HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 8
THE EIGHT ASEAN MINISTERIAL MEETING ON MINERALS
(8TH AMMIN)
Ngày 08 tháng 10 năm 2021
Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam
Hình thức họp trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Chủ trì: Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Thời gian

Nội dung
Chuẩn bị:
- 08:15 – 08:50: Việt Nam kiểm tra kết nối mạng
- 08:55 – 09:00: Ông Trần Phương đọc những nội dung lưu ý cho Hội nghị.

09.00 – 09.20
(20 phút)

LỄ KHAI MẠC AMMIN8
Bộ trưởng Trần Hồng Hà đọc Diễn văn khai mạc, chính thức khai mạc Hội
nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan.
Lưu ý: chương trình chi tiết sẽ được tiếp tục cập nhật. Tất cả đại biểu ASEAN và
các đối tác quốc tế có thể tham dự phiên Khai mạc.

09.20 – 09.30
(10 phút)

Nghỉ giải lao
Các đối tác đăng xuất

09.30 – 09.35
(5 phút)

MỤC 1: CHỦ TỊCH AMMIN NHIỆM KỲ TRƯỚC PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ô. Trần Phương mời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan, Chủ tịch tiền nhiệm,
có bài phát biểu.

09:35 – 09:45
(10 phút)

MỤC 2: ĐẢM NHẬN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH AMMIN
- Ô. Trần Phương mời Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng
lượng Cam-pu-chia, đảm nhận vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch, điều hành
AMMin 8.
Chủ trì mời Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Cam-pu-chia phát biểu khai mạc
Hội nghị
(05 phút/mỗi người).

09:45 – 09:48

MỤC 3: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

(3 phút)
09:48 – 10:00
(2 phút)

Chủ trì xem xét và thông qua Chương trình Hội nghị.
MỤC 4: BAN TỔ CHỨC SẮP XẾP CÔNG VIỆC
Hội nghị triệu tập toàn thể. Ô. Trần Phương thông báo các lưu ý cho Hội nghị.

Thời gian

Nội dung
MỤC 5: CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP VÀ CÁC NHIỆM
VỤ ƯU TIÊN ASEAN 2021, PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN, CÁC VẤN
ĐỀ KẾT NỐI VÀ XUYÊN SUỐT

10:00 – 10:15
(15 phút)

5.1. PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ASEAN
Ban Thư ký ASEAN trình bày tóm tắt các vấn đề liên quan đến các giải pháp
chính và các nhiệm vụ ưu tiên cho ASEAN 2021 và Phát triển Cộng đồng ASEAN
(10 phút trình bày).
Các Bộ trưởng xem xét và đưa ra các hành động cần thiết tiếp theo (5 phút thảo
luận).
Lưu ý: tối đa 2 quốc gia ASEAN đăng ký với ASEC trình bày trong mục này. Thời
gian 2,5 phút cho mỗi Bộ trưởng.

10:15 – 10:35
(20 phút)

5.2. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN
Ban Thư ký ASEAN tóm tắt thêm các vấn đề liên quan đến Cách mạng Công
nghiệp lần thứ tư và Nền kinh tế tuần hoàn (10 phút trình bày).
Các Bộ trưởng có thể xem xét và đưa ra hành động tiếp theo, nếu có (5 phút thảo
luận).
Lưu ý: tối đa 2 quốc gia ASEAN đăng ký với ASEC trình bày trong mục này. Thời
gian 2,5 phút cho mỗi Bộ trưởng.

10:35 – 11:10
(35 phút)

MỤC 6: BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT KẾ HOẠCH HÀNH
ĐỘNG HỢP TÁC ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN (AMCAP)
Singapore và Việt Nam: Chủ tịch ASOMM 2020 và 2021 giới thiệu tóm tắt nội
dung chính về quá trình xây dựng Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về
Khoáng sản (AMCAP) thuộc bốn nhóm chương trình sau:
• Thương mại và Đầu tư;
• Nâng cao năng lực con người và thể chế;
• Phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội; và
• Thông tin và Cơ sở dữ liệu.
Cụ thể,
(i) Singapore với tư cách là Chủ tịch ASOMM 20, giới thiệu tóm tắt về kết quả
chính được hoàn thành bởi ASOMM và bốn Nhóm công tác trong năm 2020, bao
gồm cả tiến độ hợp tác với các đối tác quốc tế (10 phút trình bày).
(ii) Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch luân phiên ASOMM 21, giới thiệu tóm tắt
kết quả chính mà ASOMM và các Nhóm công tác đã hoàn thành trong năm 2021,
bao gồm cả tiến độ hợp tác với các đối tác quốc tế. (10 phút trình bày)
Các Bộ trưởng có thể xem xét, thông qua các Báo cáo trên và đưa ra hướng dẫn
hành động nếu có (15 phút thảo luận).
Lưu ý: tối đa 3 AMS đăng ký với Ban Thư ký ASEAN để trình bày trong mục này.
Mỗi Bộ trưởng AMS phát biểu 5 phút.

11:10 – 11:15
(5 phút)

Nghỉ giải lao ngắn
AFMA đăng nhập

Thời gian

Nội dung

11:15 – 11:35
(20 phút)

MỤC 7: BÁO CÁO CỦA HIỆP HỘI KHAI KHOÁNG ASEAN (AFMA)
Để tăng cường sự tương tác và hợp tác chặt chẽ hơn giữa khu vực tư nhân và các
quan chức khu vực công, những người chịu trách nhiệm cho sự phát triển của
ngành tài nguyên khoáng sản ASEAN, Chủ trì mời Chủ tịch AFMA trình bày
quan điểm của mình trước các Bộ trưởng: (15 phút trình bày)
• Trở ngại đối với đầu tư và rào cản đối với phát triển khoáng sản bền vững mà
các công ty khai thác mỏ ở ASEAN phải đối mặt trong đại dịch COVID-19.
• Vai trò của khu vực tư nhân/các công ty khai thác và vai trò của AFMA về cách
thúc đẩy các công ty trong nước và nước ngoài đầu tư vào ASEAN trong tất cả
các giai đoạn của chuỗi giá trị khoáng sản, bao gồm cả cơ hội của ASEAN để
đáp ứng nguồn cung khoáng sản cho nhu cầu năng lượng sạch.
• Các sự kiện/hoạt động của AFMA liên quan đến ASEAN.
Các Bộ trưởng có thể ghi nhận báo cáo của AFMA và đưa ra quan điểm, nếu có
(10 phút thảo luận).
Lưu ý: tối đa 2 quốc gia ASEAN đăng ký với Ban Thư ký ASEAN trình bày trong
mục này. Thời gian 5 phút cho mỗi Bộ trưởng.

11:35 – 13:30
(1 tiếng 55
phút)

Nghỉ ăn trưa
Kiểm tra lại kết nối

13:30 – 14:20
(50 phút)

MỤC 8: PHÂN TÍCH CỦA CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG QUỐC TẾ (IEA)
VỀ “VAI TRÒ CỦA KHOÁNG SẢN QUAN TRỌNG TRONG CHUYỂN
ĐỔI NĂNG LƯỢNG SẠCH”
Chủ trì mời đại diện của Cơ quan Năng lượng Quốc tế giới thiệu tóm tắt phân
tích của cơ quan này về “Vai trò của Khoáng sản Quan trọng trong Chuyển đổi
Năng lượng Sạch” (20 phút trình bày).
Các Bộ trưởng có thể nhận xét / đưa ra quan điểm riêng về báo cáo và phân tích
của IEA, (30 phút thảo luận / Hỏi & Đáp).
Lưu ý: tối đa 4 AMS đăng ký với Ban Thư ký ASEAN để trình bày tại mục này
(Thời gian 5 phút cho mỗi bộ trưởng AMS).

14:20 – 14:25
(5 phút)

Nghỉ giải lao ngắn
IEA đăng xuất khỏi Hội nghị
Đại học Queesland đăng nhập

14:25 – 15:05
(40 phút)

MỤC 9: TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN HỢP TÁC KHOÁNG SẢN ASEAN
Chủ trì mời Ban Thư ký ASEAN yêu cầu Đại học Queensland (UQ) giới thiệu tóm
tắt cho các Bộ trưởng về những nhận định và phân tích từ Nghiên cứu về Triển
vọng Phát triển của Hợp tác Khoáng sản ASEAN (20 phút trình bày).

Cục Năng lượng quốc tế (IEA) đăng nhập

Đáp lại báo cáo / phân tích của UQ, trong bối cảnh thúc đẩy ASEAN trở thành
điểm đến đầu tư khoáng sản, giúp phát triển tài nguyên khoáng sản trong khu vực
về sản xuất và thương mại / xuất khẩu, Chủ trì các Bộ trưởng đưa ra một tuyên
bố ngắn gọn về chính sách: các ưu tiên và lợi ích quốc gia đối với phát triển /
công nghiệp khai thác khoáng sản, bao gồm phát triển và quản trị khoáng sản

Thời gian

Nội dung
quốc gia (20 phút thảo luận / Hỏi & Đáp)
Lưu ý: tối đa 4 AMS đăng ký với Ban Thư ký ASEAN trình bày tại mục này. Thời
gian 5 phút cho mỗi Bộ trưởng AMS.

15:05 – 15:10
(5 phút)

Nghỉ giải lao ngắn
Đại học Queesland đăng xuất

15:10 – 15:30
(20 phút)

MỤC 10: THÔNG QUA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HỢP TÁC KHOÁNG SẢN
ASEAN (AMCAP-III) GIAI ĐOẠN 2: 2021-2025
Chủ trì mời Malaysia, Chủ tịch Nhóm Chuyên trách AMCAP, trình bày tóm tắt
Dự thảo cuối cùng AMCAP-III Giai đoạn 2: 2021-2025 (10 phút trình bày).
Các Bộ trưởng có thể xem xét và thông qua AMCAP-III.
Chủ trì có thể mời các Bộ trưởng trao đổi về phương hướng hợp tác khoáng sản
ASEAN trong tương lai nhằm tạo ra một khu vực khoáng sản ASEAN tiên tiến và
phát triển (10 phút thảo luận).
Lưu ý: tối đa 3 AMS đăng ký với Ban Thư ký ASEAN trình bày tại mục này. Thời
gian 3 phút trình bày cho mỗi bộ trưởng AMS.

15.30 – 15.40
(10 phút)

MỤC 11: CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ ƯU TIÊN (PED) TRONG NHIỆM
KỲ CHỦ TỊCH CỦA BRUNEI DARUSSALAM NĂM 2021
Chủ trì đề nghị Các Bộ trưởng xem xét và có thể thông qua “Các khuyến nghị
chính về hợp tác khu vực về khoáng sản để ứng phó với các cơ hội và thách thức
trong tương lai”, chính là các giải pháp kinh tế ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch
của Brunei Darussalam năm 2021.

15.40 – 16:00
(20 phút)

Nghỉ giải lao

16:00 – 16:10
(10 phút)

MỤC 12: CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ASOMM ĐỆ TRÌNH AMMIN
Việt Nam, với tư cách Chủ tịch ASOMM 21, tóm tắt các khuyến nghị của
ASOMM đối với AMMin: (10 phút trình bày):
i. Hợp tác theo: (i) tất cả các Nhóm Chương trình của AMCAP, (ii) Hợp tác với
các nước Đối thoại, và, (iii) các vấn đề khác.
ii. Tình hình các nhiệm vụ ưu tiên hàng năm cho hợp tác khoáng sản ASEAN
trong khuôn khổ Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) giai
đoạn 2020-2021.
iii. Đề xuất các giải pháp ưu tiên về khoáng sản cho năm 2022 (theo Kế hoạch
chi tiết AEC).
Các Bộ trưởng xem xét và thông qua các khuyến nghị nếu thích hợp (5 phút thảo
luận).

16:10 – 16:20

MỤC 13: THÔNG QUA TUYÊN BỐ CHUNG

(10 phút)
16:20 – 16:21
(1 phút)

Các Bộ trưởng xem xét và thông qua Tuyên bố chung của AMMin 8.
MỤC 14: NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
Các Bộ trưởng thảo luận những vấn đề khác, nếu có.

Thời gian

Nội dung

16:21 – 16:25
(4 phút)

MỤC 15: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC AMMIN 9
Chủ trì mời Cam-pu-chia thông báo trước Hội nghị về thời gian và địa điểm dự
kiến tổ chức AMMIN 9 vào năm 2023.

16:25 – 16:27
(2 phút)

MỤC 16. XEM XÉT VÀ THÔNG QUA BÁO CÁO
Xem xét và thông qua Báo cáo AMMin 8 (lấy ý kiến các nước) tổ chức vào ngày
08/10/2021 do Việt Nam đăng cai thông qua nền tảng trực tuyến.

16:27 – 16:32
(5 phút)

CHỦ TỊCH AMMIN 8 PHÁT BIỂU BẾ MẠC
Việt Nam, Chủ tịch AMMin 8, phát biểu bế mạc Hội nghị.

16:32 – 16:35
(3 phút)

Chụp ảnh lưu niệm
Tất cả đại biểu bật camera để nước chủ nhà Việt Nam chụp ảnh
KẾT THÚC HỘI NGHỊ

