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Báo cáo nghiên cứu Mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản
tại Việt Nam do các chuyên gia của Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực
hiện trong khuôn khổ dự án “vận động cải thiện chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch ngành
công nghiệp khai thác khoáng sản” của Liên minh Khoáng sản. Liên minh Khoáng sản bao gồm đại
diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, báo chí – truyền thông, chính
quyền và người dân ở các địa phương.
Báo cáo được hoàn thành với sự hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chúng tôi xin gửi lời cảm
ơn đặc biệt tới các chuyên gia đã đóng góp ý kiến cho việc bổ sung và hoàn thiện báo cáo: TS. Lê Ái Thụ,
nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Pháp chế của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, TS. Lại Hồng
Thanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt
Nam, TS. Phạm Quang Tú, Trưởng nhóm Chương trình hỗ trợ liên minh vận động chính sách, Tổ chức
Oxfam, ThS. Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách, Trung tâm Con người và Thiên
nhiên Pan Nature.
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Chúng tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp tại ba
địa phương: Hà Nội, Quảng Ninh và Bình Định, đã nhận lời tham gia các cuộc phỏng vấn sâu để giúp
nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu này.
Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Oxfam Việt Nam, DFID đã hỗ trợ tài chính, cảm ơn các thành viên Liên
minh Khoáng sản đã đồng hành với chúng tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu này.
Chúng tôi hy vọng rằng, Báo cáo nghiên cứu mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch
trong lĩnh vực khoáng sản tại việt Nam sẽ cung cấp thông tin và đưa ra những khuyến nghị hữu ích
để các nhà hoạch định chính sách cân nhắc và có những quyết định thúc đẩy thực thi công khai minh
bạch trong ngành khoáng sản tại Việt Nam.
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Bối cảnh
Từ năm 2010 trở lại đây, khung chính sách và pháp luật về quản trị tài nguyên khoáng sản của Việt
Nam đang từng bước được hoàn thiện. Trong tiến trình đó, nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã đưa
ra khuyến nghị về việc cần phải minh bạch hóa ngành công nghiệp khoáng sản như là một trong những
giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực quản trị. Mặc dù nguyên tắc công khai, minh bạch chưa
chính thức được ghi nhận rộng rãi trong các văn bản pháp luật của ngành khoáng sản, song nhiều quy
định hướng tới minh bạch đã được đưa vào luật. Các quy định này được kỳ vọng là sẽ góp phần cung
cấp thông tin cho công chúng, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào việc khai thác, sử dụng các
nguồn lợi từ khoáng sản một cách bền vững và đạt hiệu quả cao nhất.
Các bộ tiêu chuẩn về công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản đã được xây dựng và áp dụng tại
nhiều quốc gia trên thế giới, điển hình trong số đó là Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng –
EITI. Mặc dù đã qua một thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu nhưng cho đến thời điểm này, Việt Nam vẫn
chưa thể hiện quyết tâm gia nhập và áp dụng bộ tiêu chuẩn EITI. Có thể nhận thấy, Việt Nam đang cố
gắng tự mình xây dựng phương pháp riêng để quản lý ngành khoáng sản hơn là sử dụng một bộ tiêu
chuẩn có sẵn của quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc tập trung nguồn lực để nghiên cứu và hoàn thiện hệ
thống pháp luật quốc gia trong lĩnh vực khoáng sản là rất cần thiết.
Theo đánh giá của một số nghiên cứu trước đó, các quy định pháp lý của Việt Nam không hề thua kém
nếu so sánh với nhiều quốc gia trong khu vực1. Tuy nhiên, khoảng cách từ quy định trên giấy và thực
tiễn thi hành luôn là vấn đề lớn của hệ thống pháp luật Việt Nam. Mặc dù Luật khoáng sản đã được ban
hành từ năm 2010 với nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch, song thực tế triển khai còn
chưa được như kỳ vọng của nhà làm luật. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 20132,
mức độ thực thi nhiều quy định của pháp luật về khoáng sản còn thấp. Ví dụ, quy định về cấp phép hoạt
động khoáng sản có mức độ sai phạm khá cao: 1086 sai phạm trên 957 giấy phép (tức là trung bình
mỗi giấy phép có 1,13 sai phạm).
Sau 6 năm thi hành Luật khoáng sản 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương đánh giá
kết quả thực hiện các văn bản trên. Thời điểm này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng
đang có kế hoạch sẽ sửa đổi nhiều quy định về tài chính trong lĩnh vực khoáng sản nhằm đáp ứng tốt
hơn với điều kiện mới. Việc sửa đổi các chính sách này đòi hỏi rất nhiều các thông tin đầu vào và các
nhận định, đánh giá khách quan.
Những thực trạng đó đặt ra nhu cầu nghiên cứu sâu hơn về khoảng cách giữa thực tiễn thi hành và quy
định của pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản.
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Báo cáo Chỉ số Quản trị Tài nguyên 2013 ( The 2013 Resource Governance Index ) do Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institute) thực hiện

2

Báo cáo số 3141/BTNMT-PC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
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Tình hình nghiên cứu
Trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu nhằm tăng cường tính minh bạch của ngành công nghiệp khoáng
sản đã được tiến hành, trong đó báo cáo có thể coi là đầy đủ nhất đánh giá tính minh bạch của pháp
luật về khoáng sản của Việt Nam là Báo cáo phân tích những khía cạnh khác nhau của việc hoàn thiện
khung pháp lý nhằm nâng cao tính minh bạch trong ngành khai khoáng năm 2013 của Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tuy nhiên, báo cáo này mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá các quy
định của pháp luật chứ chưa đi sâu vào xem xét việc thực thi các quy định đó.
Một nghiên cứu khác đáng chú ý là “Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai khoáng (EITI)
và khả năng tham gia của Việt Nam” do VCCI và Viện Tư vấn phát triển (CODE) công bố vào tháng 4 năm
2011. Báo cáo này đã giới thiệu chi tiết về EITI và đánh giá khả năng tham gia của Việt Nam thông qua
việc hỏi ý kiến các bên liên quan. Nghiên cứu này cũng đã dành một phần để đánh giá thực trạng pháp
luật về tài chính trong ngành khoáng sản của Việt Nam.
Báo cáo nghiên cứu “Khoáng sản – Phát triển – Môi trường: Đối chiếu giữa lý thuyết và thực tiễn” của
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) năm 2012 là một nghiên cứu tương đối công phu
nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật nhằm hạn chế tác động môi trường và xã hội của
dân cư nơi có khai thác khoáng sản.
Một nghiên cứu thực địa cần được đề cập là “Tham vấn địa phương về ảnh hưởng của hoạt động khai
thác khoáng sản đến rừng và đa dạng sinh học tại địa bàn xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang”
do Pan Nature phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Giang tổ chức. Đây là một nghiên
cứu điển hình tập trung vào vấn đề cung cấp thông tin và tham vấn người dân địa phương về tác động
của các dự án khoáng sản đến môi trường và đời sống.

“Báo cáo về thực trạng và cơ hội nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại Việt
Nam” của Lê Quang Thuận, Lê Xuân Trường và Trần Thanh Thủy đã tập trung sâu vào vấn đề minh bạch
tài chính của các dự án khoáng sản nhằm tránh thất thoát các khoản thu cho ngân sách nhà nước.
Một nghiên cứu khác ở tầm quốc tế của Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institute - RWI) với
tên gọi: “Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương – kinh nghiệm từ bảy
quốc gia giàu tài nguyên” cũng đã tập trung vào khía cạnh minh bạch tài chính của ngành khoáng sản
từ kinh nghiệm của Bolivia, Brazil, Indonesia, Nigeria, Mexico, Papua New Guinea và Ghana.
Mặc dù vậy, một nghiên cứu chuyên sâu về việc thực thi các quy định của pháp luật về minh bạch hóa
trong lĩnh vực khoáng sản chưa được thực hiện. Một nghiên cứu chuyên sâu như vậy không chỉ giúp
chỉ ra chính xác hơn các điểm tích cực và hạn chế của pháp luật để sửa đổi cho phù hợp, mà còn giúp
cung cấp phương pháp luận về lâu dài cho việc đánh giá mức độ tuân thủ trong nhiều lĩnh vực pháp
luật khác.
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Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản được
thực hiện nhằm hướng đến các mục đích sau:
Thứ nhất, xác định được mức độ tuân thủ trên thực tế của các quy định pháp luật liên quan đến
minh bạch trong lĩnh vực khai khoáng, từ đó chỉ ra được những quy định chưa được tuân thủ đầy
đủ, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp bảo đảm thực thi tốt hơn;
Thứ hai, xây dựng nguồn tư liệu hữu ích để góp phần thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình
trong lĩnh vực khoáng sản bằng cách chuyển tải các kiến nghị từ nghiên cứu lên các cơ quan cấp
cao thông qua nhiều kênh đối thoại chính sách khác nhau;
Thứ ba, thêm một bước chuẩn bị để Việt Nam có thể thực thi tốt hơn các quy định của EITI khi gia
nhập trong tương lai.
Nhìn chung, mục đích của nghiên cứu này là góp phần làm cho ngành khai khoáng của Việt Nam trở
nên minh bạch và có trách nhiệm hơn, từ đó đóng góp tốt hơn cho sự công bằng và dân chủ xã hội.
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Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên một số phương pháp sau:
Tập hợp hóa pháp luật: Tập hợp các quy định trong lĩnh vực khoáng sản có liên quan đến minh
bạch hóa và hệ thống chúng vào từng nhóm tương ứng với các giai đoạn khác nhau của quản lý
tài nguyên, cũng như chủ thể có nghĩa vụ;
Tổng hợp các báo cáo, tài liệu thứ cấp có liên quan đến việc thực thi và tuân thủ các quy định
pháp luật về minh bạch hóa ngành khoáng sản: Ngoài việc sử dụng các báo cáo có sẵn, nghiên
cứu này còn sử dụng dữ liệu thô của nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành
pháp luật về kinh doanh của các Bộ (MEI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)3;
Trực tiếp đánh giá một số nội dung liên quan đến việc công bố thông tin của cơ quan nhà nước
được thực hiện bằng cách truy cập website của cơ quan đó hoặc gọi điện để yêu cầu cung cấp
tài liệu;
Khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu: Đây là phương pháp thu thập dữ liệu quan trọng nhất được sử
dụng trong báo cáo này. Các câu hỏi sâu được thiết kế trước, phù hợp với từng đối tượng được hỏi
và do chuyên gia, nghiên cứu viên gặp và phỏng vấn trực tiếp. Phương pháp này không chỉ giúp
đánh giá hiện trạng mà còn phần nào giúp giải thích hiện trạng đó.

3

Cả hai Nghiên cứu do VCCI tiến hành
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Phạm vi nghiên cứu
Về mặt hệ thống pháp luật, nghiên cứu này tập trung vào các quy định của Luật khoáng sản 2010 và
các văn bản hướng dẫn. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng đề cập đến một số quy định về quy hoạch và
cấp phép hoạt động khoáng sản trước khi Luật khoáng sản 2010 có hiệu lực vì có rất nhiều mỏ khoáng
sản đã được cấp phép từ trước đó.
Về mặt nội dung, nghiên cứu này đề cập đầy đủ các giai đoạn của hoạt động khoáng sản từ quy hoạch,
cấp phép, thăm dò, khai thác, đóng cửa mỏ và các nghĩa vụ tài chính, môi trường, xã hội có liên quan.
Về mặt không gian, nghiên cứu tập trung vào việc thực thi pháp luật về khoáng sản ở cấp trung ương
và đi sâu vào hai địa phương là Quảng Ninh và Bình Định. Tuy nhiên, một số thông tin thu được không
chỉ dừng lại ở phạm vi hai tỉnh này do một số doanh nghiệp khoáng sản có hoạt động tại nhiều địa
phương khác nhau.
Về mặt đối tượng khoáng sản, nghiên cứu tập trung vào hai loại khoáng sản là titan và than. Tuy nhiên,
phạm vi nghiên cứu cũng mở rộng ra một số loại khoáng sản khác như quặng sắt, đá và nước khoáng.
Lưu ý, nghiên cứu này không đề cập đến việc khai thác dầu khí và pháp luật về dầu khí.
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Bố cục của báo cáo
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương i: Bàn luận về ý nghĩa của việc minh bạch hóa ngành công nghiệp khoáng sản nói chung,
một số đặc điểm của ngành khai khoáng Việt Nam nói riêng để cho thấy nhu cầu cần thiết của việc
công khai, minh bạch trong lĩnh vực này;
Chương ii: Đánh giá mức độ tuân thủ: đi từ đánh giá tổng quát đến đánh giá cho từng giai đoạn
của chu trình khoáng sản;
Chương iii: Nêu các kiến nghị và giải pháp để tăng cường mức độ minh bạch trong ngành khoáng sản.
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Căn cứ của việc minh bạch hóa
ngành công nghiệp khai khoáng
Về mặt lý luận, việc minh bạch hóa ngành công nghiệp khai khoáng là phù hợp với các quy định của
Hiến pháp và chế độ sở hữu đối với khoáng sản tại Việt Nam. Hiến pháp của Việt Nam luôn xác định
khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu toàn dân4 và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Như vậy, trong vấn
đề quản lý khoáng sản, Nhà nước chỉ có vai trò là người được ủy quyền để thực hiện công việc. Khi Nhà
nước cấp phép hoạt động khoáng sản, tức là đã nhượng lại một phần quyền sở hữu khoáng sản cho
một chủ thể khác (kể cả việc chuyển toàn bộ sở hữu hay chỉ là ủy quyền lại). Trong trường hợp đó, Nhà
nước cần phải thông báo cho nhân dân về hoạt động chuyển nhượng quyền đó. Đây chính là cơ sở lý
luận của việc cần có các quy định về minh bạch trong các văn bản pháp luật chuyên ngành quản lý hoạt
động khoáng sản.
Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, việc quản lý tài nguyên khoáng sản được thực hiện theo học
thuyết “ủy thác công cộng” – public trust doctrine. Học thuyết này cho rằng tài nguyên khoáng sản là do
thiên nhiên sinh ra, không phải là kết quả sức lao động của con người. Do đó, quyền của chủ sở hữu tài
nguyên khoáng sản không thể như quyền sở hữu các tài sản thông thường khác, kể cả trong trường
hợp cho phép sở hữu tư nhân thì quyền này cũng có những hạn chế nhất định. Một trong những hạn
chế đó là nghĩa vụ công khai thông tin của chủ sở hữu khoáng sản đối với việc khai thác và sử dụng
nguồn thu từ các nguồn tài nguyên này.
Việc Nhà nước nhượng quyền khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp có thể được thực hiện dưới
hình thức (i) cấp phép (đối với các loại khoáng sản khác), hoặc (ii) hợp đồng (đối với dầu khí). Về bản
chất, việc Nhà nước đặt ra các quy định pháp luật về việc cấp phép hoạt động khoáng sản giống như
việc Nhà nước đưa ra mẫu hợp đồng giữa Nhà nước và các cá nhân, tổ chức muốn khai thác khoáng
sản. Tuy nhiên, giữa hai hình thức này (cấp phép và hợp đồng) cũng có sự khác biệt về tính minh bạch.
Sự khác biệt này thể hiện như sau: việc Nhà nước nhượng quyền khai thác khoáng sản dưới hình thức
cấp phép sẽ có tính minh bạch cao hơn hình thức hợp đồng. Bởi lẽ, nếu sử dụng hình thức cấp phép,
Nhà nước sẽ phải tiến hành công bố công khai và việc xin cấp phép là bình đẳng cho tất cả các đối
tượng. Trong khi đó, hình thức hợp đồng lại phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các bên vì thế, mỗi hợp
đồng sẽ có những điều khoản với nội dung riêng biệt và không bắt buộc phải công bố công khai. Đó là
lý do giải thích vì sao việc khai thác khoáng sản ở Việt Nam hiện nay được thực hiện dưới hình thức

4
Điều 53 Hiến pháp 2013: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do
Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.“

Điều 17 Hiến pháp 1992: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài
sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh
cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân.”
Điều 19 Hiến pháp 1980: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên trong lòng đất, ở vùng biển và thềm lục địa, các xí nghiệp công nghiệp,
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng và tổ chức bảo hiểm; công trình phục vụ lợi ích công cộng; hệ thống đường sắt,
đường bộ, đường sông, đường biển, đường không; đê điều và công trình thuỷ lợi quan trọng; cơ sở phục vụ quốc phòng; hệ thống thông tin liên lạc, phát
thanh, truyền hình, điện ảnh; cơ sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, cơ sở văn hoá và xã hội cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước - đều
thuộc sở hữu toàn dân.”
Điều 12 Hiến pháp 1959: “Kinh tế quốc doanh thuộc hình thức sở hữu của toàn dân, giữ vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế quốc dân và được Nhà nước bảo
đảm phát triển ưu tiên.Các hầm mỏ, sông ngòi, và những rừng cây, đất hoang, tài nguyên khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu của
toàn dân.”
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cấp phép, không chỉ để đảm bảo sự quản lý từ phía Nhà nước với hoạt động khai khoáng mà còn đảm
bảo tính minh bạch của hoạt động này. Tuy nhiên, cũng xuất phát từ tính chất áp đặt và đơn chiều của
hình thức cấp phép từ phía Nhà nước mà việc công khai minh bạch các quy định và thông tin về hoạt
động cấp phép càng được đặt ra cấp thiết để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp khai khoáng và
còn để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân - chủ sở hữu thực sự của các mỏ khoáng sản.
Về mặt thực tiễn, các nguồn thu từ việc nhượng quyền khai thác khoáng sản có thể được coi là chi phí
mà bên khai thác phải trả cho Nhà nước là đại diện chủ sở hữu khoáng sản. Như đã nói, khoáng sản
thuộc về sở hữu toàn dân nên khoản thu này cũng thuộc sở hữu toàn dân. Việc công khai các khoản thu
này là hoàn toàn hợp lý và có tác dụng giảm thất thoát tài nguyên, thất thoát các khoản thu hoặc sử
dụng sai mục đích. Ngoài ra, minh bạch thông tin còn có tác dụng giảm nguy cơ tham nhũng có thể nảy
sinh từ việc quản lý loại tài sản có giá trị này.
Đứng từ góc độ quản trị tài sản quốc gia, các xung đột lợi ích nảy sinh trong quá trình quản lý và khai
thác các nguồn lợi kinh tế từ khoáng sản thường xuyên phát sinh. Các lợi ích thu được từ loại tài sản
“trời cho” này nên được phân bổ như thế nào, cho ai, tỷ lệ bao nhiêu là câu hỏi khó đối với rất nhiều
quốc gia. Các bên có liên quan như Nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ được chia “miếng bánh”
tài nguyên này như thế nào. Việc minh bạch các thông tin trong toàn bộ quy trình từ điều tra địa chất,
lập quy hoạch, đến cấp phép, khai thác và đóng cửa mỏ sẽ góp phần tích cực vào việc phân bổ lợi ích,
giảm các bất đồng xã hội. Nếu không có minh bạch thì bất kể một phương án phân bổ lợi ích nào dù
hợp lý đến đâu cũng vẫn sẽ tạo ra sự nghi ngờ giữa các bên.
Kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển cho thấy, việc minh bạch thông tin về khoáng sản có
tác động rất tích cực đến thu ngân sách. Ví dụ, năm 2005, Chính phủ Nigeria đã quyết định thực thi Sáng
kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng (EITI) yêu cầu các doanh nghiệp khoáng sản công khai toàn
bộ thông tin về các dòng tiền có được từ mỏ khoáng sản, đồng thời Chính phủ cũng công bố các khoản
thu mà họ nhận được từ doanh nghiệp. Hai thông tin đó được đối chiếu và có sự giám sát từ phía người
dân và xã hội đã giúp Chính phủ nước này truy thu được 560 triệu đô la Mỹ. Kể từ đó đến nay, việc
công khai thông tin hàng năm đã giúp Nigeria bịt được các lỗ hổng trong việc quản trị tài nguyên, tăng
thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách nước này mỗi năm. Đây cũng có thể coi là bài học kinh nghiệm
rất có giá trị cho Việt Nam.
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Đặc điểm ngành khai khoáng Việt Nam
dẫn đến nhu cầu minh bạch hóa
Nhìn về tổng thể, ngành khai khoáng của Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn mà minh bạch hóa được
đánh giá là một giải pháp phù hợp để xử lý các mâu thuẫn này. Có thể liệt kê một số mâu thuẫn đó
như sau:

Báo Cáo KếT quả KiNh DoaNh Của CáC DoaNh Nghiệp KhoáNg sảN ThườNg KhôNg Khả
quaN, NhưNg mứC lươNg Của Người lao độNg và Kỳ vọNg KiNh DoaNh lại Cao hơN CáC
lĩNh vựC KháC
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khai khoáng có
xu hướng xấu đi theo thời gian, tỷ lệ doanh nghiệp làm ăn có lãi giảm xuống, mức lãi bình quân cũng
giảm đáng kể. Số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ tăng lên với mức thua lỗ cũng tăng nhanh.
Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khoáng sản
Năm

Doanh nghiệp lỗ

Doanh nghiệp có lãi
Số doanh
nghiệp

Lãi
Tổng
bình quân
mức lãi
(Tỷ đồng) (Triệu đồng)

Số doanh
nghiệp

So với tổng số DN (%)

Tổng
Lỗ
mức lỗ
bình quân
(Tỷ đồng) (Triệu đồng)

Số
DN lỗ

2010

1518

82222

54164,4

502

-1168,8

-2328,3

68,26

22,57

2011

1440

53589

37214,6

903

-5445,8

-6030,7

56,58

35,48

2012

1110

73740

66432,5

854

-2155

-2523,0

42,0

32,3

2013

1280

78740

61515,6

941

-5323

-5656,3

49,4

36,3

2014

1277

109457

85714,0

944

-10127

-10728,2

49,7

36,8

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2010-2014, NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2016
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Chương 1
Chương 2
Chương 3

Kết quả điều tra PCI cũng cho thấy các doanh nghiệp khai khoáng có tỷ lệ khai báo lỗ cao hơn khá nhiều
so với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác. Tỷ lệ doanh nghiệp khoáng sản báo cáo thua lỗ năm 2013
lên đến 32%, trong khi con số tương ứng của các doanh nghiệp khác chỉ là 27%. Khoảng cách chênh
lệch này trong năm 2012 cũng là 30% và 21%. Như vậy, các dữ liệu thống kê và khảo sát cho thấy các
doanh nghiệp khoáng sản báo cáo kết quả kinh doanh thường xấu hơn các doanh nghiệp khác và cũng
có xu hướng xấu đi theo thời gian.

hình 1: Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2013
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Nguồn: Điều tra PCI năm 2014
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hình 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012
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Nguồn: Điều tra PCI năm 2013
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Tuy nhiên, khi được hỏi về dự định kinh doanh trong 2 năm tiếp theo, các doanh nghiệp khoáng sản
tham gia khảo sát PCI qua nhiều năm từ 2010 đến 2014 đều cho thấy họ có dự định mở rộng sản xuất
cao hơn so với các doanh nghiệp khác. Năm 2014, kỳ vọng kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp đều
tăng so với năm 2013, trong đó, nhóm khoáng sản có mức tăng cao nhất, đạt 62%, trong khi các doanh
nghiệp khác chỉ ở mức 46%.
hình 3: Triển vọng kinh doanh trong 2 năm kể từ thời điểm điều tra
Tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh trong 2 năm tiếp theo
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Nguồn: PCI 2014
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Chương 1
Chương 2
Chương 3

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố năm 2016, tiền lương bình quân tháng năm 2015 của lao động
trong ngành khai khoáng khá cao so với mức bình quân chung. Cụ thể, tiền lương bình quân tháng của
lao động trong ngành khai khoáng là 6,2 triệu đồng, cao hơn mức chung là 4,7 triệu đồng. Tính trong
toàn bộ các ngành kinh tế, tiền lương bình quân tháng của lao động trong ngành khai khoáng đứng thứ
6, sau các ngành: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, Thông tin và Truyền thông, Hoạt động
chuyên môn, khoa học và công nghệ, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không
khí, Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế.
Bảng 2: mức lương bình quân của lao động theo ngành nghề
STT

Ngành kinh tế

Thu nhập từ việc làm bình quân/tháng (nghìn đồng)
Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

4716

4925

4430

1

A. Nông, lâm, thủy sản

3129

3451

2518

2

B. Khai khoáng

6218

6426

5288

3

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo

4588

4992

4275

4

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và
điều hòa không khí

6340

6326

6401

5

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lÝ và xử lÝ rác thải,
nước thải

4781

5402

3832

6

F. Xây dựng

4372

4383

4259

7

G. Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và
xe có động cơ khác

4729

4970

4366

8

H. Vận tải kho bãi

5932

5975

5623

9

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống

3858

4351

3503

10

J. Thông tin và truyền thông

6661

6850

6307

11

K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

7301

7657

7008

12

L. Hoạt động kinh doanh bất động sản

6017

5973

6093

13

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

6464

6366

6619

14

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

5231

5238

5220

15

O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP,
BĐXH bắt buộc 5

5158

5361

4627

16

P. Giáo dục và đào tạo

5701

6211

5509

17

Q. Y tế và hoạt động giúp xã hội

5498

6220

5093

18

R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

4441

4661

4157

19

S. Hoạt động dịch vụ khác

3609

3887

3283

20

T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình

2937

3562

2915

21

U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (*)

6319

7260

5551

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2015

5

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc
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Khi tính tương quan mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh và kỳ vọng kinh doanh, các doanh nghiệp
bình thường cho kết quả tương quan khá cao, 19,05%, trong khi đó tỷ lệ này của các doanh nghiệp
khoáng sản chỉ đạt 10,19%. Như vậy, tồn tại một sự không thống nhất khó hiểu giữa báo cáo kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp khoáng sản và kỳ vọng kinh doanh của họ. Điều này trái với quy luật
thông thường trong sản xuất, kinh doanh: khi hoạt động kinh doanh tại một ngành nghề bị thua lỗ, kỳ
vọng kinh doanh của các doanh nghiệp tại ngành nghề đó thường thấp đi, thậm chí nhiều doanh nghiệp
còn có nhu cầu chuyển sang hoạt động kinh doanh khác. Tuy nhiên, thức tế hoạt động của các doanh
nghiệp khoáng sản như chúng tôi vừa tổng hợp trên đây lại chứng minh điều ngược lại. Sự mâu thuẫn
này xuất phát từ đâu, bản chất của hiện tượng này là gì? Chỉ có sự công khai, minh bạch hóa thông tin
từ hoạt động khai khoáng mới có thể lý giải và giải quyết mâu thuẫn này.

CáC DoaNh Nghiệp KhoáNg sảN Của việT Nam phải Chịu Nhiều loại Nghĩa vụ Tài ChíNh,
với CáC phươNg pháp TíNh, mứC Thu, Cơ quaN Thu và mụC đíCh sử DụNg phứC Tạp
Hiện nay, các doanh nghiệp khai khoáng phải nộp tương đối nhiều các loại nghĩa vụ tài chính gồm thuế,
phí, lệ phí cho Nhà nước. Theo đánh giá của Pan Nature, nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai
khoáng của Việt Nam được chia thành nhiều loại phức tạp với tổng mức thu trên một đơn vị tài nguyên
cao so với các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại nhất là việc giám sát dòng tiền
trở nên rất khó khăn chính do phương pháp tính phức tạp và quy chế quản lý sử dụng không rõ ràng.
Ví dụ, phương pháp tính thuế tài nguyên phải dựa trên sản lượng và giá bán khoáng sản chủ yếu do
doanh nghiệp tự khai báo nhưng lại không có cơ chế kiểm toán độc lập và bắt buộc để giám sát. Một
ví dụ khác là phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, mặc dù pháp luật có quy định rằng
khoản phí này chỉ được sử dụng để bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản, nhưng do
được nhập chung vào ngân sách địa phương nên hầu như không thể xác định việc chi tiêu có đúng mục
đích hay không.
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Bảng 3: Nguồn thu của ngân sách nhà nước từ các DNKK
STT

Tên nguồn thu

Căn cứ tính

Nơi quản lÝ

Sử dụng

1

Tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản

Trữ lượng mỏ, giá tính
thuế tài nguyên

Ngân sách trung ương,
Ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

2

Thuế tài nguyên

Sản lượng khai thác,
giá tính thuế tài nguyên

Ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

3

Phí bảo vệ môi trường đối với
khai thác khoáng sản

Sản lượng khai thác,
mức phí

Ngân sách địa phương

Bảo vệ môi trường liên
quan đến khai thác

4

Phí bảo vệ môi trường đối với
nước thải, chất thải rắn

Khối lượng chất thải,
thành phần thải

Ngân sách địa phương,
Quỹ Bảo vệ môi trường
địa phương

Bảo vệ môi trường liên
quan đến chất thải

5

Thuế xuất khẩu

Lượng khoáng sản, giá
xuất khẩu

Ngân sách trung ương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

6

Tiền kÝ quỹ cải tạo, phục hồi
môi trường

Chi phí thực hiện đề án
đóng cửa mỏ

Quỹ Bảo vệ môi trường

Hoàn trả cho việc thực
hiện đề án

7

Thuế giá trị gia tăng

Sản lượng bán ra, giá tính
thuế giá trị gia tăng

Ngân sách trung ương,
ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

8

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận của doanh
nghiệp

Ngân sách trung ương,
ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

9

Thuế bảo vệ môi trường
(đối với than)

Sản lượng, thuế suất
tuyệt đối

Ngân sách trung ương,
ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

10

Thuế sử dụng đất phi
nông nghiệp

Diện tích đất, giá đất

Ngân sách địa phương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

11

Tiền sử dụng số liệu, thông tin về
kết quả điều tra, thăm dò khoáng
sản của Nhà nước

Khối lượng công trình thi
công, đơn giá tại thời
điểm nộp

Ngân sách trung ương

Theo mục đích sử dụng
ngân sách

12

Phí thẩm định báo cáo đánh giá
tác động môi trường

Tổng mức đầu tư dự án

Cơ quan thẩm định
báo cáo

Để thẩm định báo cáo

13

Phí thẩm định phê duyệt trữ
lượng khoáng sản

Tổng kinh phí thăm dò

Cơ quan thẩm định phê
duyệt trữ lượng

Để thẩm định phê duyệt
trữ lượng

14

Các loại lệ phí hồ sơ cấp phép

Mức phí cố định

Cơ quan cấp phép

Làm thủ tục cấp phép

15

Các khoản đóng góp tự nguyện
cho người dân và chính quyền
địa phương

Tự nguyện hoặc do
chính quyền địa phương
ấn định

Trực tiếp cho người dân,
các tổ chức tại địa phương,
chính quyền địa phương

Cho các mục đích đã được
đặt ra khi đóng góp

Cơ chế tài chính phức tạp của như vậy càng đòi hỏi các bên liên quan phải công bố thông tin nhiều hơn
để giúp cho công tác giám sát được thuận lợi. Hiện nay, các nguồn thu ngân sách được giám sát theo
các quy định về quản lý ngân sách Nhà nước, nhưng mức độ chi tiết và minh bạch chưa cao. Đối với
các nguồn thu ngoài ngân sách hoặc các nguồn thu trong ngân sách nhưng có mục đích sử dụng đặc thù
thì chưa có biện pháp hữu hiệu để giám sát.
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Theo dữ liệu khảo sát PCI các năm từ 2011-2014 của VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID),
các doanh nghiệp khai khoáng đang phải chi trả chi phí không chính thức cao hơn so và phổ biến hơn
các doanh nghiệp lĩnh vực khác. Khi được hỏi “Bạn có đồng tình rằng các doanh nghiệp trong ngành của
tôi thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức?” thì tỷ lệ các doanh nghiệp khoáng sản
đồng tình lên đến 73%, cao hơn hẳn mức 64% trung bình của các doanh nghiệp khác. Mức chênh lệch
này không có sự khác biệt đáng kể qua nhiều năm khảo sát.

hình 4: Tỷ lệ các DNKK đồng tình với việc doanh nghiệp trong ngành phải trả thêm
các khoản chi phí không chính thức
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Về mức chi trả cũng cho thấy các doanh nghiệp khoáng sản có xu hướng phải chi trả chi phí không chính
thức nhiều hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp khoáng sản
phải chi trả trên 2% tổng thu nhập cho chi phí không chính thức là 53%, trong khi tỷ lệ này ở các doanh
nghiệp khác chỉ là 41%. Trong khi đó, các doanh nghiệp khoáng sản thường có quy mô vốn và doanh
thu lớn hơn so với các doanh nghiệp khác.

hình 5: Tỷ lệ chi trả chi phí không chính thức tính trên tổng thu nhập của các DNKK

25%

Nguồn: PCI 2014

30%

24%
22%

20%

15%

19%
15%

18%
16%

15%

17%
13%

14%
10%

10%
7%
5%

4%

5%

0% 0%

0%
0%

Dưới 1%

1%-2%

DN khác

2%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Trên 30%

DN khai khoáng

Từ thực tiễn trên cho thấy, để hoạt động khai khoáng thực sự đạt hiệu quả và tạo cho doanh nghiệp
môi trường kinh doanh lành mạnh, việc công bố các thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính của các
doanh nghiệp khai khoáng là hết sức cần thiết. Sự nhập nhằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
của các doanh nghiệp khai khoáng không những là nguyên nhân làm phát sinh các hiện tượng tiêu cực,
tham nhũng mà còn làm thất thoát nguồn thu từ hoạt động khai khoáng cho ngân sách Nhà nước. Việc
minh bạch hóa nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp khai khoáng sẽ đảm bảo sự quản lý từ phía Nhà
nước và sự giám sát của người dân đạt hiệu quả cao trên thực tế.
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sự TồN Tại Của Nhiều DoaNh Nghiệp Nhà NướC và CáC DoaNh Nghiệp liêN quaN đếN Nhà NướC
TroNg lĩNh vựC KhoáNg sảN Cao hơN Nhiều so với mứC BìNh quâN TroNg CáC lĩNh vựC KháC
Lĩnh vực khoáng sản có sự tham gia hoạt động của nhiều doanh nghiệp nhà nước rất lớn như Tập đoàn
Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt
Nam, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam... cùng với nhiều các doanh nghiệp khoáng sản tại các
địa phương. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định về chế độ báo cáo đối với các doanh
nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối, song các thông tin này cũng mới chỉ được gửi đến các cơ
quan nhà nước chứ chưa được công bố cho công chúng.
Theo kết quả điều tra PCI năm 2014, tính riêng cho nhóm các doanh nghiệp dân doanh, tỷ lệ doanh
nghiệp khoáng sản có mối quan hệ với Nhà nước cũng cao hơn so với các lĩnh vực khác. Theo điều tra
này, một doanh nghiệp dân doanh được coi là có quan hệ với Nhà nước khi rơi vào một trong các
trường hợp sau:
cổ phần hóa từ một doanh nghiệp nhà nước;
có cổ phần được sở hữu bởi Nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước;
có lãnh đạo doanh nghiệp là cán bộ trong cơ quan nhà nước hoặc quân đội;
có lãnh đạo từng là cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước.
Với tiêu chí này, có đến 53% các doanh nghiệp khoáng sản dân doanh có mối quan hệ với Nhà nước,
trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp khác chỉ là 35%.
hình 6: Tỷ lệ doanh nghiệp có liên quan đến Nhà nước
Nguồn PCI 2014
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Sự có mặt khá phổ biến của các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có liên quan đến Nhà nước
trong lĩnh vực khoáng sản phản ánh sự thiếu độc lập giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Đây là
một mâu thuẫn trong nguyên tắc quản lý nhà nước khi mà chủ thể quản lý cũng đồng thời hoặc có
quan hệ mật thiết với đối tượng quản lý. Nó tiềm ẩn nguy cơ của sự thiếu công bằng, minh bạch trong
việc giám sát, quản lý của nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai
khoáng. Do đó, việc công khai thông tin để cho toàn xã hội và các bên liên quan khác có thể giám sát
các hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản cần thiết hơn nhiều so với các lĩnh vực khác.

mâu ThuẫN về lợi íCh môi TrườNg và xã hội Của DoaNh Nghiệp và Người DâN địa phươNg
Nơi Có KhoáNg sảN ThườNg xuyêN DiễN ra
Mặc dù không có số liệu thống kê chính xác, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp khoáng sản thường
được coi là gây tác động lớn đến môi trường như làm thay đổi địa mạo, gây xáo trộn dòng chảy của
sông suối, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, làm phát sinh khói bụi, nước thải, đất đá thải, ảnh hưởng đến
cuộc sống của người dân. Có lẽ xuất phát từ thực trạng này mà các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi
trường tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp khai khoáng nhiều hơn các lĩnh vực kinh tế khác.
Theo điều tra PCI năm 2014, tỷ lệ doanh nghiệp khai khoáng bị thanh kiểm tra về môi trường trong một
năm đạt đến 61% - cao hơn hẳn các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, thương mại dịch vụ và
xây dựng.

hình 7: Tỷ lệ doanh nghiệp bị thanh kiểm tra về môi trường
Nguồn: PCI 2014
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Tuy nhiên, khi được hỏi về tình trạng ô nhiễm môi trường có gây thiệt hại kinh tế đến doanh nghiệp
hay không thì tỷ lệ trả lời “có” của các doanh nghiệp khai khoáng cũng cao hơn so với các lĩnh vực
khác. Ví dụ, năm 2013, có đến 34% các doanh nghiệp khoáng sản đồng ý rằng mình bị thiệt hại kinh tế
từ tình trạng ô nhiễm môi trường, trong khi tỷ lệ này của các doanh nghiệp khác chỉ là 22%. Nếu chia
theo lĩnh vực kinh tế thì mức độ chịu thiệt hại của ngành khoáng sản đứng thứ hai, ở mức 46%, chỉ
kém chút ít so với lĩnh vực nông nghiệp - 47%.
hình 8: Tỷ lệ doanh nghiệp bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường theo thời gian
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hình 9: Tỷ lệ doanh nghiệp chịu thiệt hại do ô nhiễm môi trường theo lĩnh vực
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Năm 2013 có tới 32% DNKK cho biết có doanh nghiệp trong tỉnh bị phạt do vi phạm các quy định về
môi trường, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 19% của các doanh nghiệp nói chung.
hình 10: Tỷ lệ doanh nghiệp bị phạt do vi phạm các quy định về môi trường
DN trong tỉnh bị phạt do vi phạm các quy định về môi trường?
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Các nghĩa vụ về mặt môi trường của các DNKK của Việt Nam cao hơn rất nhiều các doanh nghiệp trong
lĩnh vực sản xuất khác có cùng quy mô. Ngoài việc phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc
cam kết bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định về quy chuẩn kỹ thuật chất thải và nộp phí bảo vệ
môi trường cho phần chất thải này, các doanh nghiệp khoáng sản còn phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi
trường, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, chuẩn bị trước khi khai thác và thực
hiện sau khi khai thác đề án đóng cửa mỏ. Việc giám sát các nghĩa vụ môi trường này phụ thuộc rất
nhiều vào việc công khai các nghĩa vụ về mặt môi trường, xã hội của doanh nghiệp và cơ quan nhà
nước địa phương.
Với các đặc điểm của ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam như vậy, nhu cầu cần phải công khai,
minh bạch thông tin càng trở nên cần thiết.
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Các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành
về minh bạch hóa ngành khai khoáng
Nhiều tổ chức trên thế giới đã phát triển các bộ tiêu chuẩn nhằm tăng cường minh bạch hóa ngành
công nghiệp khai khoáng của các quốc gia như EITI, Revenue Watch... Các bộ tiêu chuẩn này đều có nội
dung liệt kê các thông tin mà các bên liên quan phải công bố. Do mỗi quốc gia có điều kiện tự nhiên,
hệ thống pháp luật và cấu trúc kinh tế khác nhau nên khi áp dụng các bộ tiêu chuẩn này vào từng quốc
gia sẽ cần phải điều chỉnh để phù hợp. Một số bộ tiêu chuẩn như vậy đã từng được các nhà nghiên cứu
thử áp dụng để đánh giá mức độ minh bạch của ngành khai khoáng của Việt Nam và cho ra kết quả
đánh giá.
Đến thời điểm này, tiến trình để Việt Nam tham gia các bộ tiêu chuẩn như vậy chưa thực sự rõ ràng
nhưng một điều dễ nhận thấy là dù chưa có bất kỳ một cam kết quốc tế nào thì Việt Nam vẫn đang có
nhiều quy định pháp luật nhằm tăng cường tính minh bạch của ngành công nghiệp khai khoáng. Mặc
dù chưa đạt được như các tiêu chuẩn quốc tế, song không thể phủ nhận đây là nỗ lực riêng của Việt
Nam nhằm giúp quản trị tốt hơn nguồn tài nguyên quốc gia.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý đã nhận định rằng khoảng cách từ các quy định pháp luật đến việc
thực thi chúng tại Việt Nam là tương đối lớn. Sẽ là thiếu sót khi đánh giá tính minh bạch của ngành
khoáng sản một quốc gia nếu chỉ nhìn vào các quy định pháp luật trên giấy. Mức độ minh bạch cụ thể
của ngành khoáng sản sẽ được thể hiện thông qua các thông tin được công khai trên thực tế, mức độ
dễ dàng của việc tiếp cận và cơ chế giám sát, đánh giá độc lập với các thông tin đó.
Tính minh bạch thông tin trong ngành khoáng sản của Việt Nam có thể được hệ thống lại dựa trên việc
công bố các thông tin sau:
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hộp 1: hệ thống thông tin cần minh bạch trong ngành khoáng sản việt Nam

Thể chế pháp lÝ quản lÝ ngành khoáng sản

Lấy Ý kiến rộng rãi khi soạn thảo quy định pháp luật
Công khai các văn bản pháp luật sau ban hành

Quy hoạch khoáng sản

Lập quy hoạch, sửa đổi quy hoạch khoáng sản
Lấy Ý kiến khi lập quy hoạch khoáng sản
Công bố quy hoạch khoáng sản

Thông tin về tiềm năng khoáng sản

Công bằng về quyền tiếp cận thông tin khoáng sản

Cấp phép hoạt động khoáng sản

Phân định khu vực đấu giá, không đấu giá
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thủ tục cấp phép tại khu vực không đấu giá
Lấy Ý kiến trước khi cấp phép hoạt động khoáng sản (ĐTM)

Giám sát hoạt động khoáng sản

Công bố các giấy phép hoạt động khoáng sản đã cấp
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản
Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản
Báo cáo quản lÝ nhà nước về khoáng sản

Trách nhiệm tài chính, môi trường, xã hội

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Công khai việc quản lÝ và sử dụng nguồn thu của nhà nước
Công khai đề án đóng cửa mỏ và thực hiện đề án
Công khai việc đóng góp và sử dụng các khoản hỗ trợ của doanh
nghiệp cho chính quyền và người dân địa phương
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Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh
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Công khai, minh bạch quy định pháp luật trong lĩnh vực khai khoáng
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Công khai, minh bạch quy định pháp luật
trong lĩnh vực khai khoáng
Yếu tố đầu tiên khi đánh giá mức độ minh bạch ngành khoáng sản của một quốc gia là sự công khai,
minh bạch về các quy định pháp luật. Tại Việt Nam, việc công bố các quy định pháp luật được quy định
bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật hiện hành là Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật số 80/2015/QH13, có hiệu lực từ 01/7/2016) và một số văn bản khác liên quan. Theo đó, các
văn bản pháp luật được chia thành nhiều cấp độ, được đăng tải trên công báo và các cơ sở dữ liệu
pháp luật của quốc gia và các địa phương.
Trên thực tế, mức độ minh bạch và khả năng tiếp cận các văn bản pháp luật tại Việt Nam nói chung và
trong lĩnh vực khoáng sản nói riêng tương đối tốt. Ngoài các cơ sở dữ liệu về pháp luật do các cơ quan
nhà nước quản lý, nhiều cơ sở dữ liệu khác của tư nhân cũng giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng
tra cứu pháp luật khi có nhu cầu. Một số cơ sở dữ liệu đã có phần phân chia lĩnh vực riêng dành cho
ngành khoáng sản giúp cho việc tìm kiếm được dễ đàng hơn.
Mặc dù từ phía người cung cấp thông tin đã có nhiều hoạt động thực tiễn như vậy, nhưng từ phía ngược
lại, những doanh nghiệp cần thông tin lại cho thấy một bức tranh khác. Khảo sát PCI năm 2014 cho thấy
có tới 44,83% các DNKK cho biết phải dành trên 10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy
định pháp luật, tỷ lệ 44,83% này cao hơn mức chung của tất cả các ngành (35,02%), và tăng mạnh so
với năm 2013 (20%).

hình 11: Tỷ lệ doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian để tìm hiểu pháp luật
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Trong trường hợp các cơ quan hoạch định chính sách muốn sửa đổi quy chế pháp lý này thì cũng cần
phải công bố dự thảo trên website của cơ quan soạn thảo trong ít nhất 60 ngày để người dân và doanh
nghiệp cơ thể góp ý. Việc lấy ý kiến còn có thể được thực hiện thông qua đường công văn, hội thảo hoặc
khảo sát trực tiếp. Trên thực tế, quy định về lấy ý kiến được thực hiện tương đối đầy đủ trong lĩnh vực
khoáng sản. Có một điểm đáng chú ý là các doanh nghiệp khoáng sản cho rằng góp ý qua hiệp hội doanh
nghiệp, hiệp hội ngành nghề không hiệu quả. Thực tế cũng cho thấy, hiện nay chưa có một hiệp hội
doanh nghiệp lĩnh vực khoáng sản nào đủ mạnh để có thể làm cầu nối giữa Nhà nước và các doanh
nghiệp khoáng sản. Kết quả khảo sát PCI cũng cho thấy các doanh nghiệp khoáng sản có khả năng dự
đoán chính sách tốt hơn các doanh nghiệp khác.

hình 12: Tỷ lệ doanh nghiệp từng tham gia góp ý kiến về các quy định, chính sách của Nhà nước
Tỷ lệ DN từng tham gia góp Ý kiến về các quy định, chính sách của Nhà nước
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hình 13: Tỷ lệ DN thường xuyên hoặc luôn luôn dự đoán được những quy định pháp luật
của Trung ương
Tỷ lệ DN thường xuyên hoặc luôn luôn dự đoán được những thay đổi
trong quy định pháp luật của Trung ương
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Tuy nhiên, vấn đề đáng quan ngại nhất về mặt thể chế, chính sách trong lĩnh vực khoáng sản là tình
trạng chậm ban hành các văn bản pháp luật. Theo Báo cáo số 1642/BC-UBKHCNMT13 của Ủy ban Khoa
học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ngày 14/8/2015, tồn tại hạn chế lớn nhất là tình trạng chậm
ban hành một số văn bản so với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về khoáng sản như: quy chuẩn kỹ
thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật công trình địa chất; nội dung thanh tra, giám sát chuyên ngành khoáng
sản và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; một số văn bản đã ban hành chưa có tính khả
thi cao, nhất là trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Việc chậm ban hành các văn bản quy định
các vấn đề quan trọng điều chỉnh trực tiếp hoạt động khoáng sản như trên không chỉ gây khó khăn
trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khai khoáng mà còn khiến việc quản lý nhà nước với
lĩnh vực này không đạt hiệu quả cao trên thực tế.
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Thực thi quy định về công khai minh bạch
trong quy hoạch khoáng sản
Minh bạch trong quy hoạch khoáng sản được coi là một trong những nội dung quan trọng nhất trong lĩnh
vực này. Nếu công tác xây dựng quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, lấy ý kiến các bên liên quan, quy
hoạch sau khi ban hành được công bố đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp cho mọi người dân và doanh nghiệp
thuận tiện hơn khi áp dụng, tránh được những điểm mù mờ, không thống nhất. Theo quy định của pháp
luật, việc minh bạch trong quy hoạch khoáng sản được thể hiện ở những hoạt động sau:
Ban hành quy hoạch khoáng sản;
Công bố các quy hoạch khoáng sản;
Công bố khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, khu
vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

BaN hàNh quy hoạCh KhoáNg sảN
Hiện nay, các Bộ cũng đã lập và trình phê duyệt nhiều quy hoạch khoáng sản cấp quốc gia, giúp làm
minh bạch công tác quản lý khoáng sản. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến hết
tháng 6 năm 2015, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương đã lập và trình
Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, quy hoạch khoáng
sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất xi măng, quặng sắt, apatit, vàng, đồng, nikel, molipden, đá quý, đất
hiếm, urani, thiếc, vonfram, antimon, bauxit, cromit, mangan, titan, chì, kẽm, đá vôi trắng, felspat, cao
lanh, magnezit...
Ở cấp tỉnh, theo báo cáo của 61/63 tỉnh, thành phố, đến cuối năm 2014, các địa phương đã phê duyệt
mới, điều chỉnh 58 quy hoạch khoáng sản các loại, chủ yếu là các quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây
dựng thông thường như cát, sỏi, sét gạch ngói... Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn có một số địa phương
chưa lập và phê duyệt quy hoạch khoáng sản như Hải Dương, Bạc Liêu, Cà Mau, Hải Phòng, Thừa Thiên
Huế, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Phước, Hậu Giang.
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Bảng 4: quy hoạch khoáng sản
Thời gian
ban hành

Chiến lược khoáng sản đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030

2427/QĐ-TTg

22/12/2011

Công bố trên website Chính phủ,
Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ.

Quy hoạch điều tra cơ bản
địa chất về khoáng sản đến năm
2020, định hướng đến năm
2030

1388/QĐ-TTg

13/8/2013

Công bố trên website Chính phủ,
Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng khoáng sản
làm vật liệu xây dựng ở Việt
Nam đến năm 2020

152/2008/QĐ-TTg
45/2012/QĐ-TTg

28/11/2008
01/09/2012

Có công bố (QĐ 152 chỉ công bố
trên website Chính phủ).
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và 105/2008/QĐ-TTg
sử dụng khoáng sản làm xi
1065/QĐ-TTg
măng ở Việt Nam đến năm 2020

21/7/2008
07/09/2010

Có công bố
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng quặng sắt
đến năm 2020, có xét đến năm
2030

2185/QĐ-TTg

12/05/2014

Không công bố trên website của
Bộ Công thương, chỉ có trên
website của Chính phủ.
Nội dung đầy đủ.

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng quặng
apatit đến năm 2020, có xét đến
năm 2030

1893/QĐ-TTg

20/10/2014

Không công bố trên website của
Bộ Công thương, chỉ có trên
website của Chính phủ.
Nội dung đầy đủ.

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng titan giai đoạn đến năm
2020, có xét tới năm 2030

1546/QĐ-TTg

03/09/2013

Có công bố trên website của Bộ
Công Thương.
Nội dung đầy đủ.

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng vàng, đồng, niken,
molipđen Việt Nam đến năm
2015, có xét đến năm 2025

8267/QĐ-BCT
10167/QĐ-BCT
6613/QĐ-BCT
4579/QĐ-BCT
6000/QĐ-BCT
2910/QĐ-BCT
3054/QĐ-BCT
2459/QĐ-BCT
0836/QĐ-BCT
6170/QĐ-BCT
6171/QĐ-BCT
6074/QĐ-BCT
11/2008/QĐ-BCT

10/08/2015
10/11/2014
28/07/2014
23/05/2014
23/08/2013
08/05/2013
01/06/2012
19/05/2011
11/02/2011
08/12/2009
08/12/2009
02/12/2009
05/06/2008

Công bố trên website của Bộ
Công Thương..
Nội dung: Chỉ có quyết định
11/2008 không có phụ lục, các
văn bản còn lại nội dung đầy đủ.

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
nhóm khoáng chất công nghiệp
(serpentin, barit, grafit, fluorit,
bentonit, diatomit và talc) đến
năm 2015, có xét đến năm 2025

6242/QĐ- BCT
10859/QĐ-BCT
10294/QĐ-BCT
10126/QĐ-BCT
3186/QĐ-BCT
3511/QĐ-BCT
3133/QĐ-BCT
2083/QĐ-BCT
0321/QĐ-BCT
6486/QĐ-BCT
41/2008/QĐ-BCT

22/06/2015
28/11/2014
13/11/2014
30/12/2013
16/05/2013
21/06/2012
27/06/2011
28/04/2011
20/01/2011
24/12/2009
17/11/2008

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Bộ Xây dựng

Bộ Công thương
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Ghi chú

Chương 1
Chương 2
Chương 3

Kết quả
(các Quyết định)

Thời gian
ban hành

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
nhóm khoáng chất nguyên liệu
đá vôi trắng (đá hoa), felspat,
cao lanh và magnezit đến năm
2015, có xét đến năm 2025

10681/QĐ-BCT
5579/QĐ-BCT
4847/QĐ-BCT
3584/QĐ-BCT
3238/QĐ-BCT
1948/QĐ-BCT
3053/QĐ-BCT
4028/QĐ-BCT
2409/QĐ-BCT
1610/QĐ-BCT
0908/QĐ-BCT
0540/QĐ-BCT
0285/QĐ-BCT
0104/QĐ-BCT
5174/QĐ-BCT
4932/QĐ-BCT
4554/QĐ-BCT
3550/QĐ-BCT
1669/QĐ-BCT
6485/QĐ-BCT
6172/QĐ-BCT
47/2008/QĐ-BCT

20/11/2014
08/08/2013
12/07/2013
03/06/2013
20/05/2013
01/04/2013
01/06/2012
09/08/2011
17/05/2011
06/04/2011
01/03/2011
28/01/2011
19/01/2011
10/01/2011
05/10/2010
22/09/2010
31/08/2010
05/07/2010
05/04/2010
24/12/2009
08/12/2009
17/12/2008

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng crômit, mangan giai đoạn
2007 - 2015, định hướng đến
năm 2025

7607/QĐ-BCT
9812/QĐ-BCT
6534/QĐ-BCT
5472/QĐ-BCT
2408/QĐ-BCT
0539/QĐ-BCT
4346/QĐ-BCT
0622/QĐ-BCT
33/2007/QĐ-BCN

26/08/2014
23/12/2013
02/11/2012
20/09/2012
17/05/2011
28/01/2011
17/08/2010
01/02/2010
26/07/2007

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng chất mica,
pyrit, thạch anh, silimanit,
sericit, vermiculit giai đoạn đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030

6110/QĐ-BCT
386/QĐ-BCT

27/08/2013
18/01/2013

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng thiếc, vonfram và
antinmon giai đoạn 2007 - 2015,
có xét đến năm 2025

4750/QĐ-BCT
3589/QĐ-BCT
3468/QĐ-BCT
3209/QĐ-BCT
2678/QĐ-BCT
05/2008/QĐ-BCT

09/07/2013
25/06/2012
20/06/2012
29/06/2011
21/05/2010
04/03/2008

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng đá quÝ, đất hiếm và urani
giai đoạn đến 2015, có xét đến
năm 2025

1652/QĐ-BCT
2424/QĐ-BCT
25/2008/QĐ-BCT

04/04/2012
21/05/2009
04/08/2008

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng quặng chì,
kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có
xét đến năm 2020

176/2006/QĐ-BCT

08/01/2006

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Cơ quan tiến hành

Quy hoạch

Bộ Công thương

Ghi chú
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Kết quả
(các Quyết định)

Thời gian
ban hành

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến, sử dụng
quặng bauxit giai đoạn 2007 2015, có xét đến năm 2025

167/2007/QĐ-TTg

01/11/2007

Công bố trên website của Bộ
Công Thương
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
sử dụng khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường và
khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030

1160/QĐ-UBND

06/06/2014

Có công bố tại webiste tỉnh.
Dễ tìm kiếm
Nội dung đầy đủ

Đề cương Quy hoạch thăm dò,
khai thác và sử dụng khoáng sản
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015,
tầm nhìn đến năm 2025

1459/QĐ-UBND
1647/QĐ-UBND

12/6/2013
03/7/2012

Chưa thấy công bố

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030

1160/QĐ-UBND

10/2013

Có công bố bản Quy hoạch trên
website HĐND tỉnh.
Không dễ tìm kiếm (do không
có chức năng tìm kiếm văn bản
trong website. Phải tìm qua
google).
Nội dung đầy đủ

Quy hoạch phát triển vật liệu
xây dựng tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020

3010/QĐ-UBND

2/10/2009

Có công bố trên Công báo
Quảng Ninh
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ

Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây
dựng trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020

3166/QĐ-UBND
2853/QĐ-UBND

29/11/2012
23/9/2010

Có công bố
Dễ tìm kiếm, nội dung đầy đủ
Có xin Ý kiến trong quá trình
5
soạn thảo

UBND tỉnh
Bình Định

Quy hoạch thăm dò khai thác và
sử dụng khoáng sản tỉnh Bình
Định đến 2020, tầm nhìn 2030
(bao gồm cả khoáng sản là vật
liệu xây dựng)

4046/QĐ-UBND
215/QĐ-UBND
582/QĐ-UBND

27/12/2013
22/4/2011
14/8/2009

Chỉ công bố QĐ 4046 trên
website Sở Công Thương Không
tìm được QĐ 215 và QĐ 582.
Nội dung QĐ 4046: Đầy đủ.
Có bản đồ hoạt động khoáng
sản, đăng trên website Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh.

UBND tỉnh
Thanh Hoá

Quy hoạch khoáng sản làm vật
liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa đến 2015 và định
hướng đến năm 2020

351/QĐ-UBND
2720/QĐ-UBND

29/01/2007
06/08/2010

UBND tỉnh
Quảng Nam

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng khoáng sản
tỉnh Quảng Nam đến năm 2015,
định hướng đến năm 2025
(ngoài các khu vực quy hoạch
khoáng sản chung cả nước đã
được công bố)

144/QĐ-UBND

10/01/2011

Cơ quan tiến hành

Quy hoạch

Bộ Công thương

UBND tỉnh
Quảng Ninh

Ghi chú

5
http://halong.gov.vn/vi/so/soxaydung/Lists/cc%20bi%20vit%20ph%20bin%20trao%20i/Attachments/2778/So%202094%20tham%20gia%20y%20kien%20voi%20QH%20cat%20soi.doc
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Cơ quan tiến hành

Quy hoạch

UBND tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử
dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Phú Thọ đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

Kết quả
(các Quyết định)

Thời gian
ban hành

10/2014/QĐ-UBND
33/2016/QĐ-UBND

25/08/2014
08/11/2016

44/2015/QĐ-UBND
01/2015/QĐ-UBND

22/12/2015
19/01/2015

Ghi chú

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai
thác, sử dụng khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030
UBND tỉnh
Quảng Bình

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử
dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình
giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn
đến năm 2015
Bổ sung quy hoạch và điều chỉnh
tọa độ điểm góc khu vực khoáng
sản trong quy hoạch thăm dò, khai
thác, sử dụng khoáng sản tỉnh
Quảng Bình giai đoạn 2011-2015,
tầm nhìn đến năm 2020 tại Quyết
định số 28/2013/QĐ-UBND ngày
27/12/2013 của UBND tỉnh
Quảng Bình

UBND Thành phố
Hồ Chí Minh

Quản lÝ hoạt động khoáng sản
và bảo vệ khoáng sản chưa khai
thác trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh

04/2015/QĐ-UBND

15/01/2015

UBND tỉnh
Lâm Đồng

Quy hoạch thăm dò, khai thác
khoáng sản tỉnh Lâm Long đến
năm 2020

146/QĐ-UBND

17/01/2014

UBND tỉnh Phú Yên

Bổ sung các điểm khoáng sản
2136/QĐ-UBND
vật liệu xây dựng vào quy hoạch 936/QĐ-UBND
thăm dò khai thác, chế biến và
48/2014/QĐ-UBND
sử dụng khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường tỉnh Phú
Yên đến năm 2015 và định
hướng đến năm 2020

04/12/2013
17/12/2014
7/1/2014

Quy chế về quản lÝ, bảo vệ
khoáng sản và quản lÝ hoạt
động khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Phú Yên
UBND tỉnh Kon Tum

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch
thăm dò khai thác sử dụng
khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Kon Tum đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030

21/2016/QĐ-UBND

UBND tỉnh Gia Lai

Quy định quản lÝ hoạt động
khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Gia Lai

20/2016/QĐ-UBND
468/QĐ-UBND

06/04/2016
06/08/2015

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch
thăm dò, khai thác và sử dụng
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia
Lai giai đoạn 2015-2020
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Kết quả
(các Quyết định)

Thời gian
ban hành

Quy định quản lÝ Nhà nước về
khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận

36/2016/QĐ-UBND

06/07/2016

UBND tỉnh
Bình Phước

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai
thác và sử dụng khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm
2020, định hướng đến năm 2030

2480/QĐ-UBND

01/11/2015

UBND tỉnh
Lai Châu

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai
thác, chế biến khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015,
có xét đến năm 2020

1807/QĐ-UBND

31/12/2014

UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và
dự toán kinh phí thực hiện dự án
Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông
thường và sản xuất xi măng đến
năm 2020

211/QĐ-UBND

06/05/2016

UBND tỉnh
Ninh Bình

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường tỉnh Ninh
Bình đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030

01/QĐ-UBND
904/QĐ-UBND

05/01/2015
03/09/2015

Cơ quan tiến hành

Quy hoạch

UBND tỉnh
Ninh Thuận

Bổ sung quy hoạch thăm dò khai
thác, chế biến khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường của
tỉnh Ninh Bình đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030 và quy
hoạch phát triển vật liệu xây dựng
tỉnh Ninh Bình đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030
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UBND tỉnh
Lạng Sơn

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông thường tỉnh Lạng
Sơn đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030

37/2016/QĐ-UBND

30/08/2016

UBND tỉnh
Hà Tĩnh

Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến khoáng sản làm vật liệu
xây dựng thông trên địa bàn tỉnh

3410/QĐ-UBND

29/11/2016

UBND tỉnh
Quảng Trị

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử
dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị
đến năm 2020, có tính đến năm
2030

3330/QĐ-UBND

27/12/2016
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Ghi chú

Chương 1
Chương 2
Chương 3

Như vậy, tình hình ban hành các quy hoạch khoáng sản tại cấp trung ương dường như được thực hiện
tốt hơn so với cấp địa phương. Tuy nhiên, nhìn vào các quy hoạch khoáng sản do Bộ Công Thương ban
hành, dễ nhận thấy số lần sửa đổi quy hoạch của Bộ này nhiều một cách bất thường. Xem xét kỹ các
Quyết định điều chỉnh quy hoạch này thì thấy đây thường là các quyết định nhằm bổ sung thêm điểm
mỏ mới vào quy hoạch đã có. Theo Luật khoáng sản 2010, việc điều chỉnh quy hoạch này sẽ được tiến
hành bởi cơ quan đã lập quy hoạch trong các trường hợp có sự thay đổi về chiến lược, kế hoạch phát
triển, có sự thay đổi lớn về nhu cầu; có phát hiện mới về khoáng sản; khi muốn thăm dò, khai thác tại
khu vực cấm, tạm cấm; và vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Về lý thuyết, các quy hoạch khoáng sản được ban hành nhằm tạo sự minh bạch, rõ ràng và cung cấp
thông tin cho doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc cấp phép, tránh cơ chế xin cho. Tuy nhiên, nếu nội dung
quy hoạch chỉ bao gồm các mỏ khoáng sản đã cấp phép và các mỏ không có giá trị kinh tế thì bản quy
hoạch đó không còn nhiều giá trị, bởi doanh nghiệp sẽ không thể chỉ nhìn vào quy hoạch để xin phép.
Doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm những điểm mỏ mới nằm ngoài quy hoạch, và khi tìm được, họ cũng
không thể xin cấp phép ngay mà lại phải thực hiện thêm thủ tục bổ sung vào quy hoạch trước.
Mặc dù vậy, Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ
tục hay hồ sơ của việc điều chỉnh quy hoạch. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp tham gia phỏng
vấn sâu, mỏ của họ lúc đầu không có trong quy hoạch khoáng sản mà phải làm thủ tục xin điều chỉnh
quy hoạch, bổ sung mỏ thì mới được cấp phép thăm dò, khai thác. Việc không rõ ràng về thẩm quyền,
trình tự, thủ tục hay hồ sơ của việc xin điều chỉnh quy hoạch là một điểm thiếu minh bạch rất lớn trong
quản trị tài nguyên khoáng sản.
hộp 2: phỏng vấn một doanh nghiệp về điều chỉnh quy hoạch khoáng sản
hỏi: Doanh nghiệp làm thế nào để biết đến mỏ khoáng sản này?
Trả lời: Công ty mẹ của chúng tôi có kinh nghiệm hàng chục năm trong lĩnh vực khoáng sản.
Lãnh đạo chúng tôi có kinh nghiệm, tham khảo bản đồ địa chất cũng có, rồi cũng liên hệ với Tổng
cục để hỏi. Chúng tôi đi sơ bộ, lấy mẫu kiểm nghiệm thấy có cơ hội mới làm thủ tục thăm dò.
hỏi: quá trình làm thủ tục thăm dò thế nào?
Trả lời: Đầu tiên phải đưa diện tích này vào quy hoạch của Bộ Công Thương. Xin điều chỉnh quy
hoạch mất hơn một năm. Sau đó xin quyết định của Thủ tướng vào diện không đấu giá, cũng
mất một năm. Chúng tôi nhờ qua Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất ra ngoài. Rồi phải xin phép đi
khảo sát thực địa, lấy ý kiến đến 10 đơn vị của địa phương, rất mất thời gian vì có những nơi họ
chậm trả lời. Phải tổ chức rà soát bom mìn. Khi đi thực địa thì có mời các đơn vị của địa phương.
Sau đó mới lập đề án thăm dò rồi mới xin cấp phép thăm dò.

CôNg Bố CáC quy hoạCh KhoáNg sảN
Luật khoáng sản quy định “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quy hoạch khoáng sản được phê duyệt
hoặc được điều chỉnh, cơ quan tổ chức lập quy hoạch khoáng sản có trách nhiệm công bố công khai quy
hoạch khoáng sản” nhưng lại không có quy định cụ thể về hình thức công bố. Qua rà soát các website
của các cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch tại trung ương và một số địa phương, có thể thấy việc
công bố các bản quy hoạch ở cấp trung ương được thực hiện tốt hơn ở cấp địa phương.
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Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương đều đã công bố các quy hoạch khoáng
sản do mình lập trên cổng thông tin điện tử, thông tin dễ tìm kiếm, tiếp cận, nội dung các quy hoạch
được công bố tương đối đầy đủ. Ngược lại, vẫn có địa phương chưa công bố các quy hoạch trên website
của mình mà yêu cầu cá nhân, tổ chức muốn tra cứu quy hoạch thì phải đến tận nơi hoặc gửi công văn
đề nghị tới Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thêm vào đó, một số bản quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch không được đăng tải đầy đủ các nội
dung. Có cơ quan chỉ đăng tải quy hoạch nhưng lại không đính kèm phụ lục, trong khi phụ lục được coi
là một phần không thể tách rời của quy hoạch và các nội dung cụ thể đối với từng dự án được thể hiện
trong phụ lục. Thực tế đó cho thấy việc thực thi các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch
trong việc công bố các quy hoạch khoáng sản hiện nay còn chưa triệt để, chưa nghiêm túc và nhiều khi
chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ.

CôNg Bố Khu vựC Cấm, Tạm Cấm, Khu vựC Dự Trữ, KhoaNh địNh Khu vựC KhoáNg sảN
phâN TáN Nhỏ lẻ
Một vấn đề lớn của việc thực thi các quy định về quy hoạch khoáng sản là chưa ban hành được Quy
hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước. Điều 12 của Luật khoáng sản có yêu cầu phải lập
quy hoạch này, nhưng Nghị định 15/2012/NĐ-CP lại không hướng dẫn về thẩm quyền. Trong khi đó,
khoản 3 Điều 12 của Luật khoáng sản quy định Quy hoạch này chứa đựng nhiều nội dung quan trọng có
ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể hoạt động khoáng sản như: (1) Khoanh
định khu vực hoạt động khoáng sản, trong đó thể hiện cả khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và
(2) Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực dự trữ
khoáng sản quốc gia. Với sự thiếu sót đó, các nội dung quan trọng này đã không được thể hiện trong
một Quy hoạch tổng thể mà lại bị tách ra dưới dạng nhiều văn bản nhỏ hơn được ban hành bởi Thủ
tướng và các cơ quan cấp bộ.
Về việc công bố khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 645/QĐ-TTg ngày 05/6/2014 về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia với đầy đủ các thông tin
cần thiết. Như vậy, văn bản này được ban hành chậm so với thời điểm có hiệu lực của Luật khoáng sản.
Hơn nữa, nội dung này được thể hiện trong một văn bản riêng thay vì một Quy hoạch khoáng sản đã
khiến cho nó không chịu sự ràng buộc về lấy ý kiến và công bố như các quy hoạch khác.
Nghĩa vụ công bố khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ thuộc về Bộ Tài nguyên và Môi trường (khoản
3 Điều 11 Nghị định 15/2012/NĐ-CP). Theo báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, có đến 874
khu vực mà UBND các tỉnh đề nghị đưa vào diện khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Đến thời
điểm này, mới chỉ có 167 khu vực được chấp nhận đưa vào diện khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Bộ Tài
nguyên và Môi trường phê duyệt các Quyết định này theo đợt và chỉ công bố con số tổng trên website
của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, các thông tin cụ thể hơn về địa điểm, tọa độ các điểm nối, hay
bản đồ khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ không được công bố kèm theo. Trong 6 tháng đầu năm
2016, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, công bố khoanh
định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 5 (Quyết định số 789/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 4
năm 2016); xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các Quyết định công bố khu vực khoáng
sản phân tán, nhỏ lẻ tại các địa phương.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đến hết năm 2014, mới chỉ có 17 tỉnh đã khoanh
định và phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, 22 tỉnh khác đang triển khai.
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Chương 1
Chương 2
Chương 3

Bảng 5: Khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Công bố khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Cơ quan tiến hành

Hoạt động

Kết quả

Thời gian
ban hành

UBND tỉnh
Quảng Ninh

Khoanh định khu vực cấm, khu
vực tạm thời cấm khai thác
khoáng sản tỉnh Quảng Ninh

QĐ 4339/QĐ-UBND

31/12/2015

10/7/2015: Thủ tướng Chính
phủ đồng Ý kết quả khoanh định
khu vực cấm hoạt động khoáng
sản, khu vực tạm thời cấm hoạt
động khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh.
Không tìm thấy trên website của
cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Kiên Giang

Khoanh định khu vực cấm, khu
vực tạm thời cấm khai thác
khoáng sản tỉnh Kiên Giang

2643/QĐ-UBND

17/12/2014

Không tìm thấy trên website của
cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Lâm Đồng

Phê duyệt đề cương và dự án
kinh phí lập đề án khoanh định
khu vực cấm, khu vực tạm thời
cấm hoạt động khoáng sản trên
địa bàn tỉnh

1309/QĐ-UBND

12/06/2014

Không tìm thấy trên website của
cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Thái Nguyên

Khoanh định khu vực cấm hoạt
động khoáng sản, khu vực tạm
thời cấm hoạt động khoáng sản
tỉnh Thái Nguyên

1694/QĐ-UBND

08/07/2014

Có công bố trên website cổng
thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.
Không có trên website của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh
Bình Định

Khoanh định khu vực cấm, khu
vực tạm thời cấm khai thác
khoáng sản tỉnh Bình Định

QĐ 266/QĐ-UBND

28/01/2015

Quyết định và bản đồ khu vực cấm
được công bố trên website Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh.
Dễ tìm kiếm, thông tin về khu vực
cấm đầy đủ.
Nội dung (quyết định) đầy đủ.

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt khu vực
dự trữ quốc gia

QĐ 645/QĐ-TTg

06/5/2014

Có công bố trên website Chính phủ.
Nội dung: Quyết định và danh mục
khu vực dự trữ (phụ lục).

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt kết quả
khoanh định các khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 1

QĐ 1236/QĐ-BTNMT 25/7/2013

Không tìm được văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt kết quả
khoanh định các khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 2

QĐ 1270/QĐ-BTNMT 30/6/2014

Không tìm được văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt kết quả
khoanh định các khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 3

QĐ 239/QĐ-BTNMT

30/01/2015

Không tìm được văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt kết quả
khoanh định các khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ Đợt 4

2038/QĐ-BTNMT

12/08/2015

Không tìm thấy văn bản trên
website Bộ Tài nguyên và Môi
trường.

Ghi chú
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Cơ quan tiến hành

Hoạt động

Kết quả

Thời gian
ban hành

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định phê duyệt quy hoạch
thăm dò, khai thác và sử dụng
một số khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ và than bùn trên tỉnh Hà
Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030

3013/QĐ-UBND

24/10/2016

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Quảng Nam

Quyết định phê duyệt bổ sung
quy hoạch thăm dò, khai thác và
sử dụng một số khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ tình Quảng
Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 (thuộc
thẩm quyền quản lÝ, cấp phép
của UBND tỉnh)

1630/QĐ-UBND

08/05/2015

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Quảng Nam

Quyết định phê duyệt bổ sung
quy hoạch thăm dò, khai thác và
sử dụng một số khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ tình Quảng
Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 (thuộc
thẩm quyền quản lÝ, cấp phép
của UBND tỉnh)

3351/QĐ-UBND

29/10/2014

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Quảng Nam

Quyết định phê duyệt quy hoạch
thăm dò, khai thác và sử dụng
một số khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ tình Quảng Nam đến năm
2020, định hướng đến năm
2030 (thuộc thẩm quyền quản
lÝ, cấp phép của UBND tỉnh)

3164/QĐ-UBND

17/10/2013

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

Bộ TNMT

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền
cấp phép của Bộ Tài nguyên và
Môi trường

QĐ 203/QĐ-TTg

27/01/2014

Có công bố trên website
Chính phủ. Nội dung đầy đủ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh

3145/QĐ-UBND

07/11/2016

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

568/QĐ-UBND

26/08/2016

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Kiên Giang

Quyết định phê duyệt khu vực
21/2016/QĐ-UBND
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp
phép của UBND tỉnh Kiên Giang

29/07/2016

Có trên công báo tỉnh
Kiên Giang.

UBND tỉnh
Bắc Giang

Quyết định phê duyệt bổ sung
423/QĐ-UBND
khu vực không đấu giá quyền
khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Bắc Giang

22/07/2016

Có trên công báo tỉnh
Kiên Giang.
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Cơ quan tiến hành

Hoạt động

Kết quả

Thời gian
ban hành

UBND tỉnh
Bình Định

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền
cấp phép của UBND tỉnh Bình
Định

627/QĐ-UBND

03/03/2016

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai
Châu

375/QĐ-UBND

23/04/2015

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Khánh Hòa

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền
cấp phép của UBND tỉnh Khánh
Hòa

522/QĐ-UBND

02/03/2015

Có trên công báo tỉnh
Khánh Hòa.

UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền
cấp phép của tỉnh Thừa Thiên
Huế

2131 /QĐ-UBND

23/10/2014

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND thành phố
Hà Nội

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản trên địa bàn thành
phố Hà Nội

5977/QĐ-UBND

02/10/2013

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Lâm Đồng

Quyết định khoanh định khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản và hạn chế hoạt
động khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng

568/QĐ-UBND

22/03/2013

Không tìm thấy văn bản trên
website cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh
Bình Định

Quyết định phê duyệt khu vực
không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền
cấp phép của UBND tỉnh Bình
Định

2421/QĐ-UBND

09/7/2015

Chỉ đưa tin, chưa công bố
http://stnmt.binhdinh.gov.vn/ne
wsdetail.php?newsid=913&id=5

UBND tỉnh
Quảng Ninh

Phê duyệt khu vực không đấu
giá quyền khai thác khoáng sản
thuộc thẩm quyền cấp phép của
UBND tỉnh Quảng Ninh

Ghi chú

Chưa có văn bản.

Tóm lại, việc thực hiện các quy định pháp luật về minh bạch quy hoạch khoáng sản đã có cải thiện trong
hai năm trở lại đây, song vẫn chưa đạt được như yêu cầu của pháp luật. Hơn nữa, do các quy định của
Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng nên tình trạng thực hiện nửa vời vẫn
diễn ra ở nhiều địa phương và cả cấp trung ương.
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Thực thi quy định về công khai minh bạch
trong thông tin về khoáng sản
Hiện nay việc thu thập các thông tin về khoáng sản được thực hiện thông qua công tác điều tra cơ bản
địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản. Mặc dù pháp luật Việt Nam chưa chính thức thừa nhận
thông tin về đánh giá tiềm năng khoáng sản là một dạng tài sản thuộc sở hữu trí tuệ như một số quốc
gia khác, song các quy định về quản lý thông tin này đã tương đối hoàn thiện.

CôNg BẰNg TroNg Tiếp CẬN ThôNg TiN KhoáNg sảN
Theo quy định của Nghị định 15/2012/NĐ-CP, trường hợp Nhà nước bỏ kinh phí đầu tư cho công tác
điều tra cơ bản địa chất hoặc thăm dò khoáng sản thì thông tin thu được thuộc sở hữu Nhà nước. Nhằm
tạo sự công bằng về cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin về khoáng sản, có hai
quy định đáng chú ý:
cán bộ nhà nước phải giữ bí mật thông tin về khoáng sản; và
việc cung cấp thông tin về khoáng sản được thực hiện theo một thủ tục hành chính khi doanh
nghiệp có nhu cầu và phải trả phí.
Tuy nhiên, vẫn có doanh nghiệp tham gia trả lời phỏng vấn cho biết, họ biết đến mỏ khoáng sản thông
qua mối quan hệ cá nhân. Việc giữ bí mật các thông tin Nhà nước thu được từ việc điều tra cơ bản địa
chất là khá khó khăn vì số lượng người biết đến thông tin này tương đối nhiều, nếu có sự rò rỉ thì cũng
rất khó quy trách nhiệm.

hộp 3: Doanh nghiệp biết đến sự tồn tại của mỏ khoáng sản bằng cách nào?
hỏi: làm sao công ty anh chị biết về mỏ khoáng sản đó để xin đưa vào quy hoạch?
Trả lời: Thực ra thì các sếp của bên mình có mối quan hệ với cán bộ nhà nước nên mới biết.

Điều tra PCI cũng cho thấy, khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu theo cách thức do pháp luật quy định
của DNKK còn khó khăn. Do đó, các doanh nghiệp khoáng sản vẫn buộc phải nhờ cậy đến các mối quan
hệ với cán bộ nhà nước để có thể tiếp cận thông tin.
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hình 14: Tỷ lệ tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp
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hình 15: Tỷ lệ doanh nghiệp khai khoáng cần mối quan hệ với cơ quan nhà nước để
tiếp cận thông tin, tài liệu
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Việc hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản là một nghĩa vụ tài chính tương đối lớn đối với các
doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến ngày 07/4/2015, Bộ đã phê
duyệt 60 báo cáo hoàn trả chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản với số tiền là 1021 tỷ đồng (trung bình
17 tỷ đồng/hồ sơ).
Một vấn đề nữa được nhiều doanh nghiệp phản ánh là tình trạng thiếu chính xác của các thông tin về
khoáng sản mà cơ quan nhà nước cung cấp. Các doanh nghiệp đã phải trả phí sử dụng tài liệu theo quy
định của pháp luật, nhưng không có gì bảo đảm rằng thông tin từ các tài liệu đó là chính xác và cũng
không có cơ chế xử lý khi tình huống này xảy ra.
Theo cách lý giải của một số chuyên gia, thực tế này xuất phát từ phương pháp tính toán khi thực hiện
công tác điều tra cơ bản địa chất. Các liên đoàn địa chất và khoáng sản thường đưa ra kết quả tính toán
khả quan nhất có thể để từ đó có thể được coi là phát hiện điểm mỏ hoặc làm tăng cơ hội khai thác
kinh tế và mở ra các hoạt động đánh giá tiềm năng sâu hơn. Điều này trái ngược với động lực kinh tế
của các doanh nghiệp là luôn phải tính toán cho tình huống xấu nhất. Một nguyên nhân nữa của hiện
tượng này là do nhiều tài liệu về địa chất của Việt Nam được lập dưới sự giúp đỡ của các nước xã hội
chủ nghĩa từ hàng chục năm trước nên độ chính xác không cao.

hộp 4: mức độ chính xác của thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản
hỏi: việc nộp tiền sử dụng tài liệu của doanh nghiệp có vướng mắc gì không?
Trả lời: Chúng tôi đồng ý việc trả tiền 186, nhưng thông tin phải chính xác. Thông tin mà không
chính xác thì Nhà nước phải bồi thường cho tôi chứ. Bây giờ tài liệu bảo là có thân quặng,
tôi đào thẳng vào đó mà không có gì thì ai đền bù cho tôi?

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có chủ trương xã hội hóa hoạt động điều tra cơ bản địa chất
về khoáng sản. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến thời điểm này vẫn chưa có doanh nghiệp nào chấp nhận
bỏ vốn đầu tư vào hoạt động này. Ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng đầu tư vào hoạt động này có
rủi ro rất lớn mà các ưu đãi của nhà nước chưa đủ hấp dẫn. Do đó, các doanh nghiệp có xu hướng đợi
Nhà nước thực hiện việc điều tra địa chất, sau đó nếu họ thấy tiềm năng thì sẽ xin khai thác và hoàn
trả lại chi phí này cho nhà nước.
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Thực thi các quy định về công khai minh bạch
trong cấp phép hoạt động khoáng sản
Việc cấp phép hoạt động khoáng sản được thực hiện thông qua một trong hai hình thức, đấu giá hoặc
không đấu giá. Trong Luật khoáng sản 2010, đấu giá quyền khai thác khoáng sản được coi là bước đột
phá về công khai, minh bạch trong việc cấp phép hoạt động khoáng sản.

KhoaNh địNh Khu vựC đấu giá, KhôNg đấu giá
Mặc dù Luật khoáng sản đã khá mạnh tay khi quy định cơ chế đấu giá sẽ được áp dụng đại trà, chỉ trừ
những khu vực không đấu giá được cơ quan nhà nước khoanh định theo tiêu chí rõ ràng và được công
bố. Tuy nhiên, do các tiêu chí này được đưa ra quá rộng nên hình thức cấp phép không qua đấu giá diễn
ra phổ biến.
Khoản 3 Điều 3 của Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản lại nêu:
“Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác, khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá.” Như vậy, khi có một mỏ khoáng sản mới được đưa vào quy hoạch
thì doanh nghiệp cũng không thể căn cứ vào quy hoạch đó để xin cấp phép được ngay mà phải chờ
thêm một bước để cơ quan có thẩm quyền xác định mỏ đó thuộc diện không đấu giá hay đưa vào kế
hoạch đấu giá.
Theo quy định của pháp luật, chỉ có các kế hoạch đấu giá là được công bố, còn các quyết định đưa vào
khu vực không đấu giá thì không bắt buộc phải công bố. Hiện nay, mới chỉ có Quyết định 203/QĐ-TTg
ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác
khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường được công khai với 151 khu
vực hoạt động khoáng sản. Các văn bản khác hầu như không được công bố công khai cho các doanh
nghiệp biết để làm hồ sơ xin cấp phép. Thông tin về sự tồn tại của các quyết định cho phép không đấu
giá này chỉ được đăng tải trên website của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khi đã có doanh nghiệp đầu
tiên nộp hồ sơ xin cấp phép. Quy trình như vậy sẽ làm nảy sinh nghi vấn về việc làm thế nào để doanh
nghiệp đầu tiên biết đến quyết định đưa mỏ vào khu vực không đấu giá để có thể nộp hồ sơ.
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đấu giá
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay, mới chỉ có 12 mỏ cất làm vật liệu xây dựng
thông thường ở Quảng Bình, Kon Tum thu được 3,6 tỷ đồng và một số mỏ ở Quảng Ngãi thu về 5,1 tỷ
đồng. Ở cấp trung ương và ở tất cả các địa phương khác mới chỉ dừng lại ở các bản kế hoạch đấu giá.
Đây chỉ là con số rất nhỏ trên tổng số 75 giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường và 853 giấy phép
do UBND các địa phương cấp trong 18 tháng, từ 01/01/2014 đến 31/6/2015.
Thực tiễn này một phần do việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục đấu giá và các quy định của
pháp luật chưa thực sự phù hợp, gây khó khăn trong giai đoạn thực hiện, cụ thể:
Việc quy định phải có 3 doanh nghiệp nộp hồ sơ thì mới tổ chức đấu giá là không khả thi. Bởi lẽ
điều kiện để được nộp hồ sơ rất cao, đặc biệt là quy định về vốn nên rất ít trường hợp có đủ số
doanh nghiệp. Vô hình trung, quy định điều kiện tổ chức đấu giá như vậy đang cản trở các doanh
nghiệp tham gia hoạt động này;
Việc tổ chức đấu giá tại các mỏ chưa thăm dò gặp nhiều khó khăn do chưa có đủ thông tin chính
xác để xác định trữ lượng nhằm tính giá khởi điểm;
Chi phí để thuê dịch vụ tổ chức đấu giá chuyên nghiệp vẫn còn cao.

hộp 5: vướng mắc trong việc tổ chức đấu giá hiện nay
hỏi: việc tổ chức đấu giá hiện nay có gì vướng mắc?
Trả lời: Mỏ chưa thăm dò thì không biết đấu giá kiểu gì. Mình chẳng biết tính giá khởi điểm thế
nào mà doanh nghiệp họ cũng sợ rủi ro, không dám bỏ giá. Với lại chi phí dịch vụ đấu giá quá
cao. Họ tính theo phần trăm giá trị mỏ, mà mỏ khoáng sản thì giá trị lớn.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số doanh nghiệp, nguyên nhân họ không mặn mà với việc tham gia
đấu giá vì các mỏ được đưa ra đấu giá không có giá trị kinh tế cao, thường là mỏ nghèo, khai thác khó
khăn. Mặc dù đã có các quy định về tiêu chí phân định khu vực đấu giá và không đấu giá, nhưng vẫn
còn nhiều điểm chung chung, dẫn đến tình trạng khó khăn này.
Quy định của Luật khoáng sản cho phép đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại cả những mỏ khoáng
sản đã thăm dò và chưa thăm dò. Tuy nhiên, theo quy định, nếu doanh nghiệp đã thực hiện công tác
thăm dò thì sẽ được ưu tiên cấp quyền khai thác. Chỉ khi nào doanh nghiệp này từ bỏ quyền ưu tiên thì
mới có thể tổ chức đấu giá để các doanh nghiệp khác đấu giá. Điều này hiếm khi xảy ra, do đó, việc đấu
giá sẽ tập trung chủ yếu vào các mỏ chưa thăm dò.
Một rào cản nữa của việc tổ chức đấu giá là điều kiện để một doanh nghiệp có thể tham gia đấu giá quá
cao. Theo quy định, doanh nghiệp phải có số vốn từ 50% giá trị mỏ khoáng sản trở lên. Đối với nhiều
mỏ khoáng sản lớn có giá trị hàng trăm tỷ thì đây là điều kiện quá cao và không nhiều doanh nghiệp có
thể đáp ứng.
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Cấp phÉp Tại Khu vựC KhôNg đấu giá
Về các mỏ khoáng sản được cấp phép không thông qua đấu giá, vẫn có một vài quy định của pháp luật
nhằm tăng cường tính minh bạch. Khoản 1 Điều 35 của Nghị định 15/2012/NĐ-CP quy định, khi có
doanh nghiệp đầu tiên nộp đơn xin phép thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải đăng tải
thông tin đó trên website của mình và dành 30 ngày để các doanh nghiệp khác có thể nộp hồ sơ. Tuy
nhiên, quy định này tỏ ra không hiệu quả trên thực tế vì hầu như không có trường hợp nào có doanh
nghiệp thứ hai cũng nộp hồ sơ. Có nhiều nguyên nhân của hiện tượng này:
Thứ nhất, khoảng thời gian 30 ngày là quá ngắn để các doanh nghiệp khác có thể chuẩn bị hồ sơ
xin cấp phép thăm dò khoáng sản. Muốn chuẩn bị được hồ sơ này, doanh nghiệp phải làm thủ tục
xin phép tra cứu tài liệu, tự mình nghiên cứu tài liệu, đi khảo sát thực tế và cuối cùng lập đề án
thăm dò khoáng sản. Tất cả công việc này hầu như không thể thực hiện trong một khoảng thời
gian ngắn như vậy;
Thứ hai, việc đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đầu tiên được thực hiện không đầy đủ,
thiếu các thông tin cầu thiết và khó tìm kiếm, cản trở cơ hội của các doanh nghiệp khác;
Thứ ba, ở cấp địa phương, rất ít trường hợp website của UBND tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi
trường có đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ đầu tiên. Hơn nữa, việc tồn tại đến 64 website
(của 63 tỉnh và Tổng cục) gây khó khăn cho người tiếp cận và làm vô hiệu hóa tính minh bạch của
việc đăng tải thông tin.
Bảng 6: Khoáng sản không đấu giá

Loại KS

Khu vực

Quy hoạch

Không đấu giá

Chủ Đầu tư

Đất, đá
làm vật
liệu xây
dựng
thông
thường

Xã Cam Hòa, xã Cam
Hải Đông, huyện Cam
Lâm; xã Diên Xuân,
huyện Diên Khánh; xã
Cam Thịnh Đông,
TP.Cam Ranh.

QĐ 441/QĐ-UBND,
18/02/2016

Cát, sỏi

Bãi Soi Ninh Tào, thôn
Ninh Tào, xã Hợp
Thịnh, huyện Hiệp Hòa;

762/QĐ-UBND

Công ty cổ phần đầu tư
Đức Long (Công văn số
3546/UBND-TN ngày
08/11/2016)

Cát, sỏi

Bãi soi Xạ thuộc địa
bàn các thôn Cửa Đền,
thôn Tăng Sơn, thông
Giếng, thôn Chùa,
thôn An Khánh, thôn
Dây, thôn Quyết Tiến,

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH phát triển
xây dựng Long Dương
(Công văn số
3546/UBND-TN)

Cát, sỏi

Khu Bến Lạnh, thôn
Lạnh, xã Lệ Viễn,
huyện Sơn Động; Khu
Đá Vách, thôn Lạnh, xã
Lệ Viễn, huyện SƠn
Động; Khu Quang Hải,
thôn Thia, xã Lệ Viễn,
huyện Sơn Động

762/QĐ-UBND

Hợp tác xã sản xuất,
kinh doanh vật liệu xây
dựng Thôn Lạnh (Công
văn số 3482/UBND-TN
ngày 03/11/2016)
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Loại KS

Khu vực

Không đấu giá

Chủ Đầu tư

Cát, sỏi

Bãi Đìa, thôn Xuân
Phú, xã Bắc Lũng,
huyện Lục Nam

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Linh Hải
(Công văn số
3729/UBND-TN ngày
22/11/2016)

Cát, sỏi

Bãi soi Đồng Đạo,
thôn Long Đạo, xã
Hợp Thịnh, huyện
Hợp Hòa

762/QĐ-UBND

Công ty cổ phần đầu tư
xây dựng khai thác
khoáng sản Hưng Tín
(Công văn số
3728/UBND-TN ngày
22/11/2016)

Cát, sỏi

Bãi soi Đồng Vân,
Giang Đông, xã Đồng
Tân, huyện Hiệp Hòa

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH khai
khoáng Dũng An Phát
(Công văn số
4007/UBND-TN ngày

Cát, sỏi

Khu vực lòng sông Lục
Nam thuộc địa bàn xã
Vũ Xã, huyện Lục Nam
vã xã Trí Yên, huyện
Yên Dũng

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH 1 TV Ngọc
Thành Phát (Quyết định
số 305/QĐ-UBND ngày
30/05/2016)

Cát, sỏi

Khu vực lòng sông
Lục Nam thuộc dịa
bàn các xã Vũ Xá,
Đan Hội, huyện Lục
Nam và xã Trí Yên,
huyện Yên Dũng

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH 1TV Ngọc
Thành Phát (Quyết định
số 305/QĐ-UBND ngày
30/5/2016)

Cát, sỏi

Khu vực lòng sông
Sỏi thuộc địa bàn các
xã Tân Sỏi, Đồng
Tâm, Đồng Kỳ, huyện
Yên Thế; Khu vực
lòng sông Sỏi thuộc
địa bàn xã Hợp Đức,
huyện Tân Yên và các
xã Tân Sỏi, Bố Hạ,
huyện Yên Thế

762/QĐ-UBND

Công ty TNHH Đại
Hoàng Dương (Công
văn số 3933/UBND-TN
ngày 07/12/2016)

Cát

Sông Cái, thôn Thạnh
Mỹ 1, thị trấn Thạnh
Mỹ, huyện Nam
Giang, Quảng Nam

Thông báo số
145/TB-UBND ngày
14/4/2016

Công ty TNHH Xây dựng
Tiến Lợi

Quặng
quaczit

Xã Cốc Lầu và xã Bảo
Nhai, huyện Bắc Hà,
Lào Cai

Cát

Sông Đà Rằng, thôn
Đình Thọ, thị trấn Phú
Hòa, huyện Phú Hòa,
tỉnh Phú Thọ
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Quy hoạch

303/TB-STNMT ngày
29/7/2016

Chương 1
Chương 2
Chương 3

Loại KS

Khu vực

Không đấu giá

Chủ Đầu tư

Granit
ốp lát

Khu vực Suối Tiên,
huyện Diên Khánh;
Khu vực Vạn Khánh,
xã Vạn Khánh, huyện
Vạn Ninh; Khu vực
Vạn Thắng, xã Vạn
Thắng và Vạn Khánh,
huyện Vạn Ninh, tỉnh
Khánh Hòa

1771/TTg-KTN

08/10/2015

Sét
chịu lửa

Phường Cộng Hòa,thị
xã Chí Linh, Hải Dương

1353/QĐ-UBND

25/05/2016

Laterit

Bình Cảnh và Vũ Lâm,
Lạc Sơn, Hòa Bình

QHKS làm nguyên liệu xi măng
đến năm 2020 (CV 2615/TTg-KTN,
19/12/2014)

QĐ 203/QĐ-TTg,
27/01/2014

Công ty Tập đoàn xi
măng Vissai Hòa Bình

Đá hoa

Nà Kèn, Lâm Thượng
và Khai Trung, Lục
Yên, Yên Bái

QHKS làm vật liệu xây dựng ở Việt
Nam đến năm 2020

QĐ 203/QĐ-TTg,
27/01/2014

Công ty TNHH Đá cẩm
thạch R.K Việt Nam

Nước
khoáng

Phường Quang Hanh,
Cẩm Phả, Quảng Ninh

CV 1207/TTg-KTN,
29/7/2015

Công ty TNHH Đá cẩm
thạch R.K Việt Nam

Đá hoa

Thôn 8, Mường Lai,
Lục Yên, Yên Bái

QĐ 203/QĐ-TTg,
27/01/2014

Công ty XNK và chuyển
giao công nghệ Thái
Thịnh

Nước
khoáng
nóng

Pom Hán, Bình Minh,
Lào Cai, Lào Cai

CV 1207/TTg-KTN,
29/7/2015

Công ty cổ phần Đầu tư
khai thác khoáng sản An
Phát

Nước
khoáng
nóng

Kon Đào, xã Kon Đào,
Đăk Tô, Kon Tum

CV 1207/TTg-KTN,
29/7/2015

Công ty TNHH một thành
viên IQ Kon Tum

Đá vôi xi
măng

Lam Sơn, Hà Vinh,
Hà Trung, Thanh Hóa

QHKS làm xi măng đến năm 2020,
được điều chỉnh sang làm nguyên
liệu cho Dự án xi măng Long Sơn
(CV 2190/TTg-KTN ngày
03/11/2014)

QĐ 203/QĐ-TTg,
27/01/2014

Công ty TNHH Long Sơn

Quặng Sắt

Bành Tượng, Xuân Lạc
và Đồng Lạc, Chợ Đồn,
Bắc Kạn

QH quặng sắt giai đoạn đến năm
2020, có xét đến năm 2030 (QĐ
2185/QĐ-TTg, 05/12/2014)

Tờ trình 11/Tr-BTNMT,
23/4/2015.

Công ty cổ phần khoáng
sản Tây Giang Bắc Kạn

Sắt

Bản Tàn, Bằng Lũng và
Ngọc Phái, Chợ Đồn,
Bắc Kạn

QH quặng sắt giai đoạn đến năm
2020, có xét đến năm 2030 (QĐ
2185/QĐ-TTg, 05/12/2014)

Tờ trình 11/Tr-BTNMT,
23/4/2015.

Công ty cổ phần khoáng
sản Tây Giang Bắc Kạn

Titan

Đồng Luật, Vĩnh Thái,
Vĩnh Linh, Quảng Trị

QH quặng titan giai đoạn đến năm
2020, có xét tới năm 2030 (QĐ
1546/QĐ-TTg, 03/9/2013)

QĐ 203/QĐ-TTg,
27/01/2014

Công ty cổ phần Khoáng
sản Thanh Tâm

Đá sét

Nga Sơn, Hà Vinh, Hà
Trung, Thanh Hóa

QHKS làm xi măng đến năm 2020,
được điều chỉnh sang làm nguyên
liệu cho Dự án xi măng Long Sơn
(CV 2190/TTg-KTN ngày
03/11/2014)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty TNHH Long Sơn

Titan

Tây Liêm Bắc và Đông
Sen Thủy, Sen Thủy và
Ngư Thủy Nam, Lệ
Thủy, Quảng Bình

QH quặng titan giai đoạn đến năm
2020, có xét tới năm 2030 (QĐ
1546/QĐ-TTg, 03/9/2013)

CV 9430/VPCP-KTN,
25/11/2014

Công ty TNHH Kim Tín
Quảng Bình và Công ty
cổ phần Khoáng sản
Hoàng Long

Quy hoạch

QHKS làm vật liệu xây dựng đến
năm 2020 (QĐ 45/QĐ-TTg
09/01/2012)

Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật
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Loại KS

Khu vực

Quy hoạch

Không đấu giá

Chủ Đầu tư

Than

Núi Hồng, Yên Lãng,
Na Mao và Phú Cường,
Đại Từ, Thái Nguyên

QH than đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030
(CV 1813/TTg-KTN, 19/9/2014)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Tập đoàn Than - Khoáng
sản

Đá vôi

Tràng Kênh, Minh Đức, QHKS làm xi măng đến năm 2020
Thủy Nguyên, Hải Phòng (QĐ 105/2008/QĐ-TTg, 21/07/2008)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty TNHH MTV xi
măng Vicem Hải Phòng

Titan
zircon

Lương Sơn II, Chợ Lầu,
Bắc Bình và Tuy Phong,
Bình Thuận

QH quặng titan giai đoạn đến năm
2020, có xét tới năm 2030 (QĐ
1546/QĐ-TTg, 03/9/2013)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Tổng Công ty Đông Bắc

Apatit

Xã Quang Kim và xã
Bản Qua, huyện Bát
Xát, tỉnh Lào Cai.

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
tuyển quặng apatít giai đoạn 2008
- 2020

QĐ 437/TTg-KTN ngày
07/4/2014

Công ty cổ phần Bột
giặt và Hóa chất Đức
Giang;

Mangan

Thôn Bắc Bừu, xã Yên
Định, huyện Bắc Mê,
tỉnh Hà Giang.

Quy hoạch phân vùng thăm dò,
khai thác, chế biến và sử dụng
quặng crômit, mangan giai đoạn
2007-2015, định hướng đến 2025
(Quyết định số 5472/QĐ-BCT ngày
20/9/2012;)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty TNHH Việt Dũng;

Nước
khoáng

Xã Hoà Phú, huyện
Hoà Vang, thành phố
Đà Nẵng

Chủ trương thăm dò tại văn bản số
631/BCT-CNNg ngày 22 tháng 01
năm 2014.

Công văn số 831/VPCPKTN ngày 08 tháng 02
năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư
DHC Suối Đôi

Chì kẽm

Lũng Luông, xã Năng
Khả, huyện Na Hang,
tỉnh Tuyên Quang;

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng quặng chì, kẽm
giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến
năm 2020 (Công văn số
4401/VPCP-KTN ngày 30/6/2011
của Văn phòng Chính phủ)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty cổ phần Khoáng
sản Nga Việt

Than

Hà Ráng, thành phố
Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh

Quy hoạch phát triển ngành than
Việt Nam đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Than

Bắc Cọc Sáu, thành phố
Cẩm Phả, tỉnh Quảng
Ninh

Quy hoạch phát triển ngành than
Việt Nam đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Than

Xã Sơn Cẩm, huyện
Phú Lương và xã Phúc
Hà, tỉnh Thái Nguyên

Quy hoạch phát triển ngành than
Việt Nam đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Than

Đông Tràng Bạch,
thành phố Uông Bí,
tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch phát triển ngành than
Việt Nam đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Than

Hà Lầm, thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch phát triển ngành than
Việt Nam đến năm 2020, có xét
triển vọng đến năm 2030

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Cao lanh

Thôn 2, xã Lộc Châu,
thành phố Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng;

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng nhóm khoáng chất
nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa),
felspat, cao lanh và magnezit đến
năm 2015, có xét đến năm 2025

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty TNHH Anh Kiên

Vàng

Xã Cà Lúi, huyện Sơn
Hòa, tỉnh Phú Yên;

Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai
thác, chế biến và sử dụng quặng
vàng, đồng, niken, molipđen Việt
Nam đến năm 2015, có xét đến năm
2025 tại Quyết định số 3463/QĐ-BCT
ngày 12 tháng 7 năm 2011

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty cổ phần Sản
xuất và xuất nhập khẩu
Vạn Hạnh Phú Yên
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Loại KS

Khu vực

Quy hoạch

Không đấu giá

Chủ Đầu tư

Quarzit

Xã Giáp Lai, huyện
Thanh Sơn, tỉnh Phú
Thọ;

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng cất mica, pyrit,
quarzit, thạch anh, silimanit, sericit,
vermicunit giai đoạn đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030 (QĐ
386/QĐ-BCT, 18/01/2013)

QĐ 203/QĐ-TTg năm
2014

Công ty cổ phần khoáng
sản Tam Thanh

Nikelđồng

Xã Quang Trung và xã
Hà Trì, huyện Hòa An,
tỉnh Cao Bằng.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế
biến và sử dụng quặng vàng, đồng,
nikel, molipđen Việt Nam đến năm
2015, có xét đến năm 2025

Công văn số
5597/VPCP-KTN ngày
24/7/2014

Công ty cổ phần Khoáng
sản Tấn Phát

Thiếc và
kim loại
hiếm

Đồng Răm - La Vi, Ba
Khâm và Ba Trang, Ba
Tơ, Quảng Ngãi

Công văn số
7079/VPCP-KTN ngày
23 tháng 8 năm 2013
(hết hiệu lực)

Công ty TNHH Hương
Hải Group

Nikel

Tạ Khoa, Hồng Ngài,
Song Pe, huyện Bắc
Yên và Tà Hộc, huyện
Mai Sơn, Sơn La

Văn bản số
10823/VPCP-KTN ngày
24 tháng 12 năm 2013
(hết hiệu lực)
Nghị định
15/2012/NĐ-CP được
thay bởi
Nghị định
158/2016/NĐ-CP
hướng dẫn Luật khoáng
sản (có hiệu lực từ
ngày 15/01/2017)

Công ty TNHH mỏ nikel
Bản Phúc

Nước
khoáng

Xã Kon Đào, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Công văn số 1207/TTgKTN ngày 29 tháng 7
năm 2015
(hết hiệu lực)

Công ty TNHH một
thành viên IQ Kon Tum

Thạch anh

Xã Ân Phong, xã Ân
Hữu và xã Ân Đức,
huyện Hoài Ân, tỉnh
Bình Định.

Công văn số 2028/TTgKTN ngày 10/10/2014

Công ty Cổ phần
Khoáng sản Lào Cai
Quảng Trị

Nước
khoáng

Xã Đông Cơ, huyện
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Công văn số 7427/VPCP
– KTN ngày 05/9/2013
(hết hiệu lực)

Công ty TNHH MTV
Nước khoáng Men

Quy hoạch thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng chất mica, pyrit,
quarzit, thạch anh, silimanit, sericit,
vermiculite giai đoạn đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Quyết định số 386/QĐ-BCT ngày
18 tháng 01 năm 2013)

Hiện nay, trên website của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có đăng tải thông tin về 38 bộ hồ sơ xin
cấp phép thăm dò khoáng sản không qua hình thức đấu giá. Trong khi đó, chỉ tính từ đầu năm 2012 đến
hết năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp tất cả 112 giấy phép thăm dò khoáng sản không
qua đấu giá, trong đó có 17 trường hợp gia hạn giấy phép, 95 trường hợp cấp mới.
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lấy Ý KiếN việC Cấp phÉp hoạT độNg KhoáNg sảN
Pháp luật Việt Nam yêu cầu các dự án thăm dò và khai thác khoáng sản phải thực hiện 3 lượt lấy ý kiến
trước khi hoàn tất thủ tục.
Thứ nhất, các quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản tại Nghị định
15/2012/NĐ-CP đều yêu cầu cơ quan nhà nước phải thực hiện việc lấy ý kiến trước khi cấp phép;
Thứ hai, các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc diện phải thẩm tra hoặc đăng ký đầu tư
cũng phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến;
Thứ ba, nhiều dự án khoáng sản có quy mô trung bình trở lên phải thực hiện việc lấy ý kiến đối với
báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Theo ý kiến của một số chuyên gia, việc phải lấy ý kiến đến 3 vòng như vậy vừa thừa lại vừa thiếu. Đối
tượng lấy ý kiến của cả 3 vòng tương đối giống nhau, trùng lặp ở các cơ quan nhà nước tại địa phương
cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Riêng có các báo cáo ĐTM là có thể được lấy ý kiến đại diện người dân địa
phương, nơi có khoáng sản. Tuy nhiên, trên thực tế hiếm khi nào trực tiếp người dân được tham gia
đóng góp cho các báo cáo ĐTM mà chủ yếu là các tổ chức đại diện tại địa phương như UBND cấp xã,
Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của địa phương.
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Chương 1
Chương 2
Chương 3

Thực thi quy định về công khai,
minh bạch giám sát hoạt động khoáng sản
CôNg Khai CáC giấy phÉp hoạT độNg KhoáNg sảN đã Cấp
Pháp luật Việt Nam không yêu cầu phải công bố thông tin về các giấy phép khoáng sản đã cấp. Duy
nhất tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Nghị định 15/2012/NĐ-CP có quy định việc cơ quan tiếp nhận hồ
sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản phải thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại
trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, việc này
hầu như không được thực hiện trên thực tế.
Hàng năm Tổng cục Địa chất và Khoáng sản vẫn có đăng bảng tổng hợp các giấy phép thăm dò và khai
thác khoáng sản mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp trong năm. Tuy nhiên, danh sách này được
đăng tải muộn và khó tìm kiếm. Ví dụ, danh sách các giấy phép khoáng sản mà Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp trong năm 2013 và 2014 được đăng tải vào đầu tháng 4 năm 2015. Các thông tin được
công bố bao gồm: số giấy phép, ngày cấp, loại khoáng sản, vị trí mỏ, doanh nghiệp được cấp phép,
diện tích, thời hạn, trữ lượng, sản lượng, và một số ghi chú khác.

CôNg Khai CáC Báo Cáo KhoáNg sảN
Nghị định 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản yêu cầu doanh nghiệp phải lập các báo cáo kết
quả thăm dò và kết quả khai thác khoáng sản thường niên. Các địa phương và Bộ Tài nguyên môi
trường phải báo cáo kết quả quản lý nhà nước về khoáng sản mỗi năm. Tuy nhiên, cũng theo quy định
này, các báo cáo chỉ được gửi trong nội bộ các cơ quan nhà nước gồm Sở Tài nguyên và Môi trường,
UBND cấp tỉnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ
Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ.
Theo ông Lại Hồng Thanh - Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam, công tác báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản đã được chấn chỉnh trong vài
năm trở lại đây, tỷ lệ doanh nghiệp có thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản đã tăng.
Tuy nhiên, hành vi không nộp báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, kết quả kiểm kê trữ lượng vẫn là
hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính nhiều nhất trong lĩnh vực khoáng sản.
Các báo cáo về quản lý nhà nước về khoáng sản tại các địa phương hầu như không được công bố, chỉ
có báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý trên toàn quốc thì được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản. Tuy nhiên, có một thực tế là các báo cáo
này có rất ít nội dung đề cập đến các nguồn thu từ khoáng sản. Các thông tin chi tiết về sản lượng
khoáng sản khai thác tại các mỏ, kết quả thăm dò khai thác, các nguồn thu từ khoáng sản không được
công bố.
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hộp 6: Tính chính xác của các kết quả thăm dò khoáng sản
hỏi: Doanh nghiệp cho rằng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính dựa trên kết quả
thăm dò là không hợp lý vì kết quả này không chính xác. Nhưng thăm dò khoáng sản là việc
doanh nghiệp làm, kết quả thăm dò doanh nghiệp chịu trách nhiệm, sao lại có thể cho rằng
kết quả không chính xác?
Trả lời: Đúng là thăm dò khoáng sản do doanh nghiệp làm. Nhưng trước đây, khi chưa tính tiền
cấp quyền khai thác khoáng sản thì báo cáo trữ lượng chỉ để phê duyệt cho qua. Vì thế mà doanh
nghiệp cố gắng báo cáo trữ lượng cao lên một chút. Sau này khai thác ít hơn trữ lượng cũng không
sao. Chứ nếu báo cáo trữ lượng thấp, sau này nhỡ may khai thác vượt trữ lượng lại bị xử lý.

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp khoáng sản phải báo cáo kết quả khai thác khoáng sản theo
từng năm, trong đó, nội dung quan trọng nhất là sản lượng khoáng sản đã khai thác trong năm đó.

hộp 7: Báo cáo sản lượng khai thác khoáng sản
hỏi: Doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền có khó khăn không?
Trả lời: Doanh nghiệp tôi khai báo đúng sản lượng khai thác được, nên khi thu thêm tiền cấp
quyền thì cũng khó khăn, nhưng không khó khăn bằng những doanh nghiệp trước nay báo cáo
sản lượng thấp xuống nhằm giảm thuế tài nguyên.
hỏi: Tại sao?
Trả lời: Vì tiền cấp quyền tính trên trữ lượng còn lại, tức là tổng trữ lượng trừ đi phần trước nay
đã khai thác. Nếu doanh nghiệp báo cáo kết quả khai thác thấp đi thì phần còn lại nhiều hơn,
nên phải nộp tiền nhiều hơn.
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Thực thi quy định về công khai minh bạch
trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, môi trường, xã hội
Thuế Tài NguyêN
Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, thuế tài nguyên là khoản thu ngân sách địa phương được
hưởng 100%. Hiện nay, con số thống kê duy nhất được công bố là tổng số tiền thuế tài nguyên thu được
trong một năm và thường chỉ đạt ở mức 0,5%-1% tổng thu ngân sách. Do đó, thách thức lớn nhất đối với
việc kiểm soát nguồn thu chính là ở chỗ phải có sự công khai các con số về thu thuế tài nguyên để có thể
đối chiếu, bao gồm: tổng số tiền thuế thu được, sản lượng tính thuế, giá tính thuế (theo từng thời kỳ).
Theo kết quả phỏng vấn, việc quyết toán thuế tài nguyên gặp một số vấn đề sau:
Các cơ quan nhà nước cho rằng doanh nghiệp không báo cáo hết sản lượng khai thác được
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, vấn đề khó khăn nhất đối với việc thu thuế tài nguyên hiện nay là vẫn dựa
trên sản lượng doanh nghiệp tự khai, tự nộp. Trong khi đó, chưa có cơ chế giám sát sản lượng khai thác
thực tế một cách hiệu quả. Đây được coi là rủi ro dẫn đến thất thu do doanh nghiệp có cơ hội để khai báo
số liệu thấp hơn thực tế. Các cơ quan thuế tại địa phương tham gia phỏng vấn sâu cũng đồng tình với nhận
định này. Khó khăn lớn nhất là vì các cơ quan này không đủ chuyên môn về khoáng sản cũng như thời
gian, công sức để kiểm tra sản lượng doanh nghiệp khai thác được.
Xác định như thế nào là “sản phẩm khác” còn thiếu minh bạch
Hiện nay, các văn bản pháp luật về thuế tài nguyên đều có sự phân biệt công tác sau khai thác giữa sàng,
tuyển, vận chuyển, chế biến thành sản phẩm khác hay không thành sản phẩm khác6 (Luật thuế tài nguyên,
Thông tư 105/2010/TT-BTC). Nếu các công đoạn sau khai thác tạo ra sản phẩm khác thì giá tính thuế sẽ
được trừ đi các chi phí của việc chế biến. Ngược lại, nếu không cho ra được sản phẩm khác thì các chi phí
sàng tuyển, vận chuyển, chế biến sẽ không được trừ. Do đó, nếu được công nhận là “sản phẩm khác” thì
doanh nghiệp được hưởng lợi rất lớn về thuế.
Tuy nhiên, khái niệm “sản phẩm khác” được coi là một điểm không rõ ràng, thiếu minh bạch và gây nguy
cơ áp dụng tùy tiện. Pháp luật về thuế tài nguyên chỉ quy định thẩm quyền chứng nhận sản phẩm khác
thuộc về bộ chuyên ngành (Bộ Công Thương hoặc Bộ Xây dựng), mà không có thêm các quy định cụ thể về
tiêu chí hay thủ tục để xin chứng nhận này.
hộp 8: xác định thế nào là “sản phẩm khác”
hỏi: Tiêu chí nào để xác định đâu là sản phẩm khác?
Trả lời: Mỗi loại khoáng sản lại có tiêu chí khác nhau. Ví dụ, với vàng thì mặc dù đã chế biến ra vàng
bốn số chín thì cũng chưa được coi là sản phẩm khác mà phải ra đồ trang sức vòng nhẫn thì mới
được coi là sản phẩm khác.

6

Thông tư 152/2015/TT-BTC sử dụng khái niệm “sản phẩm công nghiệp”.
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Giá tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định
Quy định chung về giá tính thuế tài nguyên hiện nay là theo giá bán khoáng sản nhưng không được thấp
hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định. Theo giải thích của cơ quan thuế, việc quy định UBND cấp tỉnh quy
định giá tính thuế là nhằm tránh hiện tượng chuyển giá, khi mà các doanh nghiệp khai thác liên kết với
đối tác để kê khai giá bán khoáng sản thấp đi. Quy định như vậy đã nảy sinh một số bất cập được phản
ánh trên thực tế.
Thứ nhất, do thuế tài nguyên là khoản thu ngân sách địa phương, nên nhiều địa phương cố gắng
quy định giá tính thuế cao hơn nhằm tăng thu;
Thứ hai, biểu giá của UBND cấp tỉnh thường không thay đổi, trong khi giá bán của nhiều loại tài
nguyên lại thay đổi thường xuyên theo giá thị trường;
Thứ ba, nhiều UBND cấp tỉnh quy định giá tính thuế chung cho một loại khoáng sản trên địa bàn
tỉnh, chứ không phân chia theo từng mỏ. Trong khi đó, chất lượng quặng ở mỗi mỏ là khác nhau và
giá bán có thể rất khác nhau.

TiềN Cấp quyềN Khai TháC KhoáNg sảN
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính dựa trên tổng trữ lượng khoáng sản được ghi trong giấy
phép. Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, mức độ chính xác của trữ lượng này không cao. Kể cả
trong trường hợp được thăm dò tốt nhất thì mức độ chính xác cũng chỉ là 80%, trong khi đó, nhiều
trường hợp đã cấp phép với mức độ trữ lượng chính xác chỉ đạt 50%. Nếu sử dụng thông tin này để tính
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì số tiền có thể chênh lệch rất lớn.
Trước đây, thông tin về trữ lượng trên giấy phép khai thác khoáng sản không có nhiều ý nghĩa trên thực
tế, bởi các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp được tính trên sản lượng khai thác, chứ không phải là
trữ lượng. Do đó, khi thăm dò, nhiều doanh nghiệp có xu hướng lạc quan hơn khi khai báo trữ lượng.
Tuy nhiên, đến nay, khi Nhà nước đặt ra quy định thu tiền cấp quyền dựa trên trữ lượng khoáng sản thì
nhiều doanh nghiệp phải nộp số tiền quá lớn so với khả năng khai thác thực tế của mỏ. Do có các vấn
đề như vậy, hầu hết các doanh nghiệp đều có nhu cầu muốn đánh giá lại trữ lượng để làm căn cứ tính
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

phí Bảo vệ môi TrườNg
Phí bảo vệ môi trường được thu nhằm phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do pháp luật
cho phép nhập khoản thu này vào tổng thu ngân sách địa phương nên không thể kiểm soát được việc
sử dụng có đúng mục đích không, sử dụng như thế nào. Ví dụ, tại Quảng Ninh, tổng thu phí bảo vệ môi
trường đối với khai thác khoáng sản tại địa phương trong 1 năm tương đương tổng chi cho công tác
bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu là chi cho các công trình bảo vệ môi trường
khu vực đô thị, các công trình bảo vệ môi trường biển. Như vậy, số tiền thu được không hoàn toàn chỉ
được sử dụng cho việc bảo vệ môi trường liên quan đến khai thác khoáng sản.
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CáC KhoảN đóNg góp phÚC lợi Cho Người DâN địa phươNg
Nhiều doanh nghiệp có các khoản đóng góp cho người dân địa phương, như hỗ trợ các hoạt động phúc
lợi, xây dựng đường giao thông, công trình của địa phương. Các khoản đóng góp này thường do chính
quyền địa phương thu và sử dụng. Có địa phương ban hành văn bản yêu cầu doanh nghiệp “tự nguyện”
đóng góp với mức phí ấn định. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có quy định của pháp luật nào về việc minh
bạch khoản thu chi này. Nhiều doanh nghiệp cũng đã tự thông báo đến người dân địa phương các khoản
đóng góp mà mình đã chuyển cho chính quyền.

hộp 9: Các khoản đóng góp "tự nguyện” của doanh nghiệp
hỏi: Các khoản đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp có được sử dụng đúng mục đích và
công khai không?
Trả lời: Trước đây chúng tôi đóng tiền cho chính quyền địa phương để xây dựng công trình phúc
lợi, đường xá, thủ lợi cho người dân. Nhưng sau này chúng tôi chuyển sang hỗ trợ trực tiếp bằng
hiện vật. Ví dụ, xây công trình thì chúng tôi cho xe của công ty, dán biển hiệu của công ty chở vật
liệu xây dựng đến, như vậy là minh bạch, người dân biết được ngay.

miNh BạCh TroNg việC ThựC hiệN CáC Nghĩa vụ về môi TrườNg

Ngay từ trước khi khai thác, các doanh nghiệp khoáng sản đã phải lập Đề án đóng cửa mỏ và Đề án cải
tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Nội dung của hai văn bản này rất giống nhau nhưng
phải nộp cho 2 cơ quan khác nhau là cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và cơ quan quản lý nhà
nước về môi trường. Nhiều doanh nghiệp cho biết, họ chỉ cần làm một tài liệu sau đó sao chép và gửi
cho cơ quan kia. Như vậy, có một sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ và thiếu phối hợp quản lý
giữa hai cơ quan. Báo cáo số 1642/BC-UBKHCNMT13 ngày 20/7/2015 của Ủy ban Khoa học Công nghệ
và Môi trường của Quốc hội cũng nhận định: “Cơ chế phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với
các bộ Công Thương, Xây dựng, Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong quản lý, khai thác khoáng
sản gắn với bảo vệ môi trường chưa được thực hiện tốt.”
hộp 10: Thực trạng các đề án đóng cửa mỏ
hỏi: Khi lập đề án đóng của mỏ, doanh nghiệp có gặp khó khăn gì không?
Trả lời: Không nhiều, chỉ là đề án đóng của mỏ và đề án cải tạo, phục hồi môi trường giống nhau
quá, chỉ cần lập một cái thôi là được. Nếu có thể đơn giản một trong hai thủ tục thì tốt.
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Công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch khoáng sản
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Công khai, minh bạch về thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản
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Công khai minh bạch về thể chế pháp lý
trong ngành khoáng sản
CôNg Khai, miNh BạCh là NguyêN TẮC Cơ BảN, Chủ đạo TroNg pháp luẬT về KhoáNg sảN

Hiến pháp Việt Nam quy định khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, tương tự như một số loại
tài sản khác. Vấn đề công khai, minh bạch đã được coi là nguyên tắc trong pháp luật về đất đai, ngân
sách hay vốn đầu tư của Nhà nước vào các doanh nghiệp, nhưng lại chưa được chú trọng trong pháp
luật về khoáng sản. Đây là thiếu sót lớn cần được khắc phục. Việc công khai, minh bạch và thực hiện
giám sát lĩnh vực khoáng sản của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và người dân cần được thực hiện tương
tự như các loại công sản khác. Việc ghi nhận nguyên tắc công khai, minh bạch trong pháp luật vè khoáng
sản cần được ghi nhận tại Luật khoáng sản 2010 cũng như tại các văn bản hướng dẫn thi hành là cần
thiết để thể hiện sự xuyên suốt trong hệ thống pháp luật.
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Công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch khoáng sản
Việc công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch khoáng sản được biểu hiện thông qua việc lấy ý kiến
trước khi ban hành quy hoạch và công bố quy hoạch sau ban hành. Cần xác định một số nguyên tắc minh
bạch trong quy hoạch khoáng sản như sau:
Những nội dung của Quy hoạch khoáng sản cần công khai, minh bạch
Nguyên tắc công khai, minh bạch quy hoạch khoáng sản không chỉ áp dụng cho các bản quy hoạch mà cả
những văn bản chứa nội dung của quy hoạch, bao gồm:
Các bản sửa đổi, bổ sung quy hoạch khoáng sản;
Các văn bản khác có chứa một phần nội dung của quy hoạch khoáng sản và có giá trị áp dụng tương tự,
gồm: văn bản Khoanh định khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; văn bản Khoanh định khu vực cấm,
khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản; văn bản Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.
Lấy ý kiến đối với dự kiến ban hành, sửa đổi quy hoạch khoáng sản và các văn bản có ý nghĩa như
quy hoạch
Hiện nay, việc lấy ý kiến các bản quy hoạch khoáng sản mới chỉ xoay quanh một số cơ quan nhà nước. Trong
khi, đây là vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp và người
dân địa phương nơi có khoáng sản. Do đó, cần tăng cường tính minh bạch trong giai đoạn này thông qua
một số biện pháp sau:
Hồ sơ gửi lấy ý kiến kết quả khoanh định khu vực cấm, tạm cấm cần được đăng tải trên website của cơ
quan trình ít nhất 45 ngày;
Đối tượng được gửi hồ sơ lấy ý kiến không chỉ bao gồm các bộ ngành, UBND cấp tỉnh mà cần có ý kiến
của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và người dân địa phương chịu ảnh hưởng bởi quy hoạch đó.
Phạm vi hiệp hội và người dân chịu ảnh hưởng sẽ được xác định phụ thuộc vào từng trường hợp cụ
thể có thể căn cứ vào phạm vi khai thác, phạm vi tác động môi trường...
Công bố quy hoạch và các văn bản có ý nghĩa như quy hoạch khoáng sản
Hiện nay, việc công bố các quy hoạch khoáng sản được thực hiện trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ
ngày quy hoạch khoáng sản được phê duyệt. Thông thường, các bản quy hoạch và văn bản có ý nghĩa như
quy hoạch này sẽ có hiệu lực ngay kể từ thời điểm ký. Như vậy, sẽ có một khoảng thời gian mà người dân
và doanh nghiệp không biết đến một bản quy hoạch đã có hiệu lực. Do đó, cần quy định lùi thời hạn có hiệu
lực của quy hoạch khoáng sản lại, có thể áp dụng một trong hai phương án:
Thời điểm có hiệu lực của quy hoạch khoáng sản không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày ký; hoặc
Thời điểm có hiệu lực của quy hoạch khoáng sản không sớm hơn 15 ngày kể từ ngày công bố.
Về hình thức công bố, việc công bố quy hoạch khoáng sản và các văn bản có ý nghĩa tương tự như quy
hoạch cần được thực hiện thống nhất tại website của Tổng cục địa chất và khoáng sản, ngoài ra, có thể đăng
tải thêm tại website của Chính phủ và UBND địa phương nơi có khoáng sản.
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Công khai, minh bạch về thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản
Như đã phân tích, thủ tục doanh nghiệp tra cứu thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản đã được quy
định thành một thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khó khăn nằm ở chỗ các doanh nghiệp không biết được
rằng vào thời điểm hiện tại, cơ quan nhà nước có những thông tin nào để xin phép làm thủ tục tra cứu.
Do đó, cần bổ sung thêm trách nhiệm của cơ quan quản lý thông tin về khoáng sản việc phải công bố
danh sách các thông tin về khoáng sản mà mình có. Ví dụ, sau khi thực hiện công tác đánh giá tiềm
năng khoáng sản trên một địa bàn, Nhà nước công bố công khai cho doanh nghiệp và người dân biết
rằng đã phát hiện được 6 điểm mỏ và loại khoáng sản trên địa bàn đó. Các thông tin chi tiết hơn về địa
điểm, trữ lượng dự tính, kết cấu mỏ… thì giữ bí mật và chỉ cung cấp khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu
tra cứu.
Hơn nữa, nhằm tránh sự thiếu chính xác của các thông tin về đánh giá tiềm năng khoáng sản do Nhà
nước cung cấp, cần sửa đổi quy định về thời điểm doanh nghiệp phải hoàn trả chi phí này. Cụ thể,
doanh nghiệp chỉ phải hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khi xin phép khai thác khoáng sản, còn khi
xin phép thăm dò thì không cần hoàn trả. Bởi trong giai đoạn thăm dò, doanh nghiệp mới có cơ hội
kiểm tra lại tính chính xác của thông tin nhà nước cung cấp. Hơn nữa, khi thăm dò thì mỏ khoáng sản
cũng chưa mang lại lợi ích kinh tế nên việc hoàn trả chi phí là không hợp lý.
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Công khai, minh bạch trong cấp phép hoạt động khoáng sản
Việc minh bạch trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản cần tập trung vào việc tăng cường thực
hiện cấp phép thông qua đấu giá, thay vì thông qua hình thức không đấu giá như hiện nay. Một số giải
pháp cụ thể như sau:
1. Giảm bớt các trường hợp khoanh định khu vực không đấu giá hoạt động khoáng sản
Các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá hoạt động khoáng sản hiện nay tương đối nhiều (Điều
12, Nghị định 15/2012/NĐ-CP), trong đó có nhiều tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn và thiếu
minh bạch:
Đối với than: không nên loại trừ toàn bộ khoáng sản than ra khỏi diện phải đấu giá vì hiện nay Việt
Nam vẫn đang xuất khẩu than. Nên căn cứ vào nhu cầu sử dụng than trong nước đã được thể hiện
trong quy hoạch than và xác định năng lực khai thác than tối thiểu đáp ứng nhu cầu này. Chỉ những
khu vực khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước mới không cần đấu giá, các khu vực
khác vượt quá công suất này thì cần tổ chức đấu giá để đảm bảo tốt nhất tính công khai, minh bạch;
Bỏ quy định về việc không đấu giá tại các mỏ khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng hoặc
các nhà máy chế biến sâu được Thủ tướng phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Bởi hiện
nay, Luật đầu tư 2014 đã bỏ thẩm quyền của Thủ tướng trong việc quyết định chủ trương đầu tư
đối với các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;
Tiến hành đấu giá tại các mỏ khoáng sản bị hạn chế về tổ chức, cá nhân được phép thăm dò, khai
thác khoáng sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 của Luật khoáng sản. Lý do là vì việc hạn
chế này chỉ áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp cụ thể, các doanh nghiệp khác đủ điều
kiện vẫn nên tiến hành đấu giá theo quy định của pháp luật;
Bãi bỏ quy định không tiến hành đấu giá tại các khu vực do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Khoản
2 Điều 78 của Luật khoáng sản đã giao thẩm quyền “quy định tiêu chí khoanh định khu vực không
đấu giá quyền khai thác khoáng sản” cho Chính phủ. Như vậy, Nghị định của Chính phủ chỉ được quy
định về tiêu chí, không được ủy quyền tiếp.
2. Công khai các quyết định đưa vào khu vực không đấu giá
Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu một mỏ khoáng sản đã được đưa vào quy hoạch và được
công bố thì doanh nghiệp cũng chưa thể xin cấp phép được ngay, do chưa rõ mỏ đó sẽ được cấp phép
theo thủ tục đấu giá hay thủ tục không đấu giá. Nểu mỏ khoáng sản được xếp vào diện đấu giá thì doanh
nghiệp sẽ được thông báo dựa trên việc công bố kế hoạch đấu giá mỏ. Tuy nhiên, nếu mỏ khoáng sản
được xếp vào diện không đấu giá thì doanh nghiệp không được cung cấp thông tin này. Do đó, cần công
khai cả những quyết định đưa mỏ vào khu vực không đấu giá. Thời hạn công khai là 05 ngày làm việc,
kể từ khi quyết định được phê duyệt để đảm bảo tính kịp thời của thông tin. Việc nhận hồ sơ xin cấp
phép tại các mỏ này chỉ được tiến hành sau 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định khoanh định khu vực
không đấu giá để các doanh nghiệp có thời gian cân nhắc và lập hồ sơ xin cấp phép.
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3. Tăng tính cạnh tranh khi xin cấp phép tại các mỏ không đấu giá
Mặc dù không thông qua đấu giá, nhưng thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực không
đấu giá cũng đã được quy định ít nhiều cho phép sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên
thực tế, rất hiếm trường hợp có hai doanh nghiệp cùng nộp đơn xin cấp phép hoạt động khoáng sản.
Một phần nguyên nhân như đã nói ở trên là do kết quả khoanh định khu vực không đấu giá hoạt động
khoáng sản không được công khai. Nhưng cũng phải kể đến một lý do nữa là việc đăng công khai thông
tin tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp xin cấp phép đầu tiên vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.
Theo Nghị định 15/2012/NĐ-CP, khi tiếp nhận hồ sơ đầu tiên xin phép thăm dò khoáng sản, cơ quan
nhà nước phải đăng tải công khai thông tin này và dành 30 ngày cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ.
Tuy nhiên, trên thực tế, việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép thăm dò khoáng sản, đặc biệt là Đề án thăm
dò khoáng sản, đòi hỏi thời gian dài hơn 30 ngày. Hơn nữa, báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường
cũng cho thấy nhiều nơi chưa thực hiện tốt quy định này do thiếu cơ chế giám sát. Để tăng tính cạnh
tranh, nhưng cũng không tạo cơ hội cho những cá nhân, tổ chức khác gây cản trở, cần sửa đổi quy trình
cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá như sau:
Ngay khi có doanh nghiệp nộp hồ sơ đầu tiên, cơ quan nhà nước đăng tải công khai tên tổ chức, cá
nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản, cùng với thời hạn cuối
cùng nhận hồ sơ khác;
Hình thức công khai là đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu;
Khi doanh nghiệp khác nộp hồ sơ thì có thể cho giãn thời hạn nộp Đề án thăm dò khoáng sản và cho
phép hoàn thành trong vòng 30 ngày sau đó. Doanh nghiệp này phải nộp một khoản tiền cho cơ
quan tiếp nhận hồ sơ. Nếu doanh nghiệp này tiếp tục nộp đề án thăm dò thì khoản tiền được trả lại.
4. Lấy ý kiến người dân trước khi cấp phép khai thác khoáng sản
Cần thực hiện công tác lấy ý kiến người dân tại khu vực có khoáng sản trước khi tiến hành cấp phép.
Điều này sẽ giúp tránh được hiện tượng nhiều trường hợp người dân phản đối hoạt động khai thác sau
khi mỏ đã được cấp phép, gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp, mất ổn định an ninh, trật tự trên
địa bàn. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp đã phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản trước khi nhận giấy phép khai thác nên tất cả các rủi ro kinh doanh cần được tiên liệu và giải quyết
từ trước. Nếu các mâu thuẫn, xung đột giữa doanh nghiệp và người dân được giải quyết từ trước khi
cấp phép thì sẽ giảm rủi ro cho doanh nghiệp và cũng mang lại lợi ích cho người dân.

76

Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật
về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản

Chương 1
Chương 2
Chương 3

Công khai, minh bạch trong việc
giám sát hoạt động khoáng sản
Một trong những vấn đề khó khăn trong công tác quản lý khoáng sản hiện nay là cơ quan nhà nước
không đủ nguồn lực để giám sát, ngăn chặn các hành vi vi phạm như khai thác khoáng sản trái phép,
báo cáo thiếu sản lượng, không đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Những vấn đề này cũng
ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật do họ bị mất lợi thế cạnh
tranh trước các doanh nghiệp vi phạm. Một trong những giải pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng này
là dựa vào năng lực giám sát của người dân địa phương nơi có khoáng sản.
Tuy nhiên, một trong những cản trở lớn nhất đối với người dân địa phương là họ không có đủ thông tin
về các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản để có thể giám sát việc tuân thủ. Ví dụ, người dân không
thể biết một khu vực đang có khai thác khoáng sản là hợp pháp hay không do họ không biết được danh
sách giấy phép khai thác khoáng sản được cấp. Tương tự, người dân cũng có thể hỗ trợ Nhà nước trong
việc giám sát sản lượng khai thác, nhưng lại không có thông tin về công suất thiết kế. Vì vậy, việc công
bố các thông tin dưới đây đến người dân địa phương là hết sức cần thiết.
1. Công khai các giấy phép khoáng sản đã cấp
Cần thực hiện việc công khai nội dung các giấy phép hoạt động khoáng sản đã cấp với một số nội dung
như sau:
Các nội dung công khai bao gồm: số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp, loại khoáng sản, vị trí mỏ
(chính xác theo tọa độ địa lý), tên doanh nghiệp được cấp phép cùng với mã số doanh nghiệp, diện
tích, thời hạn hoạt động khoáng sản, trữ lượng, sản lượng được phép khai thác, bản đồ địa lý và
một số ghi chú khác;
Hình thức công khai: Công khai trên website của Tổng cục địa chất khoáng sản và website của UBND
cấp tỉnh nơi có khoáng sản. Đồng thời cũng cần công khai trên website của doanh nghiệp và biển
báo ở đường dẫn vào mỏ (tương tự như các biển báo về nội dung giấy phép xây dựng tại các dự
án đầu tư xây dựng);
Thời gian công bố: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp phép.
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2. Minh bạch về giám sát sản lượng khoáng sản
Hiện nay, việc giám sát sản lượng khoáng sản được khai thác gặp nhiều khó khăn. Một phần nguyên
nhân là do chưa xác định được chính xác trách nhiệm này thuộc về doanh nghiệp hay Nhà nước khi xảy
ra hiện tượng khai thác khoáng sản nhiều hơn kết quả doanh nghiệp báo cáo:
Nếu một cá nhân không làm việc trong doanh nghiệp khai thác khoáng tại khu vực đã cấp phép cho
doanh nghiệp thì đây được coi là trộm cắp hay khai thác trái phép? Nếu một cá nhân, nhóm cá nhân
là người lao động của doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại khu vực đã cấp phép cho doanh nghiệp
thì được coi là tham ô tài sản hay khai thác trái phép?
Nếu doanh nghiệp biết và để mặc cho hiện tượng đó diễn ra thì coi đây là khai thác trái phép hay
che giấu sản lượng nhằm trốn thuế?
Về vấn đề này, cần quy định theo hướng xác định rõ trách nhiệm thuộc về một chủ thể duy nhất để
thuận tiện cho việc giám sát.
3. Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, báo cáo kết quả quản lý nhà nước về khoáng sản
Pháp luật về khoáng sản đã có quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước quản
lý khoáng sản. Tuy nhiên, lại chưa có quy định về việc phải công bố các báo cáo này. Các báo cáo mới chỉ
được nộp từ doanh nghiệp lên cho cơ quan quản lý và giữa các cơ quan nhà nước với nhau, không được
công bố đến công chúng. Việc công bố các báo cáo này tương đối đơn giản, không đòi hỏi nhiều nguồn
lực và nên được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho việc giám sát hoạt động khoáng sản của người dân,
đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.
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Công khai các nghĩa vụ tài chính, môi trường và xã hội
Công bố các báo cáo tài chính của doanh nghiệp khoáng sản
Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp được Nhà nước giao vốn đã phải thực
hiện báo cáo kết quả hoạt động và báo cáo tài chính. Đối với các doanh nghiệp được Nhà nước giao mỏ
khoáng sản thì lại mới chỉ yêu cầu báo cáo kết quả hoạt động khai thác chứ chưa có báo cáo tài chính.
Về vấn đề này, pháp luật nên quy định theo hướng yêu cầu các doanh nghiệp được cấp phép khai thác
tại các mỏ có giá trị lớn hơn một con số xác định thì phải công bố báo cáo tài chính. Bước đầu, có thể
quy định giá trị mỏ tương đối lớn để số lượng doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nhỏ, sau mới giảm
dần mức giá trị này để tiến tới diện các doanh nghiệp nhỏ hơn.
Công khai các khoản đóng góp của doanh nghiệp đến người dân, chính quyền địa phương
Như đã phân tích, sự minh bạch trong việc quản lý thu và sử dụng các khoản đóng góp này chưa được
rõ ràng. Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn giữa người dân địa phương và doanh nghiệp, khi người dân cho
rằng doanh nghiệp chỉ tác động xấu chứ không có đóng góp cho địa phương. Nếu công khai việc sử dụng
các khoản tiền này thì có thể làm giảm các mâu thuẫn không đáng có này.
Công khai về việc sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Theo quy định, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được sử dụng để phòng ngừa, khắc
phục, ứng phó với các vấn đề môi trường gây ra bởi hoạt động khai thác. Tuy nhiên, do khoản phí này
được đưa vào ngân sách địa phương lại không tách riêng mục lục ngân sách nên rất khó theo dõi việc
sử dụng đúng mục đích. Nhiều trường hợp, người dân địa phương không được hưởng lợi từ khoản phí
này đã quay ra phản đối hoạt động của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp lại phải tốn thêm một khoản
tiền nữa để thực hiện những công việc mà đáng ra chính quyền địa phương phải thực hiện do đã thu
khoản phí bảo vệ môi trường này. Do đó, việc công khai minh bạch công tác thu và sử dụng khoản kinh
phí này là vô cùng quan trọng.
Công khai các đề án đóng cửa mỏ, xác nhận kết quả cải tạo, phục hồi môi trường
Việc đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân
địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản. Do đó, các đề án này cần được công khai và có sự
giám sát của người dân.
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