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A b s t r a c t. Main frames of the now-a-day Law of Vietnam on prospecting, exploration, mining and processing of
minerals has been presented. Within the scope of this article are included : Mineral Law (provides for the manage-
ment, protection and basic geological surveys of mineral resources and mineral activities including prospecting,
exploring, mining and processing of minerals in solid and gaseous forms, mineral water and natural thermal water,
except oil and gas and other types of natural water, which shall be subjected to separate legal regulations), Law on
amendments and supplement of some articles of the Mineral Law (amends and supplements some articles of the
above mentioned Mineral Law) and Decree of the Government stipulating detailed provisions on the implementa-
tion of the law on amendment and supplement of some articles of the Mineral Law (provides detailed regulations for

the implementation of the Mineral Law and of the Law on amendments and supplement of some articles of the Mineral Law).
The possibilities of the geological mining activities of foreign entrepreneurs in Vietnam have been presented.
Some indications of the legal-organizational origin, valuable to undertake successful activity, have been suggested.
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Rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej w sektorze
surowcowym wymaga od przedsiêbiorcy nie tylko zaanga-
¿owania kapita³u, ale przede wszystkim zapoznania siê z
przedmiotem takiej dzia³alnoœci oraz ze specyficznymi
warunkami w jakich przyjdzie j¹ prowadziæ. Wspomniana
specyfika wzrasta, je¿eli dzia³alnoœæ odbywaæ siê ma w
innym kraju, odleg³ym od dotychczasowych obszarów
prowadzenia przez zainteresowanego przedsiêbiorczoœci,
odmiennym pod wzglêdem klimatu, religii oraz podejœcia
do ¿ycia i obowi¹zków.

W przypadku przedsiêbiorcy, który ju¿ tak¹ dzia³alnoœæ
prowadzi, rozszerzenie jej poza swój kraj nie jest prostym
przeniesieniem doœwiadczeñ na nowy grunt, lecz wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ adaptacji posiadanej wiedzy, stosowanej
technologii, a tak¿e mo¿liwoœci organizacyjnych i kapi-
ta³owych do nowych warunków.

Optymalne decyzje wymagaj¹ wieloaspektowej anali-
zy sytuacji lokalnej. Obok oceny uwarunkowañ geogra-
ficzno-klimatyczno-spo³ecznych niezbêdne jest równie¿
zapoznanie siê ze spektrum mo¿liwoœci surowcowych
danego kraju – zarówno z punktu widzenia jakoœciowego,
jak i iloœciowego. Potrzebna jest tak¿e analiza fundamentu
prawnego na którym bazowa³a bêdzie taka dzia³alnoœæ
gospodarcza.

Autor w czasie pobytu w Socjalistycznej Republice
Wietnamu, na prze³omie listopada i grudnia 2008 r.,
nawi¹za³ kontakty zarówno z przedstawicielami admini-
stracji rz¹dowej ró¿nych szczebli, jak i z przedstawicielami
wietnamskiej nauki i gospodarki. Pojawi³a siê dziêki temu
mo¿liwoœæ konfrontowania przez autora zapisów praw-
nych z rzeczywistoœci¹, a tak¿e przedyskutowania ró¿nych
potencjalnych scenariuszy zaanga¿owania siê polskich pod-
miotów gospodarczych w Wietnamie.

Wietnam jest krajem bardzo atrakcyjnym pod wzglê-
dem surowcowym i nale¿y przypuszczaæ, i¿ zainteresowa-

nie polskich podmiotów gospodarczych w du¿ym stopniu
odnosiæ siê bêdzie do wspó³pracy w sektorach geologiczno-
-górniczym i przetwarzania rud i koncentratów.

Prawo geologiczne i górnicze Wietnamu

Podstawowymi aktami prawnymi reguluj¹cymi pro-
blematykê geologiczno-górnicz¹ Wietnamu s¹:

� Konstytucja Socjalistycznej Republiki Wietnamu z
1992 r. (art. 17, 29 i 84).

� Prawo o surowcach mineralnych (Mineral Law)
uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe 20 marca
1996 r. Akt ten traktuje g³ównie o zarz¹dzaniu zaso-
bami surowców mineralnych i ich ochronie oraz o
podstawowym rozpoznaniu zasobów geologicznych
surowców mineralnych i dzia³aniach zwi¹zanych z
ogólnym i szczegó³owym rozpoznaniem zasobów
surowców mineralnych, ich wydobywaniem i prze-
twarzaniem (traktowanym jako klasyfikacja i wzbo-
gacanie oraz inne procesy prowadz¹ce do pod-
niesienia wartoœci surowca mineralnego). Prawo to
nie dotyczy ropy naftowej i wód naturalnych innych
ni¿ wody mineralne i termalne.

� Poprawki i uzupe³nienia niektórych artyku³ów Pra-
wa o surowcach mineralnych (Law on amendments
and supplement of some articles of the Mineral
Law) uchwalone przez Zgromadzenie Narodowe w
trakcie jego 7. sesji (5 maja–14 czerwca 2005 r.;
Law No. 46/2005/QH11). Ten akt prawny wprowa-
dza nowe zapisy i zmiany w Prawie o surowcach
mineralnych z 1996 r.

� Dekret rz¹du okreœlaj¹cy szczegó³owe warunki wpro-
wadzenia poprawek i uzupe³nieñ niektórych artyku³ów
Prawa o surowcach mineralnych (Decree of the
Government stipulating detailed provisions on the
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implementation of the Law on amendment and supple-
ment of some articles of the Mineral Law) z 27 grudnia
2005 r. (No. 160/2005/ND-CP).

Drugi i trzeci z podanych aktów prawnych, jako œciœle
ze sob¹ powi¹zane, powinny byæ rozpatrywane ³¹cznie.

Poprawki i uzupe³nienia niektórych artyku³ów Prawa
o surowcach mineralnych adresuj¹ to prawo do:

� agend rz¹dowych zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem
surowcami mineralnymi;

� organizacji zajmuj¹cych siê podstawowym rozpo-
znaniem geologicznym;

� krajowych i zagranicznych organizacji i innych jed-
nostek, a tak¿e obywateli wietnamskich przebywa-
j¹cych za granic¹ i zaanga¿owanych w Wietnamie w
dzia³ania zwi¹zane z surowcami mineralnymi;

� innych organizacji i osób fizycznych zwi¹zanych z
zarz¹dzaniem zasobami surowców mineralnych i ich
ochron¹.

Ponadto trzeci z wymienionych aktów prawnych wyli-
cza, zasadniczo podobne do obowi¹zuj¹cych w naszym
kraju, zasady prowadzenia dzia³añ zwi¹zanych z surow-
cami mineralnymi, k³ad¹c jednak dodatkowy nacisk na
stwarzanie warunków rozwoju lokalnej infrastruktury i
poprawê warunków ¿ycia lokalnych spo³ecznoœci. Wa¿n¹
zasad¹ takich dzia³añ jak rozpoznanie, wydobycie górni-
cze i przetwarzanie jest powi¹zanie ich z akceptowanymi
przez kompetentne w³adze pañstwowe planami. Na pozio-
mie kraju oraz poszczególnych prowincji i miast wydzielo-
nych (bezpoœrednio podlegaj¹cych w³adzom centralnym)
zatwierdzane s¹ tzw. plany ogólne (master plans), zró¿ni-
cowane pod wzglêdem dzia³alnoœci zwi¹zanej z surowca-
mi mineralnymi, ich jakoœci i w³adz kompetentnych do ich
zatwierdzania.

Ró¿ne rodzaje planów ogólnych i kompetentnych w³adz
prowadz¹ do tego, ¿e istnieje kilka oœrodków decyzyjnych
w zakresie rozpoznania i zagospodarowania surowców
mineralnych:

� za podstawowe rozpoznanie du¿ych wyst¹pieñ surow-
ców mineralnych odpowiada Ministerstwo Zasobów
Mineralnych i Œrodowiska;

� w sprawach eksploracji, wydobycia górniczego i
przetwarzania surowców mineralnych (z wyj¹tkiem
surowców wykorzystywanych jako materia³y budow-
lane i do produkcji cementu) decyzje podejmuje
Ministerstwo Przemys³u i Handlu;

� surowcami wykorzystywanymi jako materia³y bu-
dowlane i do produkcji cementu rozporz¹dza Mini-
sterstwo Budownictwa;

� surowcami mineralnymi w ma³ych wyst¹pieniach
lub w wyst¹pieniach, w których zaprzestano eksplo-
atacji, zawiaduj¹ w³adze prowincjonalne oraz w³adze
miast wydzielonych.

Ostateczne brzmienie art. 55 Prawa o surowcach mine-
ralnych nak³ada na rz¹d Wietnamu obowi¹zek zarz¹dzania
tymi surowcami poprzez ministerstwa i komitety ludowe.
Szerokie i detaliczne rozwiniêcie tego zadania zawarte jest
w wymienionym wczeœniej dekrecie rz¹du z 27 grudnia
2005 r.

Poprawione Prawo o surowcach mineralnych sygnali-
zuje powinnoœæ pañstwa do tworzenia organizacjom i
innym jednostkom (zarówno krajowym, jak i zagranicz-
nym) warunków zachêcaj¹cych do inwestowania w eks-
ploracjê, wydobycie i przetwarzanie surowców mineral-
nych, zw³aszcza jeœli:

� wydobycie i przetwarzanie odbywa³oby siê na miej-
scu, w obszarach o trudnych warunkach spo³eczno-
-gospodarczych ;

� realizowane by³yby projekty stosuj¹ce nowe osi¹-
gniêcia nauki i technologii – zapewniaj¹ce ochronê
œrodowiska, maksymalne wykorzystanie sk³adników
u¿ytecznych – wytwarzaj¹cych metale, stopy lub
produkty o wysokiej wartoœci i z du¿¹ wydajnoœci¹,
a tak¿e projekty przetwarzania importowanych
surowców mineralnych, maj¹ce na celu zabezpie-
czenie potrzeb zarówno rynku wewnêtrznego, jak i
eksportu;

� dzia³alnoœæ górnicza i przetwarzanie surowców skal-
nych po³¹czone bêd¹ z rozwojem infrastruktury
technicznej, ochron¹ i rekultywacj¹ lokalnego œro-
dowiska naturalnego, a miejscowa ludnoœæ bêdzie
zatrudniana w pierwszej kolejnoœci.

W cytowanym prawie jest tak¿e zasygnalizowane
ograniczanie przez pañstwo eksportu nieprzetworzonych
surowców mineralnych i koncentratów. Rz¹d zosta³ zobo-
wi¹zany do sformu³owania listy warunków i standardów
dotycz¹cych surowców mineralnych, których eksport jest
dozwolony lub ograniczony.

W celu m.in. ochrony jeszcze nieeksploatowanych i
nowo odkrywanych surowców mineralnych zosta³ powo-
³any specjalny Pañstwowy Urz¹d Zarz¹dzaj¹cy Surowca-
mi Mineralnymi. Jest on odpowiedzialny za wyznaczenie
obszarów, w których takie nieeksploatowane surowce
wystêpuj¹. Urz¹d ten ochronê ww. surowców powinien
zapewniæ we wspó³pracy z odpowiednimi ministerstwami i
w³adzami lokalnymi.

Wnioski

Analizuj¹c prawo Socjalistycznej Republiki Wietnamu
traktuj¹ce o dzia³alnoœci geologiczno-górniczej w tym
kraju, nale¿y rozwa¿yæ ró¿ne mo¿liwoœci rozpoczêcia
takiej dzia³alnoœci. Zwa¿ywszy na obecn¹ sytuacjê gospo-
darcz¹ na œwiecie oraz na stworzone w latach ubieg³ych
plany strategów gospodarczych tego kraju (zw³aszcza te
odnosz¹ce siê do poziomu inwestycji zagranicznych w
Wietnamie) mo¿e okazaæ siê to ³atwiejsze i tañsze ni¿
przed 2009 r. Analiza prawa geologiczno-górniczego oraz
warunków wewnêtrznych Wietnamu prowadzi do nastê-
puj¹cych spostrze¿eñ:

� nale¿y rozwa¿yæ nastêpuj¹ce opcje:
– zaanga¿owanie siê w dzia³alnoœæ ju¿ funkcjo-
nuj¹cych zak³adów z bran¿y geologiczno-górniczo-
metalurgicznej, które posiadaj¹ wa¿ne koncesje na
dzia³alnoœæ w ró¿nych sektorach tych bran¿;
– skorzystanie z niewykorzystanych, zwróconych
lub wygas³ych koncesji na wydobycie surowców
mineralnych;
– skorzystanie z niewykorzystanych, zwróconych
lub wygas³ych koncesji na eksploracjê obszarów po
pozytywnej prospekcji geologicznej;
– skorzystanie z niewykorzystanych, zwróconych
lub wygas³ych koncesji na prospekcjê w obszarach
perspektywicznych;
– wyst¹pienie o nowe koncesje na prospekcjê terenow¹
a nastêpnie, w zale¿noœci od jej wyników, o kolejne
koncesje na eksploracjê, wydobycie i wzbogacanie
surowców mineralnych;

212

Przegl¹d Geologiczny, vol. 59, nr 3, 2011



� z punktu widzenia znajomoœci jêzyków obcych w
Wietnamie:
– m³oda kadra, jeœli mówi w jêzyku obcym, to g³ów-
nie po angielsku;
– œrednia i starsza kadra u¿ywa g³ównie jêzyka
rosyjskiego i polskiego (jest znacz¹ca grupa geolo-
gów i górników wykszta³conych w Polsce, którzy
chêtnie bêd¹ wspó³pracowaæ z polskimi przedsiê-
biorstwami);
– najstarsza kadra u¿ywa jêzyka francuskiego;

� nale¿y wykorzystaæ miejscowy potencja³ ludzki,
poczynaj¹c od grupy geologów i górników wietnam-
skich mówi¹cych w powszechnie u¿ywanych euro-
pejskich jêzykach obcych, a zw³aszcza po polsku.
Zatrudnianie miejscowej si³y roboczej stwarza lep-
sze warunki prawne dla rozpoczêcia dzia³alnoœci
gospodarczej. Wspó³praca ze znacz¹cymi przedsta-
wicielami œwiata nauki, gospodarki i polityki Wiet-
namu mo¿e byæ pomocna w osi¹ganiu sukcesów
gospodarczych. Wœród wp³ywowych ludzi establish-
mentu wietnamskiego, którzy znaj¹ jêzyk polski, s¹
m.in. minister œrodowiska i zasobów naturalnych,
bêd¹cy jednoczeœnie przewodnicz¹cym Towarzystwa
PrzyjaŸni Wietnamsko-Polskiej, oraz prezydent Hanoi;

� w pracach prospekcyjnych i eksploracyjnych obec-
noœæ wspó³pracowników wietnamskich jest najpraw-
dopodobniej niezbêdna aby uzyskaæ odpowiedni¹
koncesjê. Mo¿na sporz¹dziæ listê potencjalnych wspó³-
pracowników wietnamskich, jak te¿, poprzez nich,
listê potencjalnych przedsiêbiorstw geologicznych,
geofizycznych, wiertniczych, górniczych i laborato-
riów badawczych, które mog³yby byæ zaanga¿owa-
ne przez stronê polsk¹;

� tylko przedsiêbiorstwa zagraniczne z biurem repre-
zentuj¹cym lub oddzia³em w Wietnamie maj¹ mo¿li-

woœæ starania siê o licencjê na prospekcjê i eksplo-
racjê;

� przedsiêbiorstwa krajowe, tak¿e te z kapita³em zagra-
nicznym, posiadaj¹ce licencjê na dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ lub licencjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ dzia-
³alnoœci w zakresie surowców mineralnych, s¹ upo-
wa¿nione do prowadzenia prospekcji, eksploracji,
wydobycia i przetwarzania surowców mineralnych;

� licencjê na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ uzyskuje siê
zgodnie z prawem o przedsiêbiorstwach, a licencjê
inwestycyjn¹ zgodnie z prawem o inwestycjach
zagranicznych w Wietnamie;

� Departament Geologii i Surowców Mineralnych
dzia³a w imieniu Ministerstwa Zasobów Natural-
nych i Œrodowiska jako pañstwowa agencja kompe-
tentna do przyjmowania dossier aplikantów i infor-
mowania ich o koñcowych rozwi¹zaniach; podobnie
jest z Departamentami Zasobów Naturalnych i
Œrodowiska na poziomie w³adz prowincji i miast
wydzielonych;

� w wielu fragmentach omawianych przepisów sygna-
lizowana jest tak¿e mo¿liwoœæ dodatkowych lub szer-
szych rozwi¹zañ, np. poprzez pozwolenia premiera.
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