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Giới thiệu
Một trong những chiến lược chính của Kế hoạch Hành động Hợp tác ASEAN về Khoáng
sản (AMCAP) là khuyến khích phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.
Để thực hiện chiến lược này, Nhóm công tác chuyên trách (STF) đã được thành lập theo
chỉ đạo của ASOMM và được giao nhiệm vụ tổ chức Giải thưởng Khoáng sản ASEAN
nhằm ghi nhận những đóng góp về thực hành khoáng sản tốt nhất trong phát triển khoáng
sản bền vững về môi trường và xã hội. STF gồm các đại diện đến từ các nước ASEAN:
Brunei, Cam-pu-chia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phi-líp-pin, Singapore, Thái
Lan, Việt Nam.
Hội nghị Nhóm công tác chuyên trách lần thứ nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 10 năm
2014, được tổ chức ngay sau Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản
(ASOMM) và Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với ba nước đối thoại
do Cam-pu-chia chủ trì vào ngày 21-23 tháng 10 năm 2014. Hội nghị Nhóm công tác
chuyên trách lần thứ hai diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2015, ngay sau cuộc họp đầu
tiên Nhóm công tác chung về dự thảo AMCAP (2016-2025), địa điểm tại Văn phòng Thư
ký ASEAN, Jarkarta, Indonesia vào ngày 25-26 tháng 2 năm 2015. Mục tiêu chính của
cuộc họp Nhóm công tác chuyên trách lần thứ hai là: xây dựng dự thảo Hướng dẫn Giải
thưởng Khoáng sản ASEAN; thành lập hội đồng Ban Giám khảo để đánh giá và lựa chọn
đơn vị thắng cuộc cho giải thưởng này.
Tài liệu hướng dẫn này sẽ là tài liệu tham khảo chính thức cho các nước thành viên
ASEAN trong việc đệ trình đề cử cho Giải thưởng Khoáng sản ASEAN; giúp cho các
nước thành viên hiểu rõ hơn nguyên tắc, quy trình cũng như các yêu cầu đặt ra đối với các
đề cử giải thưởng; là tài liệu hướng dẫn cung cấp mọi thông tin về việc xem xét đánh giá
giải thưởng như: mục tiêu giải thưởng, tiêu chuẩn đề cử cơ bản, các tiêu chí và cách tính
điểm và các yêu cầu trong việc chuẩn bị hồ sơ.
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Phần 1. Mục tiêu giải thưởng
- Thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững về mặt môi trường và xã hội.
- Cải thiện nhận thức/ hình ảnh chung của ngành công nghiệp khai khoáng.
- Phổ biến cách thức thực hành tốt nhất trong lĩnh vực khoáng sản (khai thác, vận
chuyển, chế biến,...).
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về các cách thức thực hành phát triển khoáng sản
bền vững về mặt môi trường và xã hội tốt nhất.
- Khuyến khích sự tham gia và đầu tư của các lĩnh vực tư nhân.
- Cải thiện và nâng cao các cách thức thực hành tốt nhất trong ngành công nghiệp
khai khoáng.
- Tăng cường hợp tác trong khu vực và khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm.
- Đẩy mạnh sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào phát triển cộng đồng.
Phần 2. Tiêu chuẩn đề cử
Các dự án đề cử phải hoạt động ít nhất hai năm đối với các hoạt động khai khoáng; ít
nhất một năm đối với các hoạt động chế biến hoặc phân phối khoáng sản và ít nhất một
năm cho hạng mục Trách nhiệm xã hội của công ty (CRS) trước khi đề cử Giải thưởng
Khoáng sản ASEAN.
Các dự án hoạt động dưới một năm sẽ tự động bị loại.
Phần 3. Danh mục giải thưởng
1. Giải thưởng khai thác khoáng sản;
2. Giải thưởng chế biến khoáng sản;
3. Giải thưởng phân phối khoáng sản (gồm có: vận chuyển, bốc dỡ, lưu trữ)
Phần 4. Danh mục giải thưởng
Tên giải thưởng
Thực hành Khai thác
Khoáng sản tốt nhất
Thực hành Chế biến
Khoáng sản tốt nhất
Thực hành Phân phối
Khoáng sản tốt nhất

Số lượng đề cử của mỗi
quốc gia
1

Số lượng giải thưởng
1

1

1

1

1

Phần 5. Tiêu chí chấm điểm
Ban Giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm các đề cử dựa trên các tiêu chí đã được đề ra.
Tổng số điểm là 100%, đánh giá theo các nhóm tiêu chí chính sau:
1) Tác động
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2) Tính bền vững
3) Khả năng nhân rộng
4) Tính độc đáo/sáng tạo
5) Trình bày tổng thể và ấn tượng chung
Các nhóm tiêu chí đánh giá chính, tiêu chí đánh giá phụ và cách chấm điểm được cụ
thể như sau:
Chấm điểm hoạt động khai thác khoáng sản
Tiêu chí và cách chấm điểm
STT Nhóm tiêu chí
1
Tác động
- Phát triển cộng đồng
+ Phát triển cộng đồng và xã hội
+ Tạo công ăn việc làm cho người lao động
+ Hoạt động đóng góp đáng kể phát triển kinh tế địa
phương
- Đóng góp vào nguồn cung cấp khoáng sản của
ASEAN
- Phát triển nguồn nhân lực
- Năng suất
+ Tấn/ca kíp
+ Chi phí sản xuất/một tấn
+ Hệ số bóc (trong khai thác bề mặt)
2
Tính bền vững
- Hiệu quả về y tế, an toàn và môi trường (HSE)
+ Không có người chết hoặc bị thương nặng
+ Quản lý môi trường (đối phó với các vấn đề môi
trường)
- Sự chấp thuận của cộng đồng
- Năng suất
+ Kết quả thực tế so với kế hoạch đề ra
3
Khả năng nhân rộng
- Đưa ra minh chứng trong việc chia sẻ và áp dụng
cách thức và chính sách thực hành tốt nhất
4
Tính độc đáo/sáng tạo
- Đổi mới trong cách thức hoạt động hiện tại
- Đổi mới về trang thiết bị, quy trình hệ thống để đạt
hiệu quả cao hơn
5
Trình bày tổng thể và ấn tượng chung
- Đầy đủ, tuân thủ các tiêu chí và dễ hiểu
6
Tổng điểm
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Thang điểm tối đa
30%
7.5%

7.5%
7.5%
7.5%

30%
10%

10%
10%
20%

15%
7.5%
7.5%
5%
100%

Đánh giá hoạt động chế biến và phân phối khoáng sản
Tiêu chí và cách chấm điểm
STT Nhóm tiêu chí
1
Tác động
- Năng lượng và Kinh tế (Cải thiện tỷ lệ nhiệt) (yêu
cầu cung cấp thông tin từ các nước thành viên chính
thức ASEAN về những thay đổi đó)
- Phát triển và tiến bộ xã hội (phục vụ lợi ích cho đất
nước, sự chấp thuận của cộng đồng, các dự án sinh
kế, hỗ trợ tài chính, các chương trình giáo dục và
sức khỏe)
- Hiệu suất môi trường (tuân thủ tiêu chuẩn về khí
thải, các sự vụ trong quá khứ hoặc các sự vụ đang
được xử lý bởi các cơ quan môi trường và chính
quyền địa phương, các chương trình quản lý tài
nguyên)
2
Tính bền vững
- Sự chấp thuận của cộng đồng và tuân thủ chính
sách, pháp luật hiện thời
- Cải tiến chương trình hoạt động và bảo trì
- Hiệu suất y tế, an toàn và môi trường (HSE)
3
Khả năng nhân rộng
- Khả năng ứng dụng và thích ứng với các công
ty/đơn vị khác
- Chia sẻ cách thức và chính sách hoạt động tốt nhất
4
Tính độc đáo/sáng tạo
- Cung cấp các cơ hội về kinh tế và xã hội cho cộng
đồng địa phương
- Cải tiến trang thiết bị, hệ thống vận hành để đạt
hiệu quả cao hơn
5
Trình bày tổng thể và ấn tượng chung
- Đầy đủ, tuân thủ các tiêu chí và dễ hiểu
6
Tổng điểm

Thang điểm tối đa
25%
7.5%

7.5%

10%

25%
5%
10%
10%
25%
15%
10%
20%
10%
10%
5%
100%

Trách nhiệm xã hội của công ty (CRS)
Tiêu chí và cách chấm điểm
STT Nhóm tiêu chí
1
Tác động
- Năng lượng và kinh tế
- Phát triển và tiến bộ xã hội
- Hiệu suất môi trường
2
Tính bền vững
- Phù hợp với kỳ vọng của người dân về phát triển
5

Thang điểm tối đa
25%
5%
10%
10%
25%
10%

3

4

5
6

bền vững.
- Hiệu quả về y tế, an toàn và môi trường (HSE)
Khả năng nhân rộng
- Đóng góp và thách thức cho phát triển cộng đồng
- Quản lý tài nguyên
- Khả năng ứng dụng và thích ứng đối với các công
ty và tổ chức tương đồng
- Hệ thống và quy trình quản lý
Tính độc đáo/ sáng tạo
- Tính sáng tạo / cải tiến
- Hỗ trợ cho các sáng kiến phát triển cộng đồng để
giải quyết các vấn đề phát triển bền vững của địa
phương
- Cung cấp các cơ hội kinh tế và xã hội cho cộng
đồng địa phương
Trình bày tổng quan và ấn tượng chung
- Trình bảy rõ ràng và tuân thủ định dạng
Tổng điểm

15%
25%
10%
5%
5%
5%
20%
10%
5%

5%
5%
100%

Phần 6. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Hướng dẫn quy trình và định dạng áp dụng trong việc chuẩn bị hồ sơ đề cử gồm:
1.Đơn đăng ký
2. Chứng nhận và Chứng thực
3. Tổng quan Dự án/ Hoạt động
4. Điểm nổi bật của Đề cử về các tiêu chí:
4.1. Tác động
4.2. Tính bền vững
4.3. Khả năng nhân rộng
4.4. Tính độc đáo/sáng tạo
4.5. Trình bày tổng thể và ấn tượng chung
(Lưu ý: kèm theo danh sách hồ sơ (như dưới đây) ở trên cùng, đánh dấu và ký tên bởi các
cơ quan đầu mối.)
Yêu cầu đề cử
Thư xác nhận
Tổng số trang (tối đa 19 trang)
Nộp

Đơn vị
1
12 bản (bản sao gốc) và một
đĩa CD (gồm tất cả các tài
liệu và hồ sơ liên quan)
Số lượng nộp trình

Danh mục giải thưởng
6

Đánh dấu

1. Thực hành khai thác khoáng sản tốt nhất
2. Thực hành chế biến khoáng sản tốt nhất
3. Thực hành phân phối khoáng sản tốt nhất
Tiêu chí đánh giá
(thảo luận/trình bày)
1. Tóm tắt
2. Tổng quan/giới thiệu dự án
3. Tác động
4. Tính bền vững
5. Khả năng nhân rộng
6. Tính độc đáo (Sáng tạo/cải tiến)
7. Văn bản, hồ sơ kèm theo
Trình bày tổng quan và ấn tượng chung
(trình bày rõ ràng, tuân thủ định dạng, cách
dòng đơn, font chữ Times New Roman 12, 4
lề đều cách 1 inch (2,54 cm), khổ giấy A4)
Tổng số trang

Không quá 1 trang
Không quá 1 trang
Không quá 4 trang
Không quá 3 trang
Không quá 3 trang
Không quá 3 trang
Không quá 4 trang

(không quá 19 trang). Mỗi
trang vượt quá bị trừ 5
điểm.

Tiêu chuẩn trước khi xét duyệt
Dự án đề cử phải hoạt động ít nhất hai năm Ngày dự án bắt đầu hoạt
đối với các hoạt động khai khoáng; ít nhất động
một năm đối với các hoạt động chế biến hoặc
phân phối khoáng sản và ít nhất một năm
cho hạng mục trách nhiệm xã hội của công
ty (CRS) trước khi đưa ra đề cử cho Giải
thưởng Khoáng sản ASEAN.
Kiểm tra và xác nhận: _____________________
Cơ quan đầu mối
6.1. Đơn đăng ký
Các đơn vị tham gia giải thưởng cần tuân thủ thứ tự định dạng văn bản sau:
STT
1
2
3
4

Tiêu đề đệ trình/ Vấn đề thảo luận
Bìa của hồ sơ tham dự giải
Chứng nhận và chứng thực
Tóm tắt
Tổng quan/Giới thiệu dự án
a) Mô tả dự án
b) Cơ sở lý luận
c) Mục tiêu dự án/ Kết quả dự án

Số trang tối đa
1
1
1
1

7

5
6
7
8

9

Tác động
Trình bày chi tiết/ minh chứng bằng các thông số xác định
Tính bền vững
Trình bày chi tiết/ minh chứng bằng các thông số xác định
Khả năng nhân rộng
Trình bày chi tiết/ minh chứng bằng các thông số xác định
Tính độc đáo
Trình bày chi tiết/ minh chứng bằng các thông số xác định

4

Các văn bản, hồ sơ liên quan
Tổng số trang (không kể trang bìa và phần xác nhận)

4
19

3
3
3

Chú ý:
- Tất cả các hồ sơ đề cử phải được đánh máy với đoạn cách dòng đơn (single
paragraph), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, 4 lề đều cách 1 inch (2,54 cm), khổ
giấy A4.
- Không quy định số trang cho mỗi phần nội dung. Tuy nhiên, tổng số trang không
được vượt quá 19 trang.
- Các hồ sơ vượt quá số trang quy định sẽ bị trừ điểm. Số điểm trừ sẽ do BGK xem
xét, quyết định.
6.2. Chứng nhận và chứng thực
Quy định giống như ở trang 2 của “Đơn đăng ký” ở trên.
6.3. Tóm tắt
Trình bày những điểm nổi bật của dự án được đề cử, nhấn mạnh vào các điểm chính
yếu, quan trọng làm nên đề cử đó: (1) thực hành tốt nhất; (2) làm mẫu điển hình của khai
khoáng xanh.
6.4. Tổng quan / Giới thiệu dự án
Tóm tắt về dự án, mô tả về thực trạng, chính sách quản lý/ cam kết, mục tiêu và mục
đích, vạch ra những điểm riêng biệt của dự án như cơ cấu tổ chức, công nghệ, quản lý, …,
các giải pháp , và kế hoạch phát triển tương tai…
6.4.1. Tác động
Thảo luận chi tiết những tác động thực tế và tiềm tàng của dự án đề cử với nội dung
sau:
Hoạt động khai thác
khoáng sản
- Phát triển cộng đồng
+ Phát triển cộng đồng và
xã hội
+ Tạo công ăn việc làm cho
người dân

Hoạt động chế biến và
phân phối khoáng sản
- Năng lượng và Kinh tế
(Cải thiện tỷ lệ nhiệt)
- Phát triển và tiến bộ xã hội
(phục vụ lợi ích cộng đồng,
sự chấp thuận của cộng
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Trách nhiệm xã hội của
công ty
- Năng lượng và kinh tế
- Phát triển và tiến bộ xã hội
- Hiệu suất môi trường

+ Hoạt động đóng góp đáng
kể vào phát triển kinh tế địa
phương
- Đóng góp cho nguồn cung
khoáng sản ASEAN
- Phát triển nguồn nhân lực
- Năng suất
+ Tấn/ ca
+ Chi phí sản xuất / tấn
+ Hệ số bóc (trong khai thác
bề mặt)

đồng, các dự án sinh kế, hỗ
trợ tài chính, các chương
trình giáo dục và sức khỏe)
- Hiệu suất môi trường (tuân
thủ tiêu chuẩn về khí thải,
các sự vụ trong quá khứ
hoặc các sự vụ đang được
xử lý bởi các cơ quan môi
trường và chính quyền địa
phương, các chương trình
quản lý tài nguyên)

6.4.2. Tính bền vững
Thảo luận chi tiết về giải pháp thực tế đã được thực hiện và kết quả/thách thức của đề
cử với nội dung sau:
Hoạt động khai thác
khoáng sản
- Thực hiện hiệu quả về y tế,
an toàn, môi trường (HSE)
+ Không có người chết hoặc
bị thương nặng
+ Quản lý môi trường (đối
phó với các vấn đề về môi
trường)
- Sự chấp thuận của cộng
đồng
- Năng suất
+ Thực hiện trên thực tế so
với kế hoạch chương trình
hoạt động

Hoạt động chế biến và
phân phối khoáng sản
- Sự chấp thuận của cộng
đồng và tuân thủ pháp luật
và chính sách hiện hành
- Cải tiến chương trình hoạt
động và bảo trì
- Thực hiện hiệu quả về y tế,
an toàn và môi trường
(HSE)

Trách nhiệm xã hội của
công ty
- Phù hợp với kỳ vọng của
người dân về phát triển bền
vững.
- Thực hiện hiệu quả về y tế,
an toàn và môi trường
(HSE)

6.4.3. Khả năng nhân rộng
Thảo luận chi tiết về những đóng góp và thách thức thực tế cho:
Hoạt động khai thác
khoáng sản
- Đưa ra minh chứng về việc
chia sẻ và ứng dụng phương
thức và chính sách thực
hành tốt

Hoạt động chế biến và
phân phối khoáng sản
- Khả năng ứng dụng và
thích ứng với các công ty
khác
- Chia sẻ cách thức hoạt
động và chính sách thực
hành tốt nhất
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Trách nhiệm cộng đồng xã
hội
- Đóng góp và thách thức
với phát triển cộng đồng
- Quản lý tài nguyên
- Khả năng ứng dụng và
thích ứng đối với các công
ty và tổ chức tương đồng
- Hệ thống và quy trình
quản lý

6.4.4. Tính độc đáo/sáng tạo:
Thảo luận chi tiết những khía cạnh chính và cụ thể của dự án đề cử với việc
nhấnmạnh về tính đổi mới/sáng tạo:
Hoạt động khai thác
Hoạt động chế biến và
Trách nhiệm cộng đồng xã
khoáng sản
phân phối khoáng sản
hội
- Đổi mới trong cách thức - Cung cấp các cơ hội về - Tính sáng tạo / đổi mới
hoạt động hiện tại
kinh tế và xã hội cho cộng - Hỗ trợ cho các sáng kiến
- Đổi mới về trang thiết bị, đồng địa phương
phát triển cộng đồng để giải
quy trình hệ thống để đạt - Đổi mới trang thiết bị, quy quyết các vấn đề phát triển
hiệu quả cao hơn
trình hệ thống để đạt hiệu bền vững của địa phương
quả cao hơn
- Cung cấp các cơ hội kinh
tế và xã hội cho cộng đồng
địa phương
6.4.5. Trình bày tổng thể và ấn tượng chung
a) Tuân thủ định dạng theo quy định;
b) Tất cả các tài liệu trình nộp phải đầy đủ và dễ hiểu;
c) Sử dụng các tài liệu liên quan và hợp lý, không giới hạn với biểu đồ, bảng biểu,
tranh ảnh…;
d) Đảm bảm tính toàn vẹn thông tin, kèm theo thông tin và số liệu tham khảo hợp lý.
Phần 7: Trách nhiệm xã hội của công ty (CSR)
Tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm của công ty thông qua cách sử dụng hiệu quả cơ
sở vật chất, đáp ứng/vượt mức tiêu chuẩn về y tế, an toàn cấp địa phương và quốc tế, đáp
ứng/vượt mức tiêu chuẩn về môi trường. Tạo cơ hội phát triển cộng đồng địa phương
bằng cách phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc hỗ trợ
các dự án phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề về kinh tế, văn hóa-xã hội, y tế, giáo
dục, môi trường và an ninh của cộng đồng dân cư nơi công ty này hoạt động và phát triển
cơ sở hạ tầng như đường xá, trường học, hệ thống nước.
Phần 8: Nguyên tắc và yêu cầu đề cử
8.1. Tiêu chuẩn trước khi trình nộp xét duyệt:
Dự án được đề cử phải liên quan đến các hoạt động khai khoáng ít nhất 2 năm, liên
quan đến hoạt động chế biến cũng như phân phối khoáng sản ít nhất 1 năm.
8.2. Quy trình thủ tục và yêu cầu xét duyệt:
a) Đơn đăng ký phải được gửi qua cơ quan đầu mối được chỉ định của Nhóm công
tác chuyên trách của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản (ASOMM),
nhằm đảm bảo các hồ sơ đệ trình tuân thủ đầy đủ Hướng dẫn Giải thưởng Khoáng sản
ASEAN. Các cơ quan đầu mối có trách nhiệm chuyển các bản đăng ký, bản cứng và file
mềm, đến nước chủ trì Brunei và đồng gửi cho Ban Thư ký ASEAN hai tuần trước phiên
họp xét duyệt cuối cùng của Ban giám khảo. File mềm phải được lưu trong 1 đĩa CD dưới
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dạng văn bản Microsoft Word và/ hoặc Microsoft Excel. Ngoài ra, 12 bản chính sẽ phải
nộp cho Ban giám khảo trong suốt cuộc họp đánh giá.
b) Tất cả hồ sơ nộp cho Brunei phải trình bày bằng tiếng Anh .
c) Brunei sẽ xác nhận ngày nhận hồ sơ.
d) Tất cả các hồ sơ nộp muộn sẽ bị loại.
8.3. Giao thức thẩm định đề cử:
a) Mỗi nước thành viên tương ứng với một phiếu biểu quyết.
b) Thành viên Ban Giám khảo (BGK) của một nước không được phép đánh giá đề cử
của nước mình
c) Mỗi một mục của đơn đăng ký đề cử sẽ được đánh giá trong 30 phút.
d) Các cá nhân thành viên của Ban giám khảo sẽ được trao thêm 30 phút để xem xét
và hoàn thiện điểm số cho mỗi mục.
e) Tất cả các bảng điểm hoàn thành của mỗi loại danh mục phải được nộp cho Brunei
trước khi đánh giá hồ sơ tiếp theo.
f) Các thành viên BGK cần đánh giá khách quan.
8.4. Cách tính điểm và trao giải
a) Ban Thư ký gồm đại diện ASOMM và hai nhân chứng được chỉ định sẽ thiết lập
bảng điểm, phân loại và xác nhận các Bảng điểm tổng kết (OTS) với điểm số với chữ ký.
b) Ba đề cử giành được điểm số trung bình cao nhất sẽ được tuyên bố chiến thắng.
Trong trường hợp "điểm bằng nhau", tất cả sẽ được coi là "nhóm chiến thắng ". Ban Thư
ký sẽ xác nhận và công bố các kết quả dựa trên OTS và BGK sẽ ngay lập tức công bố
người chiến thằng.
c) Các chi tiết của cuộc thi đều được giữ kín và tất cả các văn bản sẽ vẫn lưu trữ tạm
thời ở Brunei. BGK không được giữ lại, sao chép hoặc sở hữu bảng tính điểm.
Phần 9. Công bố đơn vị đạt giải
a) Ban thư ký, do đại diện của Brunei chủ trì, sẽ tóm tắt bảng kết quả của Trưởng và
Phó Ban Giám khảo.
b) Trưởng Ban Giám khảo sẽ tổ chức một phiên họp ngắn để nói rõ và giải quyết các
thắc mắc và xác nhận người chiến thắng.
c) Brunei sẽ đệ trình lên Ban thư ký ASEAN báo cáo diễn biến Hội nghị đánh giá của
Ban Giám khảo và danh sách đơn vị đạt giải cho từng hạng mục cho
Phần 10. Giải thưởng
Người thắng cuộc sẽ được nhận giải thưởng và giấy chứng nhận.
Phần 11. Lễ trao giải
Lễ trao giải lần thứ nhất sẽ diễn ra kết hợp với đêm gala của Hội nghị Bộ trưởng
ASEAN về khoáng sản (AMMin) năm 2017.
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Phần 12. Công bố và quảng bá
Các nước thành viên ASEAN sẽ tuyên truyền và quảng bá đơn vị thắng cuộc Giải
Thưởng ASEAN về Khoáng sản, ASOMM cũng sẽ công bố tên đơn vị đoạt giải trên
Wiki.
Phần 13. Lịch trình hoạt động năm 2015
Đề cử thành viên Nhóm công tác Chuyên
trách
Xác nhận /đề cử thành viên BGK
Lấy ý kiến dóng góp cho Dự thảo Hướng dẫn
Thông qua thành phần BGK

31 tháng 3 năm 2015

31 tháng 3 năm 2015
31 tháng 5 năm 2015
Hội nghị Các Nhóm công tác ASEAN về
khoáng sản tại Lào
Thông qua Hướng dẫn Giải thưởng Khoáng Hội nghị Các Nhóm công tác ASEAN về
sản ASEAN
khoáng sản tại Lào
Hạn nộp hồ sơ đề cử
Tháng 3 năm 2017
Họp BGK
Tháng 3- tháng 7 năm 2017
Công bố giải thưởng
Năm 2017, và được trình bày tại AMMin
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