
 

   
 

 

 

HỘI NGHỊ QUAN CHỨC CẤP CAO ASEAN VỀ KHOÁNG SẢN LẦN THỨ 21 

(21ST ASOMM) 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

Thời gian Nội dung 

09.00 –09.05 Chủ tịch ASOMM nhiệm kỳ trước phát biểu khai mạc 

09:05 – 09:10 Đảm nhận vai trò chủ tịch và phó chủ tịch ASOMM 2021 

09:10 – 09:13 Thông qua chương trình Hội nghị 

09:13 – 09:15 Ban tổ chức thảo luận 

09:15 – 09:25 Xem xét kiến nghị  

Tình hình thực hiện kế hoạch của ASEAN về khoáng sản 

09:25 – 09:40 Thương mại và đầu tư khoáng sản 

09:40 – 09:55 Phát triển khoáng sản bền vững  

09:55 – 10:10 Xây dựng năng lực khoáng sản 

10:10 – 10:25 Thông tin và dữ liệu khoáng sản 

10:25 – 10:40 Báo cáo kết quả hội nghị nhóm công tác chung (JWG) lần thứ năm và thứ sáu 

10:40 – 10:55 Nghỉ giải lao 

Báo cáo tiến độ dự án tăng cường hợp tác ASEAN về khoáng sản  

10:55 – 11:10 
Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu triển vọng phát triển hợp tác khoáng sản ASEAN; 

Nghiên cứu xác định phạm vi hệ thống cơ sở dữ liệu ASEAN, (Hợp phần 1 và 2). 

11.10 – 11.30 
Các báo cáo tiến độ: Nghiên cứu tăng cường tiềm năng địa chất và xây dựng chính 

sách phù hợp phát triển khoáng sản ASEAN (Nhiệm vụ 1 & 2) 

11:30 – 11:35 Nghỉ giải lao  



 

Thời gian Nội dung 

Cập nhật hợp tác với diễn đàn liên chính phủ về khai thác, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững 

(IGF) 

11:35 – 11:50 Tiến độ kế hoạch làm việc luân phiên ASEAN - IGF giai đoạn 2019-2021 

11:50 – 12:05 Thông qua kế hoạch công tác ASEAN-IGF giai đoạn 2022-2025 

12:05 – 13:30 Nghỉ trưa 

13:30 – 13:45 Báo cáo của các hiệp hội khai thác khoáng sản trong khu vực ASEAN 

13:45 – 13:50 Nghỉ giải lao  

13:50 – 14:10 
Phê duyệt kế hoạch hành động hợp tác ASEAN về  khoáng sản (AMCAP-III) giai đoạn 2: 

2021-2025 

Nhiệm vụ ưu tiên hằng năm  

14:10 – 14:20 Tiến độ các nhiệm vụ ưu tiên năm trong năm 2021  

14:20 – 14:35 
Tiến độ về các giải pháp kinh tế ưu tiên trong lĩnh vực khoáng sản năm 2021,Brunei 

Darussalam Chủ trì 

14:35 – 14:45 Đề xuất danh sách các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện năm 2022  

Chuẩn bị ASOMM+3 lần thứ 14 và AMMIN 8 

14:45 – 14:50 Công tác chuẩn bị cho ASOMM +3 lần thứ 14 

14:50 – 14:55 Chương trình Khai mạc và Chương trình AMMin 8. 

14:55 – 15:45 Dự thảo báo cáo của Chủ tịch ASOMM đệ trình AMMin 8. 

15:45 – 16:00 Nghỉ giải lao 

16:00 – 16:10 Báo cáo của Nghỉ giải lao nhóm chuyên trách xây dựng AMCAP tại AMMin 8 

16:10 – 16:40 Tuyên bố chung củaAMMIN 8 

16:40 – 16:55 
Kết quả cuộc họp ban giám khảo (BOJ) của giải thưởng khoáng sản ASEAN lần thứ 

3 (AMA 3) 

16:55 – 17:00 Cập nhật thời gian thực hiện hoạt động hợp tác năm 2021-2022 



 

Thời gian Nội dung 

17:00 – 17:05 Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị thường niên năm 2022 

17:05 – 17:10 Thông qua Báo cáo 

17:10 – 17:15 Diễn văn bế mạc Hội nghị 

17:15 – 17:20 Chụp ảnh lưu niệm 

 

   


