B Công Thng cho bit, Lut Du khí ra i nm 1993 là mc quan trng ánh du s hình thành ca h thng các
vn bn pháp lý v du khí và c b sung, sa i vào nm 2000 và nm 2008 tng bc hoàn thin.
Tuy nhiên, bi cnh quc t và trong nc ã có nhiu thay i, tác ng ln n s phát trin ca ngành du khí Vit
Nam. Trong quá trình thc hin hot ng du khí ã phát sinh mt s bt cp, vng mc cha c iu chnh bi Lut Du
khí và các VBQPPL hng dn Lut hoc quy nh cha phù hp hoc cha ng b, chng chéo vi các quy nh
pháp lut khác. Do vy, hot ng ca các doanh nghip du khí khâu thng ngun cng nh công tác qun lý
nhà nc ã gp phi không ít vng mc, lúng túng.
Vì lý do trên, vic xây dng Lut Du khí (sa i) cho phù hp vi bi cnh mi loi b các bt cp, vng mc phát
sinh, ng thi to hành lang pháp lý thun li hn cho nhà u t, góp phn ci thin môi trng u t trong lnh vc du
khí là cn thit.
Các vn , nguyên tc chính trong vic xây dng Lut Du khí (sa i)
Theo B Công Thng, d tho xut sa i, bô sung cac quy inh mang tinh c thu ca hot ng du khí cha c quy
nh y , rõ ràng; khc phuc nhng bât câp, chông cheo vi cac quy inh pháp lut có liên quan; b sung các
c ch chính sách u ãi u t phù hp vi tình hình thc t. C th nh sau:
iu chnh, b sung các quy nh v Hp ng du khí theo hng thi hn hp ng cn linh hot hn, có chính sách u
tiên gia hn cho Ngi iu hành hin ti; cho phép gi li phát hin nh không có giá tr phát trin hin ti, tuy
nhiên có th có tim nng nhng k hoch khác (hp tác phát trin chung, công ngh mi...);
B sung các quy nh m rng phm vi u t ca d án du khí thng ngun cho c mt s hng mc trên b (trc ây
thuc d án trung ngun và h ngun) to hành lang pháp lý thun li cho vic u t vào chui giá tr khí ca
ngành du khí, góp phn ci thin mc hp dn ca môi trng u t trong lnh vc du khí;
B sung khung pháp lý phù hp cho vic tip nhn tài sn sau khi Nhà thu hot ng khai thác chuyn giao
cho nc ch nhà vào thi im kt thúc hp ng du khí có th khai thác tn thu ti a ngun tài nguyên trong thi
gian còn li (khong t 3 n 5 nm) hoc tip tc u t tn thm dò, gia tng sn lng khai thác.
B sung quy nh v d án c bit khuyn khích u t du khí cùng các nh hng v các chính sách thu phù hp
(thu tài nguyên, thu xut khu, thu thu nhp doanh nghip,...).
B sung quy nh c th v quy trình v th tc u t d án du khí thng ngun, bo m ng b vi pháp lut u t và qun lý
vn nhà nc. C th:
- i vi các Nhà thu nc ngoài: Làm rõ các trình t, th tc u t i vi các bc trong hot ng du khí; có các quy
nh c th hn v vic u tiên áp dng pháp lut du khí (Lut chuyên ngành) trong vic thc hin các th tc u t d án
du khí;
- i vi các doanh nghip nhà nc (PVN, PVEP,...): Xác nh hình thc u t cac d an dâu khi trong nc (là u t
d án thông thng hay u t ra ngoài doanh nghip có c ch x lý rõ ràng); b sung quy nh v th tc/quy trình
nhng bán/quyn li tham gia ca PVN/PVEP phù hp vi c thù hot ng du khí...
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