
hoạt động khoáng
sản

Thu và phân bổ
nguồn thu từ khai
thác khoáng sản
theo hướng minh 
bạch và công bằng

Tăng cường không
gian xã hội dân sự



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

1 Vận động cải cách chính sách liên quan đến khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch

Uỷ ban Kinh tế Quốc hội
đánh giá cao “Báo cáo về
mức độ tuân thủ các quy
định pháp luật về minh 
bạch trong lĩnh vực
khoáng sản” và sử dụng
làm tài liệu cho soạn Luật
Quy hoạch, trích dẫn đưa
vào Báo cáo thẩm tra của
Uỷ ban Kinh tế và đã
được Uỷ ban gửi đến cho
Chủ tịch Quốc hội.



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

2
Thúc đẩy trách nhiệm giải trình và sự tham gia của các bên liên quan trong hoạt động
khoáng sản

Chuỗi các tập huấn./hội thảo

tăng cường năng lực cho cộng

đồng nhằm cung cấp các thông

tin, củng cố năng lực cho cộng

đồng tự tin tham gia các buổi

đối thoại chính sách/đối thoại

giữa cộng đồng, doanh nghiệp

và cơ quan quản lý nhằm giải

quyết những vấn đề/xung đột

giữa các bên trong vấn đề khai

khoáng



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

3
Thu và phân bổ nguồn thu từ khai thác khoáng sản theo hướng minh bạch và công
bằng

“Phân bổ nguồn thu công

bằng và bảo hộ quyền lợi

cộng đồng trong lĩnh vực

khoáng sản cấp địa

phương”

Nghị định số 164/2016 / NĐ-CP thay thế 

Nghị định Số 12/2016 / NĐ-CP về phí bảo 

vệ môi trường trong khai thác khoáng sản 

được ban hành và nhấn mạnh “địa

phương nơi có hoạt động khoáng sản”



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

4
Tăng cường không gian xã hội dân sự trong vận động chính sách (phối hợp cấp
Trung ương)

23/12/2016, LMKS phối hợp cùng với Ban Kinh tế Trung

ương tổ chức Tọa đàm “Chủ trương, chính sách

khoáng sản sau 5 năm thực hiện và định hướng thời

kỳ tới”

15/9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với

Ban Kinh tế TW và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức

hội thảo “Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, 

chính sách và pháp luật khoáng sản”. 



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

4
Tăng cường không gian xã hội dân sự trong vận động chính sách (phối hợp cấp địa
phương)



Giai đoạn 2015 – 2020 (các hoạt động chính)

4
Tăng cường không gian xã hội dân sự trong vận động chính sách (phối hợp cấp địa
phương)

Tăng cường phối hợp với HĐND tỉnh

Quảng Trị thúc đẩy:

•Vai trò giám sát của cộng đồng và

quy định về phí BVMT trong Khai thác

khoáng sản;

•Áp dụng thí điểm mô hình EITI

Liệp hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh

Hà Giang và Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Hà Giang về Giám sát cộng đồng bảo vệ
môi trường và sử dụng nguồn thu từ phí

BVMT trong khai thác khoáng sản



Hợp tác quốc tế

Ngày 30/1/2018,  LMKS phối hợp với Viện Quản trị Tài nguyên
Thiên nhiên (NRGI) tổ chức hội thảo công bố “Chỉ số quản trị tài
nguyên 2017”  trong đó có đánh giá mức độ quản trị trong ngành
dầu khí tại Việt Nam  mà LMKS  phối hợp với các bên có tham gia
đánh giá trước đó



5 Điền dã báo chí về hoạt động khai thác titan tại tỉnh Bình Thuận



5 Hoạt động điền dã về chủ đề Thất thoát tài nguyên ngành than ở Thái
Nguyên, Quảng Ninh



Giai đoạn 2020 - 2030

Cấp trung ương

 Rà soát, góp ý chính sách
sửa đổi, xây dựng Luật
địa chất và khoáng sản
thay thế Luật Khoáng sản
2010;

 Góp ý xây dựng Chiến
lược khoáng sản giai
đoạn 2021 – 2030 tầm
nhìn đến năm 2050

Cấp địa phương

• Tiếp tục phối hợp với HĐND 
tỉnh Quảng Trị thực hiện áp
dụng thí điểm EITI giai đoạn 2;

• Phối hợp với Hội LHPN tỉnh
Quảng Trị thúc đẩy sự tham gia
của cộng đồng trong đánh giá
tác động môi trường của các dự
án khai thác khoáng sản và
giám sát công khai thông tin 
môi trường trong lĩnh vực khai
khoáng của các doanh nghiệp



Xin Cảm Ơn! 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Email: lmks@nature.org.vn

Facebook: https://www.facebook.com/lienminhkhoangsan/

Website: https://nature.org.vn

mailto:lmks@nature.org.vn
https://www.facebook.com/lienminhkhoangsan/

