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Giới thiệu
Hướng dẫn xét giải thưởng Khoáng sản ASEAN là tài liệu tham khảo chính thức
cho các ứng cử viên của các nước thành viên ASEAN nộp hồ sơ xét giải thưởng
khoáng sản ASEAN. Mục đích nhằm cung cấp cho các ứng cử viên hiểu biết tốt hơn
về các quy tắc, thủ tục cũng như các yêu cầu cho việc nộp hồ sơ. Hướng dẫn đưa ra
những cân nhắc quan trọng trong hệ thống trao giải chẳng hạn như các mục tiêu, các
bằng cấp cơ bản của ứng cử viên, tiêu chí đánh giá và chấm điểm, và một số tài liệu
yêu cầu khác.
Một trong những chiến lược quan trọng trong Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN
về Khoáng sản (AMCAP) nhằm thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững về xã hội
và môi trường. Để đạt được điều này, một nhóm công tác (STF) do Hội nghị quan
chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM) thành lập và được giao nhiệm vụ
tổ chức Lễ trao giải khoáng sản ASEAN với mục đích công nhận việc thực hành tốt
nhất trong phát triển khoáng sản bền vững về xã hội và môi trường. STF gồm các
đại diện từ tất cả các nước thành viên ASEAN, đã gặp gỡ tại Phnom Penh ngày
22/10/2014, tại Jakarta ngày 25-26/2/2015 và tại Vientiane ngày 5/8/2015.
Dự thảo do STF này đã được thông qua tại Hội nghị quan chức cấp cao về khoáng
sản ASEAN lần thứ 15, tháng 9/2015. STF cũng khởi xướng việc thành lập Hội
đồng giám khảo (BOJ) để đánh giá và lựa chọn người chiến thắng cho các thể loại
giải thưởng. Những điều chỉnh tiếp theo của BOJ cho hướng dẫn vào tháng 8 năm
2016 cũng được thông qua tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản
lần thứ 16, tháng 11 năm 2016.
Các sản phẩm khoáng sản được xét cho giải thưởng này sẽ không bao gồm than, dầu
tự nhiên và khí.

Phần 1: Mục tiêu của Giải thưởng
Giải thưởng Khoáng sản ASEAN hướng đến:
1. Thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững về xã hội và môi trường;
2. Nâng cao nhận thức chung/hình ảnh của ngành công nghiệp khoáng sản;
3. Tuyên truyền thực hành tốt nhất trong lĩnh vực khoáng sản (khai thác, vận
chuyển, chế biến, vv);
4. Nâng cao nhận thức của công chúng về thực hành tốt nhất trong phát triển
khoáng sản bền vững về xã hội và môi trường;
5. Nâng cao và tăng cường thực hành tốt nhất trong các ngành công nghiệp
khoáng sản;
6. Tăng cường hợp tác trong khu vực và khuyến khích chia sẻ chuyên môn;
7. Khuyến khích sự tham gia của tư nhân cho phát triển cộng đồng;
Phần 2: Tiêu chuẩn của hồ sơ tham gia giải thưởng
Các dự án tham gia xét thưởng cần phải hoạt động ít nhất ba (3) năm trong các
hoạt động khoáng sản, chế biến khoáng sản và phân phối khoáng sản trước thời
gian tham gia đề cử giải thưởng khoáng sản ASEAN. Hoạt động của dự nếu ít
hơn thời gian tối thiểu được quy định ở trên sẽ tự động bị loại bởi Hội đồng giám
khảo (BOJ).
Phần 3: Các thể loại giải thưởng cạnh tranh
Giải thưởng bao gồm 3 thể loại như sau:
1. Thực hành tốt nhất trong Khai thác Khoáng sản (bao gồm khai thác đá);
2. Thực hành tốt nhất trong Chế biến Khoáng sản (bao gồm cả luyện kim);
3. Thực hành tốt nhất trong Phân phối Khoáng sản (bao gồm vận chuyện, xử lý,
lưu trữ).
Phần 4: Số lượng hồ sơ dành cho mỗi nước thành viên và số lượng giải cho
mỗi thể loại giải thưởng
Tên thể loại giải thưởng

Số lượng hồ sơ tối Số lượng giải cho
đa dành cho mỗi
mỗi thể loại giải
nước thành viên
thưởng

1.Thực hành tốt nhất trong Khai
thác Khoáng sản

1

1 giải nhất và 2
giải nhì

2. Thực hành tốt nhất trong chế
biến khoáng sản

1

1 giải nhất và 2
giải nhì

3, Thực hành tốt nhất trong
phân phối khoáng sản

1

1 giải nhất và 2
giải nhì

Phần 5: Tiêu chí đánh giá và thang điểm
Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các hồ sơ dự thi dựa trên các tiêu chí đưa ra.
Hồ sơ sẽ đạt số điểm tối đa 100 % từ các tiêu chí chủ yếu sau đây:
1, Ảnh hưởng;
2, Tính bền vững;
3, Khả năng nhân rộng và tính độc đáo
4, Trình bày tổng thể và ấn tượng
Đối với một trong ba thể loại giải thưởng, các bảng dưới đây thể hiện cấu trúc
chấm điểm đối với từng tiêu chí chính và các tiêu chí phụ cũng như điểm phần
trăm tối đa tương ứng:
Thể loại 1: Thực hành tốt nhất trong khai thác khoáng sản
STT
1

Nhóm tiêu chí
Ảnh hưởng





2

3




4

40

Thực hành y tế và an toàn
Thực hành về môi trường

Khả năng nhân rộng và tính độc đáo


40

Phát triển cộng đồng
Đóng góp cho nguồn cung khoáng sản ASEAN
Phát triển nguồn nhân lực
Năng suất và hiệu quả tài nguyên

Tính bền vững



Phân bố điểm
tối đa

10

Khả năng áp dụng và khả năng thích ứng trong
các điều kiện khác
Bằng chứng của việc chia sẻ và ứng dụng thực
hành tốt nhất và chính sách
Đổi mới đối với thực hành hiện tại
Đổi mới trang thiết bị và quy trình hệ thống dẫn
đến hiệu quả cao hơn

Trình bày tổng thể và ấn tượng

10

Hoàn chỉnh, tuân thủ các tiêu chí, dễ hiểu
5

Tổng

100

Thể loại 2: Thực hành tốt nhất trong chế biến khoáng sản
STT
1

Nhóm tiêu chí
Ảnh hưởng






2

3




4

40

Thực hành y tế và an toàn
Thực hành về môi trường
Nâng cấp chương trình vận hành và bảo trì

Khả năng nhân rộng và tính độc đáo


40

Phát triển cộng đồng
Đóng góp cho nguồn cung khoáng sản ASEAN
Phát triển nguồn nhân lực
Năng suất và hiệu quả tài nguyên
Lợi ích giá trị gia tăng

Tính bền vững




Phân bố điểm
tối đa

10

Khả năng áp dụng và khả năng thích ứng trong
các điều kiện khác
Bằng chứng của việc chia sẻ và ứng dụng thực
hành tốt nhất và chính sách
Đổi mới đối với thực hành hiện tại
Đổi mới trang thiết bị và quy trình hệ thống dẫn
đến hiệu quả cao hơn

Trình bày tổng thể và ấn tượng

10

Hoàn thiện, tuân thủ các tiêu chí, dễ hiểu
5

Tổng

Thể loại 3: Thực hành tốt nhất trong phân phối khoáng sản

100

STT
1

Ảnh hưởng





2

Phân bố điểm
tối đa

Nhóm tiêu chí

40

Phát triển cộng đồng
Đóng góp cho nguồn cung khoáng sản ASEAN
Phát triển nguồn nhân lực
Năng suất và hiệu quả tài nguyên

Tính bền vững

40

 Hoạt động y tế và an toàn
 Thực hành về môi trường
 Nâng cấp chương trình vận hành và bảo trì
3

Khả năng nhân rộng và tính độc đáo





4

10

Khả năng áp dụng và khả năng thích ứng trong
các tình huống khác
Bằng chứng của việc chia sẻ và ứng dụng các
thực hành tốt nhất và chính sách
Đổi mới đối với thực hành hiện tại
Đổi mới trang thiết bị và quy trình hệ thống dẫn
đến hiệu quả cao hơn

Trình bày tổng thể và ấn tượng

10

Hoàn thiện, tuân thủ các tiêu chí, dễ hiểu
5

Tổng

100

Phần 6: Hướng dẫn nộp hồ sơ
Các hướng dẫn về thủ tục và form mẫu cho việc chuẩn bị hồ sơ của quốc gia
tham dự xét tuyển được quy định và thảo luận tại mục 6.1 đến 6.4 bên dưới
6.1 Mẫu đăng ký tham dự
Người nộp hồ sơ phải tuân theo các mẫu tài liệu dưới đây:
STT

Tiêu đề hồ sơ/hạng mục thảo luận

Số trang tối đa cho
phép

1

Trang bìa hồ sơ ( tên công ty & logo, tên
dự án, ASEAN logo, tên quốc gia)

1

2

Giấy chứng nhận và xác nhận bởi người
đầu mối quốc gia

1

3

Tóm tắt

1

4

Tổng quan/giới thiệu về dự án
a, Mô tả
b, Cơ sở dự án
c, Mục tiêu/ kết quả

5

Ảnh hưởng

14

(Trình bày/giải thích chi tiết/ chứng minh
bằng các thông số cụ thể)
6

Tính bền vững
(trình bày/giải thích chi tiết/ chứng minh
bằng các thông số cụ thể)

7

Khả năng nhân rộng
(trình bày/giải thích chi tiết/ chứng minh
bằng các thông số cụ thể)

8

Tính độc đáo
(trình bày chi tiết/ biện minh bằng các
thông số cụ thể)
Tổng số trang (bao gồm trang bìa, giấy
chứng nhân và xác nhận, và các tài liệu hỗ
trợ khác)

15

Ghi chú:
Tất cả các hồ sơ phải bằng Tiếng Anh, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào không phải
Tiếng Anh thì phải dịch sang Tiếng Anh.
Tất cả các hồ sơ phải đánh máy với khoảng cách chữ là “single spacing”, Font
Times New Roman, cỡ chữ 12; tất cả 4 lề là 2,54 cm (1 inch), và khổ giấy A4.

Hồ sơ quá 15 trang sẽ tự động bị loại (không bao gồm trang bìa, chứng nhận và
xác nhận hồ sơ hợp lệ, các tài liệu hỗ trợ kèm theo).
6.2. Chứng nhận, xác nhận tính hợp lệ hồ sơ
Tất cả hồ sơ xét thưởng phải được chứng nhận và xác nhận bởi đơn vị đầu mối
giải thưởng của mỗi nước thành viên, là cơ quan/tổ chức được chỉ định và giao
trách nhiêm quản lý về lĩnh vực khoáng sản .
Đơn vị đầu mối có thể thành lập một nhóm bao gồm các quan chức cấp cao và
các chuyên gia từ cơ quan của mình, từ các cơ quan khác, trường đại học và viện
nghiên cứu để hỗ trợ trong việc xem xét và đảm bảo các hồ sơ dự thi là hoàn
toàn đúng với hướng dẫn của giải thưởng Khoáng sản ASEAN
6.3 Tóm tắt dự án
Tóm tắt dự án phải thể hiện những điểm nổi bật của hồ sơ, nhấn mạnh những
điểm quan trọng khiến dự án: (1) là thực hành tốt nhất, (2) là một mô hình mẫu
về khai thác bền vững về môi trường và xã hội
6.4 Tổng quan/ Giới thiệu dự án
Tông quan/ Giới thiệu dự án phải mô tả được tình trạng, chính sách quản lý/ cam
kết, mục tiêu và mục đích, phác thảo đặc điểm kỹ thuật của dự án như tổ chức,
công nghệ, quản lý, biện pháp và kế hoạch trong tương lai.
6.4.1 Tác động
Tiểu mục được thảo luận và thể hiện chi tiết những tác động thực tế của các dự
án về:
Khai thác khoáng sản
*Phát triển cộng đồng

Chế biến khoáng sản
*Phát triển cộng đồng

Phân phối khoáng sản
*Phát triển cộng đồng

- Sự công nhận của cộng - Sự công nhận của cộng - Sự công nhận của cộng
đồng
đồng
đồng
- Quan hệ công chúng/ - Quan hệ công chúng/ - Quan hệ công chúng/
Chương trình giáo dục
Chương trình giáo dục
Chương trình giáo dục
- Đóng góp cho cộng - Đóng góp cho cộng - Đóng góp cho cộng
đồng địa phương
đồng địa phương
đồng địa phương
- Phát triển xã hội và - Phát triển xã hội và - Phát triển xã hội và
cộng đồng
cộng đồng
cộng đồng
- Thế hệ Việc làm

- Thế hệ Việc làm

- Thế hệ Việc làm

- Số lượng thế hệ/ tỷ lệ - Số lượng thế hệ / tỷ lệ - Số lượng thế hệ / tỷ lệ
công nhân nước ngoài công nhân nước ngoài công nhân nước ngoài
và địa phương
và địa phương
và địa phương

- Trang thiết bị / các tiện - Trang thiết bị / các tiện - Trang thiết bị / các tiện
nghi cho nhân viên
nghi cho nhân viên
nghi cho nhân viên
- Hoạt động kinh tế địa - Hoạt động kinh tế địa - Hoạt động kinh tế địa
phương có thể đo đếm phương có thể đo đếm phương có thể đo đếm
được
được
được
- Nghĩa vụ tài chính (ví - Nghĩa vụ tài chính (ví - Nghĩa vụ tài chính (ví
dụ như tiền bản quyền, dụ như tiền bản quyền, dụ như tiền bản quyền,
thuế, phí…)
thuế, phí…)
thuế, phí…)
* Đóng góp vào nguồn
cung khoáng sản
ASEAN

* Đóng góp vào nguồn
cung khoáng sản
ASEAN

* Đóng góp vào nguồn
cung khoáng sản
ASEAN

* Phát triển nguồn nhân * Phát triển nguồn nhân * Phát triển nguồn nhân
lực
lực
lực
- Phát triển và đào tạo - Phát triển và đào tạo - Phát triển và đào tạo
phúc lợi và nghề nghiệp phúc lợi và nghề nghiệp phúc lợi và nghề nghiệp
- Chương trình công - Chương trình công - Chương trình công
nhận nhân viên
nhận nhân viên
nhận nhân viên
* Năng suất và hiệu quả * Năng suất và hiệu quả * Năng suất và hiệu quả
tài nguyên
tài nguyên
tài nguyên
- Năng suất

- Năng suất

- Năng suất

- Hiệu quả tài nguyên

- Hiệu quả tài nguyên

- Hiệu quả tài nguyên

- Giảm thiểu chất thải/ - Giảm thiểu chất thải
tái chế chất thải

- Giảm thiểu chất thải

* Lợi ích giá trị gia tăng

6.4.2 Tính bền vững
Phần này sẽ trình bày chi tiết các giải pháp thực tế đã thực hiện và các kết
quả/thách thức của việc dự thi trong các lĩnh vực sau đây:
Khai thác khoáng sản

Chế biến khoáng sản

Phân phối khoáng sản

* Thực hành y tế và an
toàn

* Thực hành y tế và an
toàn

* Thực hành y tế và an
toàn

- Không có trường hợp tử
vong và sự cố nghiêm
trọng

- Không có trường hợp
tử vong và sự cố
nghiêm trọng

- Không có trường hợp
tử vong và sự cố nghiêm
trọng

- Các biện pháp phòng
ngừa sức khỏe và an toàn
và thủ tục vận hành tiêu
chuẩn (SOPs)

- Các biện pháp phòng
ngừa sức khỏe và an
toàn và thủ tục vận
hành tiêu chuẩn (SOPs)

- Các biện pháp phòng
ngừa sức khỏe và an
toàn và thủ tục vận hành
tiêu chuẩn (SOPs)

* Thực hành về môi
trường

* Thực hành về môi
trường

- Quản lý môi trường
(ứng phó với các vấn
đề môi trường)

- Quản lý môi trường
(ứng phó với các vấn đề
môi trường)

- Ủy ban an toàn và các
thành tựu (ví dụ: chứng
nhận ISO)
* Thực hành về môi
trường
- Quản lý môi trường
(ứng phó với các vấn đề
môi trường)
- Quản lý kế hoạch phục
hồi môi trường

thủ quy định
phát khí thải, các
- Tình trạng sạch sẽ của
trường hợp đã và chưa
các mỏ/ công trình cảnh
được giải quyết với
quan
các cơ quan môi trường
- Đa dạng sinh học – sáng và chính quyền địa
tạo và bảo trì khu bảo tồn phương
động vật, vv
- Cải thiện chương
- Các vấn đề khác
 Nước (dòng chảy, tái
chế …)
 Sụt lún
 Ồn, bụi và khí thải
 Sử dụng năng lượng
và hiệu ứng nhà kính

- Tuân

trình vận hành và bảo
trì

- Cải thiện chương trình
vận hành và bảo trì

6.4.3 Khả năng nhân rộng và tính độc đáo
Phần này sẽ thỏa luận chi tiết về đóng góp thực tế và những thách thức trong
những lĩnh vực sau đây:
Khai thác khoáng sản

Chế biến khoáng sản

Phân phối khoáng sản

- Khả năng ứng dụng và - Khả năng ứng dụng - Khả năng ứng dụng và
thích ứng trong các điều và thích ứng trong các thích ứng trong các điều
kiện khác
điều kiện khác
kiện khác
- Bằng chứng cho việc
chia sẻ và áp dụng các
thực hành tốt nhất và các
chính sách

- Bằng chứng cho việc - Bằng chứng cho việc
chia sẻ và áp dụng các chia sẻ và áp dụng các
thực hành tốt nhất và thực hành tốt nhất và các
các chính sách
chính sách

- Đổi mới dẫn đến hiệu - Đổi mới đối với thực - Đổi mới đối với thực
quả cao hơn
hành hiện tại
hành hiện tại
 Thực hành hiện tại
 Thiết bị
 Quy trình hệ thống

- Đổi mới thiết bị và - Đổi mới thiết bị và quy
quy trình hệ thống dẫn trình hệ thống dẫn đến
đến hiệu quả cao hơn
hiệu quả cao hơn

6.4.4 Trình bày tổng thể và ấn tượng
Các hồ sơ nộp cần:
a, Quan sát sự tuân thủ nghiêm túc các mẫu theo quy định
b, Đầy đủ và rõ ràng
c, Sử dụng các tài liệu phù hợp và có liên quan, chẳng hạn như không giới hạn
đối với các đồ thị, sơ đồ, hình ảnh và bản đồ
d, Tuân thủ tính xác thực thông tin, bao gồm sự tham khảo phù hợp về thông tin
và con số
Phần 7: Quy tắc và các yêu cầu đối với hồ sơ
7.1 Thủ tục nộp hồ sơ và yêu cầu
a, Hồ sơ đăng ký tham dự hoàn chỉnh nên được chuyển qua đầu mối được chỉ
định của các nước thành viên ASEAN, đơn vị này có trách nhiệm đảm bảo các
hồ sồ dự thi hoàn toàn tuân thủ hướng dẫn giải thưởng khoáng sản ASEAN. Đầu
mối tiếp nhận quốc gia xác nhận và thông qua các hồ sơ dự thi, rồi chuyển tiếp
cả bản cứng và file mềm đến chủ tịch Hội đồng Giám khảo trước thời hạn quy

định. Các file mềm của mỗi hồ sơ dự thi phải được lưu trong 1 đĩa CD dưới dạng
file Microsoft Word và/hoặc file Microsoft Excel.
b, Chủ tịch của BOJ có trách nhiệm ghi nhận ngày nhận hồ sơ dự thi
c, Tất cả các hồ sơ dự thi nộp quá thời hạn sẽ bị loại
7.2. Biên bản đánh giá hồ sơ dự thi
a, Thành viên BOJ không được phép đánh giá hồ sơ tham gia xét thưởng của
quốc gia họ
b, Tất cả bàng điểm hoàn thiện cho từng thể loại giải sẽ được nộp cho Chủ tịch
BOJ;
c) Các thành viên BOJ cần quan sát khách quan trong đánh giá của họ.
7.3. Làm bảng điểm và lựa chọn người chiến thắng
a, Chủ tịch BOJ sẽ lập bảng, xác nhận các điểm số trong Phiếu điểm tổng thể
(OTS) gắn với chữ ký của mình
b, Các thông tin chi tiết của cuộc thi đều được giữ kín và tất cả các tài liệu sẽ do
Ban thư ký ASEAN cất giữ. Các thành viên BOJ sẽ không giữ, sao chép hoặc
giữ bảng điểm
c, 03 danh sách ngắn hồ sơ dự thi cho từng thể loại sẽ được yêu cầu trình bày
cho BOJ, sau đó BOJ sẽ lựa chọn hồ sơ chiến thắng,
d, BOJ, thông qua chủ tịch BOJ, sẽ nộp bản tóm tắt của Buổi họp đánh giá và
các hồ sơ chiến thắng ở ba thể loại giải khác nhau, cho Ban thư ký ASEAN
Phần 8: Giải thưởng
Những hồ sơ chiến thắng cho mỗi thể loại sẽ được trao giải thưởng với một chiếc
cúp danh hiệu và một giấy chứng nhận và (2) Giải nhì của mỗi thể loại sẽ nhận
được một giấy chứng nhận.
Phần 9: Công bố người chiến thắng và Lễ trao giải
Việc công bố người chiến thắng sẽ được thực hiện trong Lễ trao giải được tổ
chức kết hợp với đêm Gala Dinner Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản.
Phần 10: Phổ biến và thúc đẩy giải thưởng
Ban thư ký ASEAN sẽ thúc đẩy người chiến thắng giải thưởng bằng việc đăng
thông tin người nhận giải thưởng trên Website.
Phần 11: Sửa đổi hướng dẫn cho giải thưởng khoáng sản ASEAN
Hướng dẫn có thể được xem xét và, nếu cần thiết, được sửa đổi với sự đồng
thuận của tất cả các nước thành viên ASEAN,

