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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

Dành cho chuyên gia trong nước  

Xây dựng Báo cáo tóm tắt các khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực khai thác khoáng sản 

của Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

Bối cảnh 

Luật Khoáng sản được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/11/2010, có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2011 là dấu mốc quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Sau 10 

năm thực hiện, ngoài những kết quả khả quan đạt được thì Luật Khoáng sản 2010 cũng bộc lộ 

nhiều vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động khai khoáng. Xuất phát từ thực tiễn quản lý, 

thực trạng thi hành pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật 

Khoáng sản năm 2010 là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước 

về địa chất, khoáng sản. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Luật khoáng sản (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ thể chế 

hóa đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của 

Bộ Chính trị nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản 

giám thiểu tác động môi trường và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

Là cơ quan điều phối của Liên minh Khoáng sản (LMKS), kể từ năm 2010 đến nay, Trung tâm 

Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã thực hiện một số nghiên cứu khuyến nghị chính sách 

về quản trị tài ngành khai khoáng theo hướng chia sẻ công bằng lợi ích và giảm thiểu các tác 

động môi trường. Sáng kiến Minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) là một trong những 

nội dung vận động chính sách xuyên suốt của LMKS kể từ khi thành lập đến nay. Bên cạnh đó, 

nhiều ấn phẩm khác của LMKS cũng nhận được sự quan tâm của ban soạn thảo chính sách, các 

chuyên gia trong ngành hay nhà nghiên cứu, doanh nghiệp như: Bài giảng “Thu ngân sách đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản”, báo cáo nghiên cứu “Luật Thuế tài nguyên và công tác 

quản ý thuế tài nguyên từ góc nhìn thúc đẩy minh bạch, quản lý hiệu quả nguồn thu”…  

Trong bối cảnh các cơ quan đang hoàn thiện Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chuẩn bị giai đoạn xây dựng Luật Địa 

chất và Tài nguyên Khoáng sản thay thế Luật khoáng sản 2010, nhằm nhìn nhận và hệ thống lại 

các nghiên cứu và khuyến nghị của PanNature trong lĩnh vực khai thác khoáng sản kể từ khi 

LMKS được thành lập đến nay, để từ đó có những định hướng góp ý chính sách khoáng sản giai 

đoạn sắp tới bám sát hơn với bối cảnh của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực quản trị hiệu quả 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=98639#:~:text=Lu%E1%BA%ADt%20n%C3%A0y%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20vi%E1%BB%87c,h%E1%BB%99i%20ch%E1%BB%A7%20ngh%C4%A9a%20Vi%E1%BB%87t%20Nam.


tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, kết quả tổng hợp cũng giúp LMKS có những định hướng về 

hoạt động và sự tham gia của các thành viên phù hợp hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, 

trong khuôn khổ dự án PVP do Oxfam tài trợ, PanNature cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn hỗ trợ 

tài liệu hóa tóm tắt các ấn phẩm, khuyến nghị chính sách trong lĩnh vực khai thác khoáng sản mà 

PanNature đã thực hiện kể từ năm 2010 đến nay. 

Mục tiêu hoạt động: Xây dựng báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách trong 

lĩnh vực khai thác khoáng sản của PanNature. 

Nội dung công việc 

• Rà soát và tổng hợp kết quả của các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature 

trong lĩnh vực khai thác khoáng sản từ năm 2010 đến nay; 

• Xây dựng đề cương báo cáo; 

• Xây dựng báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature trong 

lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

Yêu cầu sản phẩm 

• 01 báo cáo tóm tắt các nghiên cứu khuyến nghị chính sách của PanNature trong lĩnh vực 

khai thác khoáng sản từ năm 2010 đến nay 

Thời gian và kinh phí 

Thời gian thực hiện: 15 ngày công từ tháng 12/2022 – 2/2023  

Kinh phí: Các kinh phí cho chuyên gia thực hiện hoạt động sẽ do Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên (PanNature) chịu trách nhiệm chi trả theo đúng Quy định Tài chính hiện hành của Trung 

tâm.  

Nội dung và kế hoạch chi tiết thực hiện ở bảng dưới đây:  

STT Hoạt động Thời gian hoàn thành Địa điểm Ngày 

công 

1 Rà soát và tổng hợp kết quả các nghiên 

cứu khuyến nghị chính sách của 

PanNature về địa chất và khoáng sản 

Tuần 4, tháng 12/2022 Hà Nội 4 

2 Xây dựng đề cương báo cáo Tuần 1, tháng 1/2023 Hà Nội  2 

3 Họp kỹ thuật góp ý đề cương báo cáo Tuần 2, tháng 1/2023 Hà Nội 0,5 

4 Xây dựng báo cáo  Tuần 2, tháng 1/2023 Hà Nội 6 

5 Họp kỹ thuật góp ý cho báo cáo Tuần 1, tháng 2/2023 Hà Nội 0,5 

6 Hoàn thiện báo cáo Tuần 4, tháng 2/2023 Hà Nội 2 

 Tổng    15 



 

6. Yêu cầu đối với trình độ năng lực của chuyên gia  

• Có ít nhất 5 – 10 năm kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động lĩnh vực địa chất và khoáng 

sản; 

• Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động về môi trường trong khai thác khoáng sản; 

• Có kinh nghiệm góp ý khuyến nghị chính sách về khai thác khoáng sản; 

• Cam kết tốt về thời gian. 

7. Cách thức thực hiện  

Chuyên gia sẽ làm việc và phối hợp với cán bộ phụ trách của Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên và cán bộ của Oxfam Việt Nam để trao đổi và thực hiện những hoạt động theo chuyên môn 

và kế hoạch đã đề ra.  
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