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BÁO CÁO  

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý đối với 

Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 
 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2026; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được giao chủ trì xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). 

Đến nay, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định 

của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

2040/BTNMT-ĐCKS gửi các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiến góp ý đối 

với dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Đến nay, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 66 ý kiến góp ý. Trong đó có 10/181 ý 

kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và 56/632 ý kiến của các 

địa phương. Trong đó, có 24 cơ quan, đơn vị (23 địa phương, 01 Bộ) nhất trí 

hoàn toàn với các dự thảo văn bản trong Hồ sơ; các cơ quan, đơn vị còn lại hầu 

hết cơ bản nhất trí với nội dung, các văn bản, tài liệu trong Hồ sơ, về sự cần thiết 

ban hành phải đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) và có một số ý kiến 

góp ý khác. Về cơ bản các ý kiến góp ý đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị 

xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi), các chính sách đề xuất trong Dự 

thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính khả thi, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản. 

 
1 Các Bộ, cơ quang ngang bộ chưa có ý kiến gồm: Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây 

dựng, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. 
2 Các địa phương chưa có ý kiến gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, TP. Hồ Chí 

Minh, Đắk Nông, Long An. 
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Trên cơ sở rà soát, nghiên cứu các ý kiến góp ý nêu trên, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo văn bản, tài liệu trong Hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), cụ thể như sau:  

1. Đối với dự thảo “Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật 

Khoáng sản năm 2010”. 

Có 18 ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương góp ý cho dự thảo “Báo cáo 

tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010”. Nhìn chung, 

các góp ý chủ yếu tập trung vào đề nghị đánh giá cụ thể hơn về một số bất cập, 

chưa phù hợp và chưa đồng bộ, thống nhất giữa Luật Khoáng sản năm 2010 và 

một số Luật mới được ban hành, những vấn đề bất cập, chưa hợp lý, chưa phù 

hợp với thực tiễn hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, như: 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... và cập nhật, sửa đổi một số thông tin nêu 

trong Báo cáo. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn 

thiện dự thảo Báo cáo (gửi kèm theo). Nội dung tiếp thu, giải trình cụ thể đối với 

các ý kiến góp ý trong Bảng phụ lục (gửi kèm theo). 

2. Đối với dự thảo “Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi)”. 

Có 11 ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương góp ý cho dự thảo “Báo cáo 

đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)”. Theo đó, các ý 

kiến chủ yếu tập trung đề nghị rà soát, phân tích, làm rõ thêm các nội dung đã thể 

hiện trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách. Qua rà soát, tổng hợp, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy về cơ bản các ý kiến góp mang tính kỹ 

thuật và đã được Bộ tiếp thu, hoàn thiện cho dự thảo Báo cáo. Ngoài ra, có một 

số ý kiến đề nghị rà soát, phân tích, làm rõ thêm các nội dung đã thể hiện trong 

dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, cơ bản cũng đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa. Nội dung tiếp thu, giải 

trình cụ thể đối với các ý kiến góp ý trong Bảng phụ lục (gửi kèm theo). 

3. Đối với dự thảo Đề cương chi tiết dự thảo Luật Địa chất và Tài 

nguyên khoáng sản. 

Có 32 ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương góp ý cho Đề cương chi tiết 

dự thảo Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản. Các ý kiến chủ yếu tập trung đề 

nghị bổ sung các quy định về khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường; tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,.... Những nội dung góp ý đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa. Nội dung tiếp thu, giải 

trình cụ thể đối với các ý kiến góp ý trong Bảng phụ lục (gửi kèm theo). 

4. Đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ 

Có 15 ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương góp ý cho dự thảo Tờ trình 

Chính phủ về hồ sơ xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Các ý kiến góp ý tập 

trung vào nội dung giải trình lý do của việc sửa đổi tên gọi của đề nthghị xây dựng 
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Luật Khoáng sản (sửa đổi) thành luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản; đề 

nghị rà soát, làm rõ thêm các nội dung đã thể hiện trong Tờ trình. Cơ bản những 

nội dung này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh 

sửa thể hiện trong Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình cụ thể đối với các ý kiến 

góp ý trong Bảng phụ lục (gửi kèm theo). 

Nội dung các văn bản, tài liệu nêu trên đã được Bộ Tào nguyên và Môi 

trường hoàn chỉnh, đưa vào Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa 

đổi) gửi kèm theo. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi quý Bộ để tổ chức thẩm định 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu VT, PC, ĐCKS.  

 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 

 



TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU CÁC Ý KIẾN GÓP Ý 

CỦA CÁC BỘ: TƯ PHÁP, NGOẠI GIAO, NỘI VỤ, TÀI CHÍNH VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC 

 (Kèm theo Công văn số:               /BTNMT-ĐCKS ngày      tháng      năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

1.  Bộ Nội Vụ 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

- Tại khoản 2 Mục I về cơ sở chính trị của sự cần thiết, đề nghị nêu rõ và thể 

cụ hơn các văn bản của Đảng về chủ trương, định hướng đối với địa chất, 

khoáng sản (dự thảo Tờ trình trình bày dàn trải nhiều nghị quyết của Trung 

ương), để làm rõ nội dung chỉ đạo của Trung ương trong việc định hướng xây 

dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). 

 

- Đề nghị giữ nguyên để nêu rõ 

các quan điểm, nội dung chỉ đạo 

của Đảng, Chính phủ liên quan 

đến lĩnh vực tài nguyên thiên 

nhiên. 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung kết quả đánh giá, tổng kết 10 năm thi hành 

Luật Khoáng sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm kết 

quả đánh giá, tổng kết đầy đủ, toàn diện quá trình 10 năm thực hiện Luật 

trong cả nước. 

- Nội dung này đã được nêu cụ 

thể tại Dự thảo Báo cáo tổng kết 

10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

và đề xuất nội dung điều chỉnh, 

bổ sung. 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

 Đề nghị bổ sung nội dung cụ thể tại phần ý kiến tham vấn (trong đó nêu rõ 

việc lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách, mô tả 

các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý) theo 

Mẫu số 01 - Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bån quy phạm pháp luật. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

2.  Bộ Tư pháp 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ: 

Tại mục III dự thảo Tờ trình, cơ quan lập đề nghị đề xuất tên của đề nghị xây 

dựng Luật là “Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản” mà không phải là Luật 

Khoáng sản (sửa đổi). Việc thay đổi tên gọi của đề nghị xây dựng Luật có thể 

làm thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung của đề nghị xây 

dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Tuy nhiên, cơ'quan lập đề nghị chưa giải trình 

lý do của việc sửa đổi tên gọi của đề nghị xây dựng Luật cũng như tác động của 

nó tới việc xác định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung chính 

sách. Do đó, đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật giải trình rõ về vấn đề 

này tại dự thảo Tờ trình để làm cơ sở xác định rõ phạm vi điều chỉnh, nội dung 

của các chính sách tại đề nghị xây dựng Luật. 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa  

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật cần làm rõ hơn phạm vi 

điều chỉnh và đối tượng áp dụng của đề nghị xây dựng Luật này (thay đổi như 

thế nào so với Luật Khoáng sản hiện hành). Ngoài ra, đề nghị cơ quan lập đề 

nghị làm rõ các hoạt động điều chỉnh của Luật Khoáng sản gồm điều tra, thăm 

dò, khai thác, quản lý, chế biến khoáng sản để xác định rõ các chính sách cần 

điều chỉnh của dự án Luật. 

Nội dung này đề nghị giữ 

nguyên. Bổ sung thêm đối tượng 

áp dụng do Luật Khoáng sản 

năm 2010 chưa quy định về đối 

tượng áp dụng và chưa quy định 

bao quát hết đối tượng trong 

phạm vi điều chỉnh 

- Đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật bổ sung báo cáo đánh giá về 

thủ tục hành chính, làm rõ hơn những nội dung xử lý chuyển tiếp khi Luật 

này có hiệu lực. 

- Các quy định mới trong dự 

thảo Luật không phát sinh thủ 

tục hành chính mới. Tuy nhiên, 

nội dung này sẽ được nghiên 

cứu, thực hiện trong quá trình 



6 

 

  

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

soạn thảo Luật (nếu phát sinh 

TTHC) và sẽ có trong Hồ sơ 

trình (theo quy định của Điều 58 

quy định về Hồ sơ thẩm định dự 

án luật, 59 quy định về Hồ sơ dự 

án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị 

quyết trình Chính phủ của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật) 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

Về một số vấn đề chung: 

1. Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung có liên quan đến nhiều quy định 

pháp luật như pháp luật dân sự, đất đai, xây dựng, đầu tư, đầu tư công, quy 

hoạch, đấu giá, ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường...; do đó, để đảm bảo 

tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện các chính sách này, cơ quan lập 

đề nghị xây dựng Luật cần rà soát, tổng kết các bất cập, vướng mắc giữa quy 

định của pháp luật khoáng sản với các luật khác có liên quan để đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, đề nghị cơ quan lập đề nghị tổng kết, đánh 

giá những bất cập, vướng mắc khi triển khai Luật Khoáng sản trên thực tế 

trong thời gian qua, qua đó, phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân (chủ quan, 

khách quan), từ quy định của pháp luật hay từ việc tổ chức thực hiện để nhận 

diện rõ những vấn đề còn tồn tại cần có giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động khoáng sản. 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

2. Theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013, đất đai, tài nguyên 

nước, tài nguyên khoáng sân, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên 

thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công 

thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản 

lý; đồng thời Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát 

triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; tổ chức, cá nhân gây ô 

nhiễm, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên phải bị xử lý nghiêm và có trách 

nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại. Như vậy, đề nghị cơ quan lập đề nghị 

làm rõ vai trò đại diện chủ sở hữu của Nhà nước đối với tài nguyên khoáng 

sản, qua đó, phân định quyền và trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền trong 

công tác quản lý khoáng sản (lập quy hoạch, khoanh định khu vực khai thác 

khoáng sản, quyết định khu dự trữ khoáng sản, cấp giấy phép khai thác 

khoáng sản, bảo vệ, quản lý khoáng sản chưa khai thác, quyết định khu vực 

điều tra, thăm dò, đấu giá khoáng sản); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong các hoạt động cụ thể tương ứng. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

3. Qua rà soát cho thấy thấy, trong 05 chính sách trong đề nghị xây dựng 

Luật, có một số chính sách đã được quy định trong Luật Khoáng sản hiện 

hành. Do đó, việc kế thừa, mở rộng hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách mới 

cần được thiết kế theo hướng làm rõ: (i) các chính sách có tính chất kế thừa; 

và (ii) các chính sách được sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới trong đề nghị 

xây dựng Luật; trên cơ sở đó có thể nhận diện được tính hệ thống, hợp lý, khả 

thi của các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, làm căn cứ để đánh giá 

tác động đối với từng loại chính sách cho phù hợp. 

- Tiếp thu , chỉnh sửa 

4. Mục đích sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản nhằm hoàn thiện khuôn khổ Đề nghị giữ nguyên tên gọi các 
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pháp luật về khoáng sản, do vậy, việc tiếp tục đặt tên cho các chính sách là 

“hoàn thiện” là chưa hoàn toàn phù hợp và chính xác. Đề nghị cơ quan chủ trì 

soạn thảo rà soát, nghiên cứu, chỉnh lý lại tên gọi của chính sách theo hướng 

nêu bật được mục tiêu quan trọng của chính sách cần sửa đổi, bổ sung để có 

kiến nghị giải pháp cho phù hợp. 

chính sách: do đây là luật sửa 

đổi, bổ sung luật cũ do vậy cần 

có chính sách về sự hoàn thiện 

các quy định của LKS hiện hành 

Về các chính sách cụ thể 

Bộ Tư pháp có ý kiến đối với nội dung của từng chính sách như sau: 

1. Về Chính sách 1: Chính sách về tài nguyên địa chất, khoáng sản; điều 

tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; thông 

tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản 

- Đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị phân tích, đánh giá và làm rõ những 

bất cập, vưóng mắc của chính sách này trong thời gian qua, trên cơ sở đó, nêu 

rõ những nội dung nào được kế thừa, phát triển, kiến nghị những nội dung 

nào cần bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, bất cập, kiến nghị giải pháp của 

chính sách tại đề nghị xây dựng Luật. 

- Nội dung của chính sách chưa làm rõ, phân tích những vấn đề cần sửa 

đổi, bổ sung so với quy định hiện hành; chưa xác định rõ giải pháp cụ thể giải 

quyết của chính sách, phân tích tác động tích cực, tiêu cực của các phương án 

đưa ra và lý do, giải trình phương án lựa chọn tối ưu của cơ quan lập đề nghị 

Luật. Đề nghị cơ quan lập đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý và bổ sung các vấn đề 

này tại dự thảo Tờ trình. 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

2. Về Chính sách 2: Hoàn thiện chính sách về bảo vệ tài nguyên địa chất, 

khoáng sản; chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng sản 
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Luật Khoáng sản có nội dung quy định về Chiến lược, quy hoạch khoáng 

sản; Luật Quy hoạch và các nghị định hướng dẫn thi hành đã cụ thể hóa một 

số loại quy hoạch khoáng sản quốc gia. Tuy nhiên, tại nội dung chính sách, 

cơ quan lập đề nghị chưa phân tích, làm rõ bất cập, vướng mắc của việc thực 

thi Chiến lược khoáng sản và công tác quy hoạch khoáng sản của các địa 

phương trong thời gian qua; qua đó, đánh giá tính khả thi, hiệu quả và tính 

tuân thủ của các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định, làm rõ 

mối quan hệ giữa quy hoạch khoáng sản với các quy hoạch khác có liên quan 

như quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các giai đoạn, quy hoạch phát 

triển đô thị; giải quyết xung đột giữa quy hoạch khoáng sản với việc phát 

triển các dự án phát triển kinh tế (dự án phát triển du lịch, dự án phát triển 

năng lượng...). Ngoài ra, đề nghị cơ quan lập đề nghị có các giải pháp về bảo 

vệ môi trường, nâng cao giá ừị sử dụng, khai thác bền vững, hiệu quả tài 

nguyên khoáng sản trong việc xây dựng Chiến lược khoáng sản, quy hoạch 

khoáng sản. 

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị rà soát các quy định về các quy 

hoạch có liên quan để có giải pháp đưa vào chính sách nhằm giải quyết các 

bất cập, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp. 

Ngoài ra, để xây dựng và thực hiện các Chiến lược, Quy hoạch khoáng sản 

cần đánh giá các nguồn lực thực hiện và vai trò, hiệu quả triển khai trên thực 

tế để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi thực hiện. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

3. Về Chính sách 3: Hoàn thiện chính sách về khu vực khoáng sản 

Chính sách về khu vực khoáng sản có liên quan đến quy định của Luật Đất 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa  
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đai, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, 

Luật Quy hoạch, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Do đó, đề nghị cơ quan 

chủ trì lập đề nghị rà soát nội dung có liên quan của Luật Khoáng sản, chỉ rõ 

những vấn đề vướng mắc, bất cập của pháp luật; những vấn đề đã được sửa 

đổi tại các Luật mói ban hành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 

cho phù hợp. 

Nội dung của chính sách liên quan đến nhiều quy định cần điều chỉnh của 

Luật Khoáng sản, tuy nhiên, cơ quan lập đề nghị chưa nêu rõ nội hàm của 

chính sách này, nội dung nào kế thừa quy định hiện hành, nội dung nào kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung; giải trình lý do; phân tích tác động tiêu cực, tích cực 

của các phương án giải quyết; đưa ra các phương án lựa chọn của chính sách, 

giải trình lý do lựa chọn phương án cho phù hợp. Do đó, đề nghị cơ quan lập 

đề nghị nghiên cứu, bổ sung các nội dung này để xác định rõ chính sách của 

đề nghị xây dựng Luật tại dự thảo Tờ trình. 

 

4. Về Chính sách 4: Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm 

dò, khai thác khoáng sản 

Nội dung chính sách nhằm hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động 

thăm dò, khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, tại nội dung chính sách này, cơ 

quan lập đề nghị nêu ra các mục tiêu, nội dung của chính sách mà chưa phân 

tích, làm rõ những chính sách, nội dung nào cần bổ sung, sửa đổi tại đề nghị 

xây dựng Luật Khoáng sản làm cơ sở giải quyết những bất cập, vướng mắc 

của quy định hiện hành của Luật Khoáng sản. 

Ngoài ra, các chính sách nên gom lại một số chính sách lớn đề xuất sửa 

đổi, bổ sung; phân tích tác động tích cực, tiêu cực của chính sách; phương án 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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lựa chọn chính sách. Việc liệt kê sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể như 

nêu tại Tờ trình là vấn đề chính sách được thể chế hoá tại Luật Khoáng sản 

(sửa đổi), không mang tính bao quát của chính sách. Do đó, đề nghị cơ quan 

chủ trì soạn thảo xác định lại các chính sách lớn đề xuất sửa đổi, bổ sung để 

làm căn cứ xây dựng Luật Khoáng sản. 

5. Về Chính sách 5: Tài chính về địa chất, khoáng sản 

Đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị rà soát, kiến nghị một số chính sách cụ 

thể về tài chính về địa chất, khoáng sản; phân tích, làm rõ tác động của chính 

sách; phương án lựa chọn chính sách. Ngoài ra, chính sách về tài chính khoáng 

sản liên quan đến pháp luật về ngân sách, đấu giá tài sản, đầu tư công, ký quỹ, 

bảo vệ môi trường. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị đánh giá hiệu quả 

và tính khả thi của chính sách tài chính cho công tác điều tra, thăm dò, bảo vệ 

khoáng sản, kinh phí cho việc phục hồi, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội của 

người dân nơi có khai thác khoáng sản trong thời gian qua để có căn cứ kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù họp (Ví dụ: việc đầu tư ngân sách nhà 

nước có hợp lý không, việc tham gia xã hội hoá của người dân, doanh nghiệp, tổ 

chức vào việc điều tra, thăm dò, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác...). Bên cạnh 

đó, đề nghị cơ quan lập đề nghị tách riêng các chính sách, theo đó, chính sách tài 

chính về đầu tư của Nhà nước, việc trích kinh phí thu từ tiền khai thác khoáng 

sản cho địa phương; cơ chế tham gia đầu tư từ tổ chức, cá nhân đối với hoạt 

động điều tra, thăm dò khoáng sản; quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi xã hội 

hóa các hoạt động này. 

Ngoài ra, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản liên quan đến Bộ luật 

Dân sự (quyền đối với tài sản là quyền khai thác khoáng sản: cần làm rõ có 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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quyền thế chấp, chuyển nhượng, thừa kế..), Luật Đất đai (sử dụng đất, thuê 

đất đối với diện tích khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép), Luật Đấu giá tài sản (xác định giá khởi điểm, trình tự, thủ tục đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị rà 

soát chính sách cần điều chỉnh tại Luật Khoáng sản (sửa đổi) cho rõ ràng, 

chặt chẽ, cụ thể, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc khai 

thác, quản lý tài nguyên khoáng sản cần đảm bảo nguyên tắc là tài sản Nhà 

nước theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013 (Điều 53), quy trình, thủ tục cấp 

phép, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên và ngân sách 

nhà nước, phát triển bền vững, lâu dài cho phát triển kinh tế của đất nước. 

Liên quan nội dung báo cáo đánh giá tác động của từng chính sách trong 

đề nghị xây dựng Luật, đề nghị rà soát, thể hiện rõ vấn đề cần giải quyết; mục 

tiêu ban hành chính sách; các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động 

tích cực, tiêu cực của chính sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh 

chi phí, lợi ích của các giải pháp; lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và 

lý do của việc lựa chọn; đánh giá tác động của thủ tục hành chính, đánh giá 

tác động về giới (nếu có). Các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật cần 

đưa các giải pháp, trong đó, 01 giải pháp giữ nguyên quy định hiện hành và 

giải pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung khác nhau để có cơ sở đánh giá, so sánh 

chi phí, lợi ích của các giải pháp; bảo đảm có tính thuyết phục hơn trong việc 

lựa chọn phương án. Ngoài ra, đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật bổ 

sung báo cáo đánh giá về thủ tục hành chính, làm rõ hơn những nội dung xử 

lý chuyển tiếp khi Luật này có hiệu lực. 
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3. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật 

Khoáng sản năm 2010 

Đề nghị cơ quan lập đề nghị xây dựng Luật đánh giá, tổng kết một cách cơ 

bản thực trạng thi hành Luật Khoáng sản. Trên cơ sở đó, xác định nhũng 

vướng mắc, bất cập từ nội tại quy định pháp luật; những mâu thuẫn, vướng 

mắc của Luật Khoáng sản với các Luật khác có liên quan; những vướng mắc, 

bất cập từ quá trình triển khai các quy định pháp luật tại địa phương để có đề 

xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp. 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

4. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Điểm b khoản 53 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ lập đề nghị Luật cần có Dự kiến đề 

cương chi tiết; đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng Luật thể hiện cụ 

thể hơn nội dung của Dự kiến đề cương chi tiết để thuận lợi cho việc soạn 

thảo Luật sau khi chính sách được thông qua 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

3.  Bộ Ngoại giao 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

a) Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tính tương thích của nội dung chính 

sách với các cam kết quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên theo 

quy định tại Điều 34 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

đặc biệt đối với những chính sách về xuất - nhập khẩu và dự trữ khoáng sản, 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án 

đầu tư (nêu ở trang 8 dự thảo Tờ trình và Điều 44 dự thảo Đề cương Luật). 

b) Đề nghị cân nhắc bổ sung đánh giá của các tổ chức quốc tế chuyên ngành 

trong lĩnh vực khoáng sản như Báo cáo về Quản trị tài nguyên khoáng sản và 

 

- Tiếp thu, bổ sung trong quá 

trình xây dựng dự thảo Luật 

 

 

 

- Tiếp thu, bổ sung trong quá 

trình xây dựng dự thảo Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

các mục tiêu toàn cầu - tóm tắt các nội dung tham vấn của Đại hội đồng Môi 

trường Liên hợp quốc (UNEA) tháng 4/2019 để bảo đảm việc sửa đổi Luật 

Khoáng sản phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, giúp thúc đấy thực hiện các 

Mục tiêu Phát triển bền vững SDGs của Liên họp quốc. 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Đề nghị đánh giá kỹ hơn tác động thủ tục hành chính trong chính sách 1 và 2. 

Hiện nay, dự thảo Báo cáo chỉ nêu “có thể phát sinh thủ tục hành chính do 

các quy định mới hoặc thay đổi quy định hiện hành” 

 

 

Các quy định mới trong dự thảo 

Luật không phát sinh thủ tục 

hành chính mới. Tuy nhiên, nội 

dung này sẽ được nghiên cứu, 

thực hiện trong quá trình soạn 

thảo Luật (nếu phát sinh TTHC) 

3. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị cân nhắc để Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung cụ thể về 

hồ sơ, thủ tục cấp phép liên quan đến Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy 

phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Giấy 

phép khai thác cát, sỏi lòng sông, cấp quyền khai thác khoáng sản để tạo 

thuận lợi cho quá trình thực hiện Luật sau này. 

- Tại Điều 9 dự thảo Luật, đề nghị chỉnh sửa thành “Trách nhiệm bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác của tổ chức, cả nhân’’ để phù hợp với tên gọi và 

nội dung của Chương II (Bảo vệ tài nguyên địa chất và tài nguyên khoáng sản 

chưa khai thác). 

- Tại Điều 16 dự thảo Luật, đề nghị tách nội dung “Quy hoạch thăm dò, khai 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên như dự 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ ” thành một Điều riêng. 

 

 

 

- Tại Điều 29 dự thảo Luật, đề nghị sửa lại thành “Quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điểu tra cơ bản địa chất về tài nguyên 

khoảng sản” đề phù hợp với mục đích xây dựng Điều 29. 

thảo vì về nội dung quy định 

chung trong Luật, những quy 

định chi tiết được thể hiện trong 

Nghị định hướng dẫn 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

4.  

Ngân hàng 

Nhà nước Việt 

Nam 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Đề nghị Quý Bộ bỏ đoạn “một số loại hình tổ chức tín dụng về môi trường 

như: ngân hàng môi trường, tổ chức cho thuê tài chính về môi trường" tại 

đoạn “Các cơ chế về ký quỹ, đặt cọc – hoàn trả, giấy phép phát thải và thị 

trường trao đổi quyền phát thải, một số loại hình tổ chức tín dụng về môi 

trường như: ngân hàng môi trường, tổ chức cho thuê tài chính về môi 

trường… chậm được xây dựng và ban hành” (trang 35), vì hiện nay không có 

chủ trương thành lập các ngân hàng, tổ chức tín dụng về môi trường. Các tổ 

chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng (đã 

được sửa đổi, bổ sung). 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị Quý Bộ bỏ đoạn “một số loại hình tổ chức tín dụng về môi trường 

như: ngân hàng môi trường, tổ chức cho thuê tài chính về môi trường" tại 

đoạn “Các cơ chế về ký quỹ, đặt cọc – hoàn trả, giấy phép phát thải và thị 

trường trao đổi quyền phát thải, một số loại hình tổ chức tín dụng về môi 

trường như: ngân hàng môi trường, tổ chức cho thuê tài chính về môi 

trường… chậm được xây dựng và ban hành” (trang 35), vì hiện nay không có 

chủ trương thành lập các ngân hàng, tổ chức tín dụng về môi trường. Các tổ 

chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng (đã 

được sửa đổi, bổ sung). 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

5.  

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

- Tại Mục đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan (tr. 12), hồ 

sơ cho biết “có thể có thủ tục hành chính” mà không biết chính xác là thủ tục 

hành chính nên không đánh giá được tác động của thủ tục hành chính trong 

đề nghị xây dựng luật, vì vậy, cần có đề xuất cụ thể hơn. 

 

- Trong Dự thảo (tr.15) có nhận định hai khu vực thiên nhiên (“khu vực 

thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo” và “khu vực thiên nhiên 

có giá trị về địa chất, địa mạo”) là “chưa được luật hóa trong các văn bản 

quy phạm pháp luật”. Trên thực tế, hai khu vực thiên nhiên này được bảo vệ, 

bảo quản, tu bổ, phục hồi theo quy định của Luật Di sản văn hóa, đề nghị 

 

 

- Về cơ bản nội dung chủ yếu 

của chính sách về trách nhiệm 

của tổ chức, cá nhân, thông tin 

cơ sở, dữ liệu địa chất không 

phát sinh thủ tục hành chính 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa. Về nội 

hàm của các khải niệm sẽ được 

làm rõ trong đề cương Luật 

trong quá trình xây dựng 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

xem xét lại nhận định này; đồng thời, trong Dự thảo cũng cần làm rõ nội hàm 

và sự khác nhau giữa: “Di sản địa chất và công viên địa chất; hang động địa 

chất, cảnh quan địa chất, địa mạo, khu bảo tồn địa chất ” và “Khu vực thiên 

nhiên có giá trị khoa học, có giá trị về địa chất, địa mạo ” (hiện đang được 

quy định trong Luật Di sản văn hóa) để trách chồng lấn và gây khó khăn 

trong thực thi pháp luật. 

- Mục 5. Hoàn thiện Chính sách tài chính về địa chất và khoáng sản (tr.42), 

cần xác định rõ hơn những bất cập để làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện chính 

sách tài chính phù hợp và đánh giá tác động của chính sách. 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

6.  
Bộ Giao thông 

vận tải 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Theo dự thảo đề cương Luật khoáng sản (sửa đổi), tên của Luật khoáng sản 

điều chỉnh thành Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản, đề nghị cơ quan 

soạn thảo bổ sung nội dung đề xuất điều chỉnh tên dự án Luật trong dự thảo 

Tờ trình và nêu rõ cơ sở đề nghị điều chỉnh 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

7.  
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Kiến nghị chung 

- Hồ sơ cần được cập nhật các dữ liệu, thông tin đến năm 2022 do trong hồ sơ 

các văn bản đã được xây dựng từ năm 2017 cách đây đã 05 năm sẽ không cập nhật 

đầy đủ tính thời sự. 

 

 

- Ngoài việc sửa đổi Luật theo hướng của giải pháp như giải trình, cần xem 

xét sửa đổi, bổ sung các điều khoản đủ mạnh để hoạt động khoảng sản phát 

 

- Nội dung này đã được nêu cụ 

thể tại Dự thảo Báo cáo tổng kết 

10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

và đề xuất nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

quy định trong quá trình xây 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

triển với việc cụ thể hóa theo hướng sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết 

kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, 

kiểm tra hoạt động khoáng sản được các bộ ngành liên quan phối hợp với 

chính quyền các địa phương thực hiện đồng bộ, thường xuyên và liên tục. 

dựng dự thảo Luật 

 

8.  

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

- Về nội dung đánh giá bất cập, khó khăn trong triển khai Luật Khoáng sản 

chưa cụ thể, chưa có số liệu dẫn chứng. Bên cạnh đó, tại dự thảo Tờ trình và 

báo cáo đánh giá tác động của chính sách chỉ nêu chung chung, không có đầy 

đủ số liệu và đánh giá cụ thể. Đề nghị cơ quan chủ trì rà soát, bổ sung đảm 

bảo đầy đủ các số liệu, thông tin nhằm thuyết minh cho sự cần thiết phải xây 

dựng Luật này.  

- Về thành phần hồ sơ (mục VI Tờ trình): Đề nghị sửa nội dung Tổng hợp ý 

kiến góp ý của các Bộ, ngành địa phương" thành “Bản tổng hợp, giải trình, 

tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý 

kiến của các cơ quan, tổ chức khác” theo nội dung quy định tại mục d khoản 

1 Điều 37 Luật số 80/2015/QH13. 

- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tác động của các quy định về cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo Luật 

Khoảng sản 2010 đối với các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án sử 

dụng vốn Đầu tư công làm cơ sở để rà soát, sửa đổi các quy định về cấp phép 

khai thác đối với nguyên vật liệu đầu vào thông thường để rút ngắn thời gian, 

giảm bớt thu tục thực hiện, hạ giá thành và nâng cao hiệu qua Dự án. 

 

- Nội dung này đã được nêu cụ 

thể tại Dự thảo Báo cáo tổng kết 

10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

và đề xuất nội dung điều chỉnh, 

bổ sung. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự 

thảo 

 

 

- Nội dung này đã được nêu cụ 

thể tại Dự thảo Báo cáo tổng kết 

10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

và đề xuất nội dung điều chỉnh, 

bổ sung 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị lồng ghép nội dung “cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép 

khai thác khoáng sản, đăng ký khai thác quy mô nhỏ” tại Điều 130 vào nội 

dung các Chương, Mục quy định nội dung, không quy định tại Chương X về 

trách nhiệm. 

- Đề nghị bỏ Điều 131 quy định về thanh tra chuyên ngành về khoáng sản để 

bảo đảm thực hiện thống nhất theo Luật Thanh tra. 

 

- Đề nghị bỏ Điều 134. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Vì theo 

khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Trong trường hợp văn bản có điều, khoản, điểm mà nội dung liên quan đến 

quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết 

thì ngay tại điều, khoản, điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định chi tiết”, do vậy không quy định riêng 1 điều về quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành”. 

 

- Nghiên cứu, bổ sung quy định 

trong quá trình xây dựng dự thảo 

Luật 

 

- Đề nghị giữ nguyên, vì cần 

phải có những quy định riêng 

cho thanh tra chuyên ngành 

- Nghiên cứu, bổ sung quy định 

trong quá trình xây dựng dự thảo 

Luật 

9.  Bộ Quốc phòng 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Bổ sung vào dự thảo Báo cáo tổng kết số liệu thống kê về các vi phạm và kết 

quả giải quyết trong quá trình thi hành Luật Khoáng sản. 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Bổ sung vào dự thảo Đề cương Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản nội 

dung nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thăm dò, khai thác khoáng sản 

khu vực biên giới của Việt Nam với các nước phục vụ phát triển kinh tế - xã 

 

- Nghiên cứu, bổ sung quy định 

trong quá trình xây dựng dự thảo 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

hội kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh. Luật 

10.  
STNMT TP. Đà 

Nẵng 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Tại tiết 1, mục II Mục đích, quan điểm xây dựng văn bản: đề nghị sửa cụm 

từ “Bảo đảm tương thích với pháp luật” thành “Bảo đảm tương thích với các 

luật có liên quan” 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

Tại Mục II. Đánh giá tác động của chính sách: khoản 2.1, điểm * Quy định 

mới về quy hoạch khoáng sản, theo đó Quy hoạch khoáng sản bao gồm: (1) 

quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; (2) quy hoạch thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản.  

Đề nghị cần tách từng nhóm khoáng sản ra để làm quy hoạch nếu để theo 

(2) quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thì 

phạm vi quy hoạch rất rộng và bao trùm cả các khoáng sản đã được quy 

hoạch tại (3) và (4) 

 

 

Đề nghị giữ nguyên nội dung 

này, các loại quy hoạch được 

thống kê kể trên đã được quy 

định cụ thể trong Luật Quy 

hoạch năm 2017 

3. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Tại Điều 16. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng 

xạ. Quy hoạch khoáng sản bao gồm: (1) quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản; (2) quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản.  

 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo 

vì về nội dung quy định chung 

trong Luật, những quy định chi 

tiết được thể hiện trong Nghị 

định hướng dẫn 
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Đề nghị cần tách từng nhóm khoáng sản ra để làm quy hoạch nếu để theo 

(2) quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thì 

phạm vi quy hoạch rất rộng và bao trùm cả các khoáng sản đã được quy 

hoạch tại (3) và (4) 

11.  
STNMT tỉnh 

Hà Tĩnh 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị đánh giá cụ thể hơn về một số bất cập, chưa phù hợp và đồng bộ, 

thống nhất giữa Luật Khoáng sản năm 2010 và một số Luật mới được ban 

hành như: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch…, một số Luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đầu tư để thấy rõ được sự cần thiết của 

việc phải xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).  

- Tại mục 5 của phần IV: đề nghị bổ sung quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 

thực hiện khả thi dự án khai thác khoáng sản (khu vực đưa ra đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; 

có chính sách nhà nước đầu tư thăm dò khoáng sản trước khi đấu giá...); bổ 

sung nguồn kinh phí cho công tác bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên 

khoáng sản chưa khai thác. 

 

 

- Nội dung này đã được nêu cụ 

thể tại Dự thảo Báo cáo tổng kết 

10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

và đề xuất nội dung điều chỉnh, 

bổ sung. 

 

- Nội dung này sẽ được nghiên 

cứu, xem xét quy định trong dự 

thảo Luật. 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị đánh giá cụ thể hơn về một số bất cập, chưa phù hợp và đồng bộ, 

thống nhất giữa Luật Khoáng sản năm 2010 và một số Luật mới được ban 

 

 

Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến 

như sau: 
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hành như: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch…, một số Luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đầu tư để thấy rõ được sự cần thiết của 

việc phải xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). 

- Đề nghị bổ sung quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm 

bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá thực hiện khả thi dự án 

khai thác khoáng sản (khu vực đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã 

được bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất; có chính sách nhà nước 

đầu tư thăm dò khoáng sản trước khi đấu giá...); bổ sung nguồn kinh phí cho 

công tác bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. 

- Nội dung này đã được nghiên 

cứu, đánh giá trong Báo cáo tổng 

kết 10 năm thực hiện Luật 

Khoáng sản. 

- Nghiên cứu, bổ sung quy 

định trong đề cương chi tiết Dự 

án Luật. 

3. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật 

Khoáng sản năm 2010 

- Đề nghị đánh giá cụ thể hơn về một số bất cập, chưa phù hợp và chưa đồng 

bộ, thống nhất giữa Luật Khoáng sản năm 2010 và một số Luật mới được ban 

hành như: Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có 

liên quan đến quy hoạch…, một số Luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Đầu tư để thấy rõ được sự cần thiết của 

việc phải xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi).  

- Tại tiểu mục 2.2 của Mục III, Phần I: Đề nghị xem xét số liệu về số Giấy 

phép khai thác khoáng sản đang còn hiệu lực đã cấp (421giấy phép) với số 

doanh nghiệp được cấp (500 doanh nghiệp) để bảo đảm sự hợp lý. Bổ sung 

nguyên nhân Dự án khai thác, tuyển quặng sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đã được 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa thể 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa (mục 

VI Phần II) 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa  
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triển khai.  

- Tại tiểu mục 2.2 của Mục IV, Phần I: Đề nghị bổ sung các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện việc tích hợp Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào quy hoạch tỉnh; 

việc điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên khoáng sản trong kỳ quy hoạch.  

- Tại tiểu mục 4.2 của Mục IV, Phần I: đề nghị bổ sung nội dung “Trong thời 

gian qua, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã có nhiều kiến nghị, đề 

xuất liên quan đến việc tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do còn có 

nhiều vấn đề bất cập, chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn hoạt động khai 

thác khoáng sản của các doanh nghiệp, như: tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản được tính theo trữ lượng địa chất, nộp hằng năm và phải hoàn thành việc 

thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép, dẫn đến khó khăn cho các đơn vị khai thác 

khoáng sản khi không khai thác đạt công suất cấp phép hoặc tạm ngừng hoạt 

động sẽ không có nguồn kinh phí để nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

theo quy định, dẫn đến nợ đọng kéo dài, khó khăn trong công tác quản lý”.  

- Tại tiểu mục 1 của Mục V, Phần I: đề nghị bổ sung nội dung vào cuối 

tiểu mục, cụ thể như sau: “Hệ thống văn bản QPPL…với công tác bảo vệ 

khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Tuy nhiên, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP còn 

một số điểm chưa phù hợp với việc triển khai thực tế tại một số địa phương 

như bãi tập kết khoáng sản là cát, sỏi lòng sông tại một số địa phương không 

thể đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 10 của Nghị định 23/2020/NĐ-CP”. 

 

- Không tiếp thu, đây là nội dung 

của Luật Quy hoạch 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu, đây là bất cập 

của Nghị định 23/2020/NĐ-CP 
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4. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Tại Điều 9: đề nghị điều chỉnh tên Điều thành “Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác của tổ chức, cá nhân” để đảm bảo thống nhất với tên Chương là 

“Bảo vệ tài nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác”.  

- Đề nghị đổi nội dung giữa Điều 9 và Điều 11 (đổi quy định về trách nhiệm 

của cơ quan quản lý nhà nước lên trước trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, 

trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác).  

 

- Tại Điều 16. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng 

xạ: đề nghị tách thành 02 Điều theo 02 nội dung để đảm bảo rõ ràng, thuận lợi 

trong quá trình áp dụng văn bản  

 

- Tại Điều 31: đề nghị bổ sung, điều chỉnh tên Điều thành “Thu nhận, lưu trữ 

thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản” để đảm bảo thống 

nhất với tên Chương là thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản địa chất khoáng sản.  

- Tại Điều 62, 73, 88 quy định về hồ sơ gia hạn, trả lại, chuyển nhượng Giấy 

phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản. Tuy nhiên, tại dự thảo chưa có điều khoản quy định 

các trường hợp, điều kiện để gia hạn, trả lại, chuyển nhượng Giấy phép thăm 

dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản. Do đó, đề nghị bổ sung các điều khoản quy định các nội dung 

nêu trên.  

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên như dự 

thảo vì về nội dung quy định 

chung trong Luật, những quy 

định chi tiết được thể hiện trong 

Nghị định hướng dẫn 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu, bổ sung trong quá 

trình xây dựng Luật 
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- Thiếu Điều 102 và Điều 127; đánh trùng lặp 02 Chương X.  

 

- Chương “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản”: 

đề nghị bổ sung Điều quy định “Trách nhiệm phối hợp quản lý khoáng sản 

khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố”. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

12.  
STNMT tỉnh 

Hà Nam 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Tại trang 18 mục 5.2 đề nghị bổ sung quy định về khối lượng khoáng sản để 

tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là tổng khối lượng địa chất thăm dò 

được hay khối lượng khoáng sản có thể huy động vào khai thác được. 

 

 

Đề nghị giữ nguyên. Nội dung 

này sẽ được nghiên cứu, xem xét 

quy định trong dự thảo Luật. 

2. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

- Trang 36, 37, 38: Đối với khoáng sản làm VLXD thông thường, cát, sỏi 

lòng sông cần quy định đơn giản hoá các thủ tục cấp phép để thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 

 

 

 

 

 

- Trang 26: đề nghị sửa nội dung “Việc xác định các khu vực cấm hoạt hoạt 

 

 

- Tiếp thu ý kiến, đơn giản hóa 

thủ tục cấp phép để thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

trong việc thực hiện thủ tục cấp 

phép khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường, 

cát, sỏi lòng sông là một trong 

những nội dung mới của Dự án 

Luật. 

- Tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa. 
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động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản mục đích để 

ngăn ngừa việc cấp phép hoạt động khoáng sản vào các khu vực hoạt động 

khoáng sản” thành “Việc xác định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản mục đích để ngăn ngừa việc cấp 

phép hoạt động khoáng sản vào các khu vực cấm hoạt động khoáng sản”. 

- Đề nghị rà soát lại toàn bộ dự thảo Báo cáo về các lỗi chính tả và lỗi ngữ 

pháp để tránh hiểu sai các nội dung, vấn đề đã đưa ra. 

 

 

 

 

- Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa 

3. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung 

sau: Đối với khoáng sản làm VLXD thông thường thường là những dải núi đá 

vôi kéo dài có diện tích lớn không thể cấp phép khai thác cho một tổ chức mà 

phải cấp phép cho nhiều tổ chức khai thác. Do đó việc quy định tại Điểm b 

Khoản 1 Điều 53 Luật khoáng sản (b. Không chia cắt khu vực khoáng sản có 

thể đầu tư khai thác hiệu quả ở quy mô lớn để cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản cho nhiều tổ chức, cá nhân khai thác ở quy mô nhỏ) là chưa phù 

hợp, cần quy định cụ thể về diện tích cấp phép quy mô nhỏ. 

 

-Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

13.  
UBND tỉnh 

Quảng Bình 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

- Tại các mục: 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 và 5.3 về các giải pháp đề xuất để giải quyết 

vấn đề cần nêu cụ thể các giải pháp để giải quyết vấn đề, bỏ giải pháp giữ 

nguyên các quy định hiện hành.   

 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên, trong dự 

thảo Báo cáo đánh giá tác động 

chính sách, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã đề ra các giải 

pháp cụ thể để giải quyết vấn đề 

đối với từng chính sách. Đối với 
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- Tại các mục: 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 và 5.4 về đánh giá tác động của các giải pháp 

đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng 

khác có liên quan cần đi thẳng vào giải pháp 2 để đánh giá, không cần nêu giải 

pháp 1, vì vấn đề này đã được đánh giá, phân tích những tồn tại hạn chế và sự 

cần thiết phải sửa đổi.  

giải pháp “giữ nguyên các quy 

định hiện hành” là một giải pháp 

cần phải có theo quy định của 

pháp luật về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Đề nghị giữ nguyên vì giải 

pháp “giữ nguyên các quy định 

hiện hành” là một giải pháp cần 

phải có do đó cần có sự đánh giá 

tác động đối với từng giải pháp 

đề ra. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Tại chương III (từ Điều 13 đến Điều 19) về chiến lược quy hoạch địa chất, 

khoáng sản, cần nghiên cứu lại chương này vì nội dung quy hoạch đã được 

điều chỉnh bởi Luật quy hoạch (Luật quy hoạch đã bãi bỏ các điều liên quan 

đến quy hoạch trong Luật Khoáng sản). 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

14.  
Sở TNMT tỉnh 

Bình Định 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) 

1.1. Tại mục I.2. Mục tiêu xây dựng chính sách:  

Đề nghị Ban soạn thảo rà soát và thiết kế nội dung này thành 02 phần gồm: 

Mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung của 

Báo cáo đánh giá tác động chính sách quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục 5 ban 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

1.2.  Tại mục II. Đánh giá tác động của chính sách: 

- Chính sách 01: Chính sách về tài nguyên địa chất, khoáng sản; điều tra 

cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thông tin, dữ liệu địa 

chất, khoáng sản:  

Thống nhất đề xuất lựa chọn Giải pháp 2, vì Giải pháp 2 sẽ giúp thể chế 

hóa được quan điểm của Đảng về quản lý tài nguyên địa chất, khoáng sản, 

quản lý và thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất 

về khoáng sản; quản lý thông tin, dữ liệu địa chất. 

- Chính sách 02: Hoàn thiện chính sách về bảo vệ tài nguyên địa chất, 

khoáng sản; chiến lược, quy hoạch địa chất, khoáng sản: 

Thống nhất đề xuất lựa chọn Giải pháp 2 nhằm thể chế hóa các chủ 

trương, chính sách của Đảng đã được quy định tại Nghị quyết số 10-NQ/TW 

ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng 

sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng 

như sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các Luật có liên quan nhất là Luật Quy 

hoạch năm 2017. 

- Chính sách 03: Hoàn thiện chính sách về khu vực khoáng sản:  

Thống nhất đề xuất lựa chọn Giải pháp 2, sửa đổi, bổ sung nhóm các quy 

định về khu vực khoáng sản là phù hợp, nhằm hoàn thiện chính sách, pháp 

 

 

 

 

- Tiếp thu 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

luật về hoạt động khoáng sản, bảo vệ, quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên 

khoáng sản; đồng thời, đảm bảo điều kiện để thực hiện phát triển kinh tế, xã 

hội trên khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 

- Chính sách 04: Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm dò, 

khai thác khoáng sản: 

Thống nhất đề xuất lựa chọn Giải pháp 2, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định 

của Luật Khoáng sản năm 2010, nhằm hoàn thiện các quy định về thăm dò, khai 

thác khoáng sản, thúc đẩy phát triển ngành thăm dò, khai thác khoáng sản, đảm 

khuyến khích các doanh nghiệp khai thác triệt để, tiết kiệm tài nguyên; phát triển 

ngành công nghiệp khai khoáng hiện đại, tiên tiến, bền vững; đảm bảo quyền, lợi 

ích của địa phương, người dân nơi có khoáng sản được khai thác; thúc đẩy quá 

trình cải cách hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. 

- Chính sách 05: Hoàn thiện Chính sách tài chính về địa chất và khoáng sản: 

Thống nhất đề xuất lựa chọn Giải pháp 1 nhằm giải quyết được các bất cập 

trong các quy định của pháp luật về khoáng sản, ổn định trật tự sản xuất, kinh 

doanh trong xã hội; hạn chế các khiếu nại hoặc sự chống đối từ phía doanh 

nghiệp trong việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, từ đó ổn định đời 

sống của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp hoạt động 

khoáng sản. Đồng thời, tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn cho doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp không thể tiếp tục khai thác khoáng sản 

(bao gồm cả nguyên nhân khách quan hay chủ quan) hoặc phải khai thác cầm 

chừng do thị trường... Do đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn 

trong việc khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khoáng sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

1.3. Tại mục III. Ý kiến tham vấn 

Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa nội dung lấy ý kiến về dự thảo 

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách (mô tả các phương pháp lấy ý kiến, 

phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý) cho phù hợp theo quy định tại Mẫu 

số 1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; vì hiện tại, 

mục này của dự thảo Báo cáo chỉ nêu việc hoàn thành xây dựng Báo cáo tổng 

kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với Dự 

thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) mà chưa thể hiện rõ 

các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý. 

1.4. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật trình bày còn tồn 

tại trong dự thảo Báo cáo. Ví dụ: Trang 23, mục 2.5 “….Giải pháp 2 nhằm 

thể chế quá các chủ trương, chính sách của Đảng…”; trang 51, đoạn thứ 

nhất “…đề nghị góp ý Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản 

(sửa đổi) ý kiến các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương…”,... 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Về đề cương chi tiết Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)  

- Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, thể hiện thống nhất tên của Dự án 

Luật.Hiện tại, hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật (Tờ trình, Báo cáo đánh giá 

tác động chính sách) thể hiện tên của Dự án Luật là “Luật Khoáng sản (sửa 

đổi)”; tuy nhiên, Đề cương chi tiết lại thể hiện tên của Dự án Luật là “Luật 

Địa chất và Tài nguyên khoáng sản”. Trong khi đó, trong các nội dung xây 

dựng Dự án Luật, vấn đề thay đổi tên gọi của Dự án Luật hoàn toàn chưa 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, bổ sung trong quá 

trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

được đặt ra. 

- Đề nghị Ban soạn thảo xây dựng cụ thể, chi tiết hơn đối với các nội dung 

tại các điều dự kiến quy định trong Luật Khoáng sản (sửa đổi) nhằm đảm bảo 

theo quy định tại Mẫu số 4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP. 

- Tại Mục 2, Chương V về Quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ khoáng 

sản quốc gia, đề nghị gộp Điều 39 và Điều 40, lý do hai điều này có nội dung 

trùng nhau.  

- Bổ sung thêm quy định về trách nhiệm giám sát trong khai thác khoáng sản. 

 

- Về nội dung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản, tại 

Điều 128 Đề cương quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, 

khoáng sản của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ; Điều 129 quy định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản của UBND các cấp. Tuy 

nhiên, qua đối chiếu với quy định của Hiến pháp thì tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài 

sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý (Điều 53). Ngoài ra, Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng 

quy định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền “…quyết định biện pháp quản lý, sử 

dụng đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, 

vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác, bảo vệ môi trường trong phạm vi được 

phân quyền” (điểm h khoản 3 Điều 19). Tuy nhiên, trong Luật Khoáng sản 

năm 2010 và Đề cương chi tiết của Dự thảo Luật lần này cũng hoàn toàn 

không đề cập đến vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND các cấp trong 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Tiếp thu, bổ sung trong quá 

trình xây dựng Luật 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

quản lý nhà nước về khoáng sản là không thống nhất và phù hợp với các quy 

định nêu trên. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung nội dung quy định về 

trách nhiệm của HĐND các cấp trong quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm 

đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và nhất là 

phù hợp với thực tiễn trong việc giám sát, cơ chế lấy ý kiến của Nhân dân nơi 

cư trú đối với việc quy hoạch, bảo vệ, khai thác khoáng sản. 

Về các quy định của Luật Khoáng sản năm 2010  

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Khoáng sản năm 2010 quy 

định một giám đốc điều hành mỏ chỉ được điều hành hoạt động khai thác theo 

một Giấy phép khai thác khoáng sản, trong khi điều kiện tiêu chuẩn giám đốc 

điều hành mỏ cao, do vậy khó đáp ứng được, không phù hợp với thực tế nhất 

là đối với doanh nghiệp khai thác nhiều mỏ, nhất là các mỏ đất san lấp công 

trình, cát sỏi lòng sông nhỏ lẻ. 

- Theo Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trừ hộ kinh 

doanh phải lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu 

vực khai thác. Trên thực tế quy định này gặp khó khăn khi triển khai thực 

hiện vì một số mỏ có công suất nhỏ, thời gian cấp phép ngắn, khai thác không 

thường xuyên hoặc có những nơi có sở hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng. 

- Bổ sung quy định về việc cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác cát 

xây dựng, vật liệu san lấp đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy 

phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi theo 

quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu, đây là bất cập của 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước để có cơ 

sở triển khai thực hiện. 

2.4. Về quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

 - Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa có kết quả 

thăm dò, đánh giá trữ lượng gây khó khăn cho cơ quan có tài sản đấu giá lẫn 

tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá vì không xác định được cụ thể giá trị của tài 

sản đấu giá.  

Tuy nhiên, hiện nay không có quy định cho phép nhà nước (cấp tỉnh) tự bỏ 

kinh phí điều tra, khảo sát mỏ khoáng sản để có tài liệu địa chất triển khai đấu 

giá hiệu quả. Do đó, cần có cơ chế đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 

để điều tra, đánh giá một số mỏ có giá trị để đấu giá quyền khai thác. 

- Bổ sung thêm quy định về việc thỏa thuận, đền bù đất đai để tiến hành 

thăm dò, khai thác: Mặc dù trong hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản yêu cầu Doanh nghiệp cam kết thực hiện dự án, cam kết tự thỏa 

thuận, đền bù đất đai. Tuy nhiên sau khi trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, một số doanh nghiệp không tự thỏa thuận đền bù được đất nằm 

trong diện tích mỏ để tiến hành thăm dò, khai thác khoáng sản dẫn đến phải 

trả lại quyết định công nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang khai thác khoáng sản gặp 

nhiều khó khăn, doanh nghiệp phải đồng thời vừa ký quỹ cải tạo phục hồi môi 

trường và vừa phải bắt buộc trồng rừng thay thế, ký quỹ chuyển mục đích sử 

dụng đất lâm nghiệp (02 lần chi phí trồng rừng) dẫn đến gia tăng chi phí sản 

xuất. Do đó, kiến nghị xem xét nội dung này cho phù hợp giữa Luật Bảo vệ môi 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

trường, Luật Lâm nghiệp và dự thảo Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản 

15.  
Sở TNMT tỉnh 

Ninh Bình 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

Tại Báo cáo đánh giá chính sách Dự án Luật Khoáng sản: Đề nghị chỉnh sửa 

trang 8 “Trong những năm qua, thực hiện quy định của Luật Khoáng sản, 

công tác điều tra địa chất về khoáng sản được định hướng của Chiến lược 

khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 20301 và triển khai thực hiện 

theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định 

hướng đến năm 20302” thành “Trong những năm qua, thực hiện quy định 

của Luật Khoáng sản, công tác điều tra địa chất về khoáng sản được định 

hướng Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và triển 

khai thực hiện theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Tại dự thảo Đề cương Luật Khoáng sản (sửa đổi) có 02 chương X; đề nghị 

chỉnh sửa cho phù hợp. 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa. 

16.  
UBND tỉnh Lào 

Cai 

1. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng 

sản (sửa đổi) 

(1) Nội dung tại Chính sách 4. Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt 

động thăm dò, khai thác khoáng sản: 

Nhất trí với đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật 

Khoáng sản hiện hành theo hướng hoàn thiện chính sách tái đầu tư nguồn thu 

từ khai thác khoáng sản để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, hạ tầng, bảo đảm 

 

 

Việc phân bổ các khoản thu ngân 

sách nhà nước được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và pháp luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

an sinh xã hội,... đảm bảo quyền lợi cho địa phương và người dân nơi khai 

thác khoáng sản. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể đây là khoản thu được để lại 

100% cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để chi cho mục 

đích quản lý, bảo vệ khoáng sản; đầu tư cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả … 

theo đúng quy định. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Tại Chương I: Đề nghị bổ sung quy định về báo cáo hoạt động khoáng sản và 

báo cáo về tình hình hoạt động khoáng sản. 

(3) Tại Chương II: Đề nghị điều chỉnh thứ tự các Điều về trách nhiệm bảo vệ tài 

nguyên địa chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác từ các bộ, cơ quan 

ngang bộ đến UBND các cấp và cuối cùng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. 

(4) Tại Chương III: Đề nghị bổ sung điều quy định về việc lập, thẩm định, trình và 

phê duyệt quy hoạch địa chất, khoáng sản cho cụ thể (quy định rõ về trách nhiệm 

của cơ quan và nội dung cơ quan lập, thẩm định và trình phê duyệt). 

(5) Tại Chương V, Mục 1: 

+ Đề nghị Luật Khoáng sản sửa đổi không quy định (bỏ) về khu vực có 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ hoặc quy định khu vực phân tán, nhỏ lẻ chính là 

khu vực khai thác quy mô nhỏ. 

 

+ Thống nhất chỉ có quy định về khu vưc cấm hoạt động khoáng sản (bỏ quy 

định về khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, do thực tế không có ý 

nghĩa, không được quy định cụ thể). Tuy nhiên, khi xây dựng nội dung của 

quy định này không cần thiết phải thực hiện việc xây dựng bản đồ khoanh 

về khoáng sản 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên như dự 

thảo vì đã quy định những nội 

dung chưa được quy định bởi 

Luật Quy hoạch. 

 

- Đề nghị giữ nguyên như dự 

thảo vì khu vực có khoáng sản 

phân tán nhỏ lẻ và khu vực khai 

thác quy mô nhỏ là hai nội dung 

khác nhau. 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

định khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Lý do: Các đối tượng cấm đã được 

quy định, khi thẩm định hồ sơ căn cứ vào đối tượng cấm sẽ xác định được 

khu vực có thể cho phép hoạt động khoáng sản trên cơ sở loại bỏ phần diện 

tích thuộc đối tượng cấm. Vì vậy, việc thực hiện lập bản đồ khu vực cấm 

không có ý nghĩa thực tế.  

(6) Tại Mục 2 (Quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia):  

Tại Điều 39 và 40 có trùng nhau quy định về Điều chỉnh. 

Tại Điều 43 đề nghị sửa thành: Thực hiện các dự án, công trình (gồm cả dự 

án đầu tư) tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. Đồng thời, khi xây dựng 

cụ thể cần quy định rõ là áp dụng đối với những loại công trình và dự án nào 

phải thực hiện theo quy định tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia. 

(7) Tại Chương VII (Thăm dò khoáng sản): 

Đề nghị bổ sung quy định về báo cáo giám sát thăm dò (Đồng thời, khi xây 

dựng cụ thể cần quy định rõ về việc lựa chọn, uỷ quyền hoặc giao nhiệm vụ 

cho đơn vị giám sát; báo cáo giám sát; chi phí giám sát,…). 

(8) Tại Chương VIII (Khai thác khoáng sản): Bổ sung quy định về khai thác 

khoáng sản trong khu vực thi công dự án công trình. 

 

 

 

 

(9) Tại Mục 2 (Khai thác quy mô nhỏ và khai thác tận thu khoáng sản):  

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên như dự 

thảo đề cương, nội dung chi tiết 

về quy định báo cáo giám sát sẽ 

được quy định trong Nghị định 

hướng dẫn 

- Đề nghị giữ nguyên. Thực tế 

“khu vực thi công dự án công 

trình” và “khu vực có dự án đầu 

tư xây dựng công trình” nội 

dung không khác nhau. 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

+ Đề nghị bổ sung quy định, định nghĩa về khai thác quy mô nhỏ hoặc thay 

thế khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; bổ sung quy định về thu hồi 

khoáng sản khi thực hiện các dự án mà phát hiện có khoáng sản,… 

(10) Tại Mục 3 (Đóng cửa mỏ khoáng sản) 

+ Bổ sung quy định về hồ sơ cấp phép và đóng cửa mỏ đối với khai thác quy 

mô nhỏ, phân tán nhỏ lẻ hoặc đóng cửa mỏ đối với tận thu khoáng sản. 

+ Quy định về thời gian lập hồ sơ đóng cửa mỏ là trước khi giấy phép chấm 

dứt hiệu lực khoảng 45 đến 90 ngày; 

+ Bổ sung quy định về thu hồi khoáng sản trong quá trình đóng cửa mỏ; định 

nghĩa thu hồi khoáng sản. 

(11) Tại Chương IX, Mục 3 (bảo vệ lòng, bờ, bãi sông,….) 

+ Đề nghị chỉ quy định về khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản.  

Lý do đã trình bày tại điểm (5) nêu trên. 

+ Đề nghị bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động khoáng sản hoặc thu hồi VLXDTT trong lòng hồ (thuỷ điện, thuỷ lợi). 

Đồng thời quy định về cơ quan chủ trì thực hiện và thẩm  quyền cấp phép 

theo quy định của Luật Thuỷ lợi; Luật phòng chống thiên tai,… 

(12) Tại Chương X, Mục 1 (Tài chính về địa chất, khoáng sản).  

Việc Sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sẽ 

hạn chế được tình trạng ngân sách nhà nước bị treo nợ tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản nhưng không thu được từ các doanh nghiệp cũng như chưa 

có phương án giải quyết nợ đọng. Tuy nhiên, đề nghị: Bổ sung quy định về 

việc lập hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

cá nhận. Bổ sung quy định về việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình 

thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước và về tiền cấp quyền (đề xuất là cơ 

quan Thuế). 

(13) Tại Mục 2 (Hoàn trả chi phí điều tra…)  

Bổ sung quy định về việc cơ quan công bố danh mục các mỏ, các khu vực 

phải hoàn trả; cơ quan xác định, thẩm định, phê duyệt kết quả xác định chi 

phí (đềxuất cơ quan có thẩm quyền theo thẩm quyền cấp giấy phép; đối với 

các mỏ phân tán, nhỏ lẻ thẩm quyền xác định, thẩm định, phê duyệt kết quả 

xác định chi phí thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, lý do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường là cơ quan phê duyệt khoanh định khu vực phân tán, nhỏ lẻ. 

(14) Tại Mục 3 (Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản): Đề nghị bổ sung công 

thức, cách tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

(15) Tại Mục 4 (Đấu giá quyền khai thác khoáng sản) 

+ Bổ sung quy định về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá; Bổ sung cách 

tính, trình, phê duyệt kết quả trúng đấu giá và tiền trúng đấu giá. Bổ sung quy 

định về việc hoàn trả tiền đặt cọc, hoàn trả tiền trúng đấu giá, huỷ kết quả 

trong trường hợp không được xem xét cấp phép,… 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật  

 

 

 

- Được quy định tại Điều 114. 

 

 

- Được quy định tại Điều 119. 

- Được quy định tại Điều 126. 

 

17.  
STNMT tỉnh 

Hải Dương 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất tên gọi về dự thảo Luật trong các văn 

bản của dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật, cụ thể: tại đề cương dự 

thảo Luật có tên là “Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản” trong khi tại 

báo cáo đánh gía tác động chính sách và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành 

Luật khoáng sản năm 2010 dự thảo Luật lại có tên là “Luật Khoáng sản (sửa 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

đổi)”. 

18.  
STNMT tỉnh 

Bắc Kạn 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Dự thảo báo cáo cần bổ sung một số nội dung như sau: 

- Đánh giá rõ hơn về kết quả công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn 

Luật Khoáng sản, tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn; một số 

tồn tại về việc chậm xây dựng văn bản hướng dẫn cần bổ sung vào phần II 

(Ví dụ như: (i) Quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, 

Chính phủ quy định Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí 

thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ. Tuy 

nhiên, đến nay, Bộ Tài chính chưa ban hành văn bản quy định cụ thể; (ii) 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP có nhiều nội dung trái với Luật Đấu giá tài sản 

2016, tyuy nhiên chậm được sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn cho công tavs tổ 

chức thực hiện ở các địa phương). 

- Đánh giá bổ sung thêm về bất cập trong qua trình thực hiện cư chế "xã hội 

hóa" công tác điều tra cư bản địa chất về khoáng sản để các doanh nghiệp 

tham gia góp vốn thực hiện các nhiệm vụ điều tra đánh giá khoáng sản. 

- Đánh giá bổ sung thêm về bất cập trong việc lắp đặt trạm cân giám sát sản 

lượng khoáng sản khai thác đối với các mỏ đá vôi, cát sỏi có công suất nhỏ 

(hầu hết các mỏ cát sỏi ở địa phương có công suất nhỏ, tổng vốn đầu tư thấp, 

 

 

 

- Đã đánh giá trong phần tồn tại, 

hạn chế và bất cập 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa  

 

- Không tiếp thu, đây là nội dung 

của Nghị định  
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

sản phẩm xuất bán được tính theo khối lượng mà không tính theo trọng 

lượng, trong khi đó giá lắp đặt trạm cân tương đối lớn mà lại không sử dụng). 

- Đánh giá bổ sung thêm bất cập về việc thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động 

khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường có 

công suất nhỏ và các mỏ vật liệu san lấp (quy trình phải thực hiện như các mỏ 

khoáng sản, gây khó khăn về quá trình thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực 

hiện xây dựng nông thôn mới, chậm tiến độ để cung cấp cho các công trình). 

 

 

- Đã có tại phần đề xuất hướng 

hoàn thiện 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Tại Chương VII (Thăm dò khoáng sản): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo 

bổ sung thêm quy định về điều chỉnh giấy phép thăm dò khoáng sản 

- Tại Chương VIII (Mục 1): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm 

quy định về điều chinh giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Tại Chương X: 

+ Tại Mục 2: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm quy định về 

phương thức xác định, hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và 

thăm dò khoáng sản do tổ chức, cá nhân đầu tư. 

+ Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 110 tại Mục 1 và các Điều từ 

114 đến 118 tại Mục 3): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét đưa vào 

cùng mục để đảm bảo tính logic. 

+ Về đấu giá quyền khai khoáng sản (Mục 4): Đề nghị cơ quan chủ trì soạn 

thảo xem xét bổ sung thêm quy định về: Trình tự thủ tục đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản; chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá. 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

- Được quy định tại Điều 121 
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19.  
Sở TNMT tỉnh 

Cà Mau 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Đối với các phụ lục (kèm theo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện 

Luật Khoáng sản năm 2010) 

 - Tại Phụ lục số 07 (tổng hợp số lượng Giấy phép thăm dò khoáng sản): có 

nêu tỉnh Cà Mau có 05 Giấy phép thăm dò trong năm 2018 là chưa chính xác. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại tỉnh Cà Mau không có Giấy phép 

thăm dò khoáng sản nào trong giai đoạn 2013 - 2020.  

- Tại Phụ lục số 10 (Tổng hợp số lượng Giấy phép khai thác khoáng sản): có 

nêu tỉnh Cà Mau có 09 Giấy phép khai thác trong các năm: 2015 (01 Giấy 

phép), 2016 (01 Giấy phép), 2018 (02 Giấy phép), 2019 (04 Giấy phép) và 

2020 (01 Giấy phép) là chưa chính xác. Đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa 

lại tỉnh Cà Mau như sau: 2017 (01 Giấy phép) và 2018 (01 Giấy phép). 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Hiện nay, có loại khoáng sản là đất, nhưng Luật Khoáng sản năm 2010 chưa 

có quy định tại nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Đây là loại 

khoáng sản vật liệu san lấp, đắp nền là khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường thường diễn ra trong các trường hợp như: Quá trình cải tạo mặt 

bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nạo vét đường thủy 

nội địa vùng cửa sông, ven biển,... mà quá trình này có dôi dư một khối lượng 

lớn đất có thể sử dụng làm vật liệu san lấp (bản chất là khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường) có thể sử dụng để phục vụ san lấp cho các công 

trình khác. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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để quy định. 

20.  
Sở TNMT tỉnh 

Lai Châu 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Đối với mục 2, phần II Báo cáo tổng Kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản 

đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:  

- Nhóm quy định về thăm dò khoáng sản: Bổ sung quy định sau khi hết thời 

hạn thăm dò bao lâu mà tổ chức, các nhân không nộp báo cáo kết quả thăm dò 

thì cơ quan nhà nước cấp phép thăm dò cho tổ chức, cá nhân khác.  

- Bổ sung Nhóm quy định về phê duyệt trữ lượng khoáng sản: Quy định cụ 

thể trường hợp khi thăm dò nâng cấp trữ lượng trong thời gian trong thời gian 

giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, nhưng khi nộp báo cáo kết quả 

thăm dò nâng cấp trữ lượng mà thời gian khai thác khoáng sản hết hiệu lực có 

được phê duyệt trữ lượng hay không; Chậm nộp báo cáo kết quả thăm dò 

nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính có được thẩm định, phê duyệt trữ 

lượng hay không.  

- Nhóm quy định về khai thác khoáng sản:  

+ Đề nghị nghiên cứu, bổ sung các trường hợp cấp lại giấy phép khai thác 

khoáng sản như trường hợp: Trả lại một phần diện tích, tăng công suất khai 

thác…  

+ Đề nghị bỏ quy định phải nộp hồ sơ gia hạn khai thác khoáng sản ít nhất 45 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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ngày trước khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực: Vì khi thực hiện 

gia hạn có trường hợp phải thực hiện điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án 

theo Chủ trương đầu tư hoặc thực hiện các nghĩa vụ liên quan mà dẫn đến 

không đảm bảo thời gian nộp hồ sơ gia hạn khai thác khoáng sản theo quy 

định; mặt khác hiện đang quy định trong trường hợp Giấy phép khai thác 

khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải 

tạm dừng khai thác, như vậy nếu có nộp hồ sơ sau 45 ngày cũng không làm 

thất thoát tài nguyên khoáng sản. Đề nghị chỉ quy định điều kiện để gia hạn 

giấy phép khai thác khoáng sản là: không thay đổi về diện tích, chiều sâu, 

công suất khai thác; trữ lượng khoáng sản của mỏ còn lại đảm bảo để gia hạn; 

hoàn thành các nghĩa vụ quy định; trong thời gian gia hạn giấy phép khai thác 

khoáng sản mà giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực phải tạm dừng 

khai thác.  

+ Đề nghị bổ sung quy định khoảng cách tối đa giữa các khu vực trong một 

giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề cương Luật khoáng sản mới như sau:  

- Mục quy định chung: Đề nghị bổ sung quy định các đề án, báo cáo, bản đồ 

trong hoạt động khoáng sản do đơn vị, tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản 

lập hoặc do đơn vị tư vấn lập.  

- Chương IV: Đề nghị bổ sung quy định Điều kiện của tổ chức hành nghề 

điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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- Chương VII: Đề nghị sửa đổi, bổ sung “Điều 50. Điều kiện của tổ chức 

hành nghề thăm dò khoáng sản” thành “Điều 50. Điều kiện của tổ chức hành 

nghề thăm dò khoáng sản, giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản”; bổ 

sung quy định Giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản.  

- Mục 2, Chương IX: Đề cương mới chỉ đề cập quy định thăm dò, khai thác 

cát, sỏi lòng sông đề nghị bổ sung quy định thăm dò, khai thác cát sỏi lòng hồ 

(hồ thủy điện, thủy lợi).  

- Mục 3, Chương X: Đề nghị sửa đổi, bổ sung “Điều 117. Phương thức thu, 

nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” thành “Điều 117. Phương thức thu, 

nộp, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. 

21.  
UBND tỉnh 

Hòa Bình 

3. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo như sau: 

- Tại khổ thứ nhất mục 1 về Công tác ban hành văn bản hướng dẫn Luật 

Khoáng sản (trang 3). Để đảm bảo nội dung báo cáo dẫn chứng theo thứ tự 

ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền đề nghị sửa nội dung: “ Sau 10 năm, 

các Bộ, ngành liên quan đã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hơn 60 

Thông tư, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Nghị định, 04 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.” 

Thành “Sau 10 năm, các Bộ, ngành liên quan đã xây dựng, trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ và xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hơn 60 Thông tư.” 

- Tại phần III về hoạt động thăm dò khai thác kháng sản (trang 6-trang 13): 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân theo giấy phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản chia thành 02 mục theo thẩm quyền cấp phép 

(Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Tuy nhiên, báo 

cáo chỉ đánh giá được nội dung tình hình chấp hành pháp luật của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản (thực hiện nghĩa vụ tài chính, 

nghĩa vụ đối với địa phương và người dân nơi có mỏ, công tác cải tạo, phục 

hồi môi trường và đóng cửa mỏ) đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong khi số lượng các mỏ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chiếm đến hơn 90% tổng số các 

mỏ đang hoạt động khai thác trên cả nước. Để làm rõ và đánh giá hiệu quả của 

các dự án hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước, đề nghị bổ sung tình hình 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Tại mục 4.1 về tổng quan trong công tác cấp phép hoạt động khoáng sản  

(trang 17-18). Đề nghị bổ sung dẫn chứng Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-

CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ (được sửa đổi tại Điều 22 Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản). Lý do: Báo cáo đánh giá tổng 

kết thi hành 10 năm luật khoáng sản, trong đó có giai đoạn 2012-2016 được 

thực hiện theo Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ. 

- Đề nghị tách nội dung Khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản (bao gồm kết quả khoanh định các khu vực thuộc thẩm 

quyền của Thủ tướng Chính phủ và thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) 

thành một mục riêng, không nằm trong nội dung tổng quan trong công tác cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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phép hoạt động khoáng sản. 

- Tại Phần II Tồn tại, hạn chế và bất cập (từ trang 26). Đề nghị bổ sung nội 

dung về vướng mắc trong tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, cụ thể: 

Điều 12 Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định 

về Tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

như sau: 

“Việc khoanh định khu vực có khoáng sản là khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật khoáng sản khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

... 

7. Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2011…” 

Điều 22. Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 

định Khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

“1. Khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật khoáng sản 

khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau đây: 

… 

g) Khu vực hoạt động khoáng sản đã được cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng 

sản.” 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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Như vậy, theo các quy định nêu trên đều không quy định cụ thể giấy phép 

thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản phải đang còn hiệu lực 

mới được khoanh định là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Do đó, để tránh những cách hiểu khác nhau giữa cơ quan quản lý nhà nước về 

hoạt động khoáng sản và cơ quan thực hiện kiểm toán, thanh tra, kiểm tra về 

tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản được khoanh định là khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 

trường nghiên cứu, có quy định hoặc hướng dẫn chi tiết để tránh những cách 

hiểu và áp dụng khác nhau. 

 

22.  
STNMT tỉnh 

Kiên Giang 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Đề nghị bổ sung thêm các tồn tại, hạn chế, bất cập như sau: 

- Bất cập Luật Đất đai năm 2013 (điểm đ, khoản 3, Điều 62) quy định các dự 

án khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất nhưng đối với các dự án 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh thì không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất gây bất bình đẳng cho 

các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Thực tế rất nhiều tổ chức, cá nhân 

sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản không thể triển khai được dự án 

do vướng mắc khâu thỏa thuận giải phóng mặt bằng. 

- Đối với công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản: còn nhiều quy định 

bất cập chưa phù hợp thực tiễn như tổ chức, cá nhân trúng đấu giá thì mới 

được quyền khai thác, thực tế là chưa được quyền sử dụng vì để được sử dụng 

tổ chức, cá nhân phải thăm dò (đối với các mỏ chưa thăm dò); phê duyệt trữ 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa  
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lượng; phê duyệt đánh giá tác động môi trường; cấp phép đầu tư dự án; cấp 

phép khai thác khoáng sản; đền bù, giải phóng mặt bằng, giao, thuê đất... 

- Bất cập về quy định danh mục các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường (quy định tại khoản 1, Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010): 

+ Chưa đầy đủ và cụ thể (ví dụ đất, đá làm vật liệu san lấp có phải là khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường hay không). 

+ Để giám định khoáng sản có phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường hay không phải so sánh với rất nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật Việt Nam, các chỉ tiêu tính trữ lượng (hiện nay chưa được ban hành đầy 

đủ) gây rất nhiều khó khăn trong công tác giám định tư pháp, xử lý hành vi vi 

phạm trong hoạt động khoáng sản. 

- Hạn chế trong công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản: chưa chú 

trọng công tác điều tra cơ bản địa chất phục vụ công tác quy hoạch, quản lý 

tài nguyên nước (công tác địa chất thuỷ văn). 

 

 

- Đã có trong nội dung báo cáo 

Tổng kết thi hành Luật 

 

23.  
Sở TNMT tỉnh 

Yên Bái 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

- Đối với tên “Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản”: Trong dự thảo Tờ 

trình, Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 

2010 đề nghị nêu rõ lý do, ý nghĩa việc lấy tên “Luật Địa chất và Tài nguyên 

khoáng sản” mà không phải tên khác như “Luật Địa chất và khoáng sản” hay 

“Luật tài nguyên Địa chất và khoáng sản”,...  

Do trong các dự thảo, có chỗ nói đến cụm từ “địa chất và khoáng sản”, có chỗ 

lại nói đến cụm từ “tài nguyên địa chất và khoáng sản”. Ngoài ra, để xác định 

tên Luật phù hợp, ngoài từ ngữ “khoáng sản” đã được giải thích trong Luật 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa Đề cương 

chi tiết Luật 

 



49 

 

  

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

Khoáng sản hiện hành, đề nghị bổ sung giải thích các từ ngữ: “địa chất”, “tài 

nguyên địa chất”, “tài nguyên khoáng sản”. 

2. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

2. Đề nghị bổ sung một số tồn tại, hạn chế, bất cấp trong Báo cáo tổng kết, 

đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 (Phần II), theo đó bổ 

sung đề xuất hướng hoàn thiện chính sách và các quy định của Luật Khoáng 

sản (tại Phần III) như sau:  

2.1. Quy định Quy hoạch khoáng sản: 

Chưa quy định đối tượng lập quy hoạch cụ thể của Quy hoạch thăm dò, 

khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng (thuộc 

quy hoạch ngành quốc gia) và của Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và 

sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh. Vì vậy, còn vướng mắc về đối 

tượng khi lập quy hoạch. Ví dụ như: Một loại khoáng sản có nhiều mục đích 

sử dụng khác nhau có thể nằm trong cả 02 quy hoạch; trong Phương án bảo 

vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh không 

quy định rõ đối tượng chỉ các mỏ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh cấp 

hay cả các mỏ thuộc thẩm quyền Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. 

2.2. Quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

- Chưa quy định rõ trách nhiệm và vai trò, sự phối hợp của cơ quan có lực 

lượng để tuần tra, kiểm tra liên quan đến công tác phát hiện, ngăn chặn hoạt 

động thăm dò, khai thác, thu mua, tàng trữ, kinh doanh, vận chuyển khoáng 

- Không tiếp thu vì: 

 

 

Đây là các nội dung Luật Quy 

hoạch quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đây là các nội dung tại các Văn 

bản dưới Luật 

 

 

 

 

- Đã đánh giá trong báo cáo 
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sản khoáng sản trái phép (như: công an, quân đội, quản lý thị trường, ...). 

- Chưa có quy định cụ thể về dự toán, phân bổ kinh phí cho công tác bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác. 

2.3. Quy định về quyền lợi của người dân và địa phương nơi có khoáng 

sản được khai thác: 

Chưa có quy định cụ thể giữa Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp trong 

đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và xây dựng 

công trình phúc lợi cho địa phương; Quy định về hỗ trợ đối với người dân nơi có 

khoáng sản được khai thác còn chưa phù hợp với thực tế, một số nội dung chưa 

rõ ràng, khó triển khai thực hiện cũng như kiểm tra, kiểm soát (Ví dụ: quy định 

việc hỗ trợ do đơn vị khai thác “trực tiếp thực hiện”, hầu hết các doanh nghiệp 

đều không có khả năng và chuyên ngành để trực tiếp thực hiện toàn bộ công 

trình cần hỗ trợ, trường hợp trực tiếp thực hiện một phần hạng mục công trình 

thì khó có thể thực hiện); chưa quy định mức hỗ trợ, việc hỗ trợ là tùy đơn vị 

khai thác hay phải hỗ trợ toàn bộ công trình. 

2.4. Quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 

- Việc tính tiền cấp quyền đối với khoáng sản đi kèm theo quy định tại 

khoản 6 Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 

chưa được quy định cụ thể trong Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2019 của Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản. Hiện nay, việc tính tiền đối với trường hợp này 

đang thực hiện theo hướng dẫn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu vì:  

Đây là các nội dung quy định tại 

các Nghị định 
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- Việc thu, tính lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp 

trước đây đã được cấp Giấy phép khai thác (chưa thăm dò khoáng sản) và tính 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đến nay mới tiến hành thăm dò để đề 

nghị cấp lại Giấy phép (trường hợp giấy phép hết thời hạn) hoặc đơn vị đề 

nghị điều chỉnh tiền cấp quyền (trường hợp giấy phép chưa hết thời hạn, trữ 

lượng sau khi thăm dò nhỏ hơn trữ lượng đã tính tiền cấp quyền), Điều 10 

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP, có quy định về “Điều chỉnh, hoàn trả tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản”, nhưng chưa quy định việc điều chỉnh, hoàn trả 

tiền đối với các trường hợp này. 

- Tồn tại một số trường hợp khó thu (không có khả năng thu) do các Giấy phép 

còn thời hạn sau ngày 01 tháng 7 năm 2010 (ngày Luật Khoáng sản năm 2010 có 

hiệu lực) nhưng hết thời hạn trước ngày 20 tháng 01 năm 2014 (ngày 

Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định 

về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực), 

và một số trường hợp khó thu khác như Giấy phép bị thu hồi, trả lại,... 

2.5. Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

- Quy định thành phần Hồ sơ đề nghị đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

còn chưa rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở đối chiếu xét chọn hồ sơ tham gia 

đấu giá (không quy định rõ văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu quy định tại 

Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP và văn bản “cam kết về thiết bị, công 

nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp 

với quy định trong hồ sơ mời đấu giá”). 

- Về tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá và về thù lao dịch vụ đấu 

giá: Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 chưa có quy 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu vì:  

Đây là các nội dung quy định tại 

các văn bản dưới Luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu và xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 
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định về tiền bán hồ sơ đối với trường hợp đấu giá ở khu vực chưa có kết quả 

thăm dò; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tài chính chưa có quy định cụ thể để tính thù lao đối với trường hợp đấu giá 

ở khu vực chưa có kết quả thăm dò (do các khu vực chưa có kết quả thăm dò, 

giá khới điểm bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nên chưa 

xác định được giá trị tiền cụ thể). 

2.6. Về thăm dò, khai thác khoáng sản và thủ tục hành chính cấp giấy phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản: 

- Cần có mục riêng hoặc quy định cụ thể hơn cho các trường hợp đăng ký 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường hoặc đề nghị cấp 

Giấy phép khai thác trong diện tích thực hiện dự án đầu tư xây dựng công 

trình, tránh nhầm lẫn trong việc các quy định theo các trường hợp được cấp 

giấy phép bình thường (do là các trường hợp đặc biệt, không phải thực hiện 

một số quy định như sự phù hợp về: nằm trong quy hoạch, phải là khu vực 

không đấu giá; ,...). Ngoài ra, đối với trường hợp khai thác khoáng sản ở khu 

vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, chỉ nên cho phép bằng văn bản đăng 

ký, xác nhận (không cần phải cấp Giấy phép khai thác). 

- Đối với công tác quản lý các doanh nghiệp khai thác cát, sỏi còn gặp khó 

khăn như về diện tích, cắm mốc giới do loại hình khai thác trên sông nước rất 

khó xác định, việc kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi theo đúng thiết kế là 

rất 

khó thực hiện do cát, sỏi lòng sông là loại khoáng sản có đặc thù riêng, hàng 

năm đều được bồi lắng, địa hình, thân khoáng thay đổi. Hiện nay, đã có các 

văn bản quy định riêng cho công tác quản lý cát, sỏi (như: Nghị định số 
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23/2020/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT) nhưng vẫn chưa giải 

quyết được các vấn đề này. 

- Đối với Đất san lấp cũng là loại hình khoáng sản đặc thù, với đặc điểm 

dễ khai thác. Hiện nay, nhu cầu đất san lấp cho các dự án nói chung rất lớn 

(nhất là các dự án làm đường, các khu dân cư, khu đô thị,...). Tuy nhiên, vẫn 

chưa có quy định riêng, vì sau khi khai thác đất xong sẽ tạo ra mặt bằng để 

dành cho quy hoạch cho loại đất phi nông nghiệp khác nên trong trường hợp 

chỉ áp dụng cho quy hoạch khoáng sản sẽ không phù hợp, nhất là các tỉnh 

miền núi.  

- Chưa có hướng dẫn cụ thể kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định đề 

án thăm dò, thẩm định báo cáo kết quả thăm dò. 

2.7. Các quy định chung: 

- Bổ sung giải thích các từ ngữ: “địa chất”, “tài nguyên địa chất”, “tài 

nguyên khoáng sản”.  

- Quy định về “Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản” đề nghị mở rộng 

đối tượng hơn. Ví dụ, trường hợp đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường hoặc đề nghị cấp Giấy phép khai thác trong diện tích 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, nhưng đối tượng đăng ký, cấp 

phép lại là cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước (Chủ đầu tư) mà không phải là 

Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp cho hoạt động 

khoáng sản. 

2.8. Quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản:  

- Hướng dẫn cụ thể việc đóng cửa mỏ các trường hợp đặc biệt như: Giấy 

- Tiếp thu và xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu và xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 
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phép hết hạn nhưng chưa triển khai hoạt động, Giấy phép hết hạn đã triển 

khai hoạt động và đơn vị đã đồng thời hoàn thành các nội dung về cải tạo, 

phục hồi môi trường. 

- Trường hợp tổ chức khai thác khoáng sản bị giải thể, phá sản hoặc không 

thể thực hiện đề án đóng cửa mỏ được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 46 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có trường hợp 

nào thực hiện được theo quy định do còn nhiều vướng mắc về thủ tục, như: 

+ Đối với trường hợp tổ chức bị giải thể, phá sản: Theo quy định việc lập 

và tổ chức thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản phải thông qua hình thức 

đấu thầu. Tuy nhiên, lại chưa quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, cách thức 

thực hiện, đặc biệt cách thức đấu thầu ra sao khi chưa xác định được kinh phí, 

dự toán để lập, thực hiện đề án? Vì vậy, các trường hợp này đều chưa có cơ 

sở để thực hiện. Ngoài ra, liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước (nếu 

tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường không đủ kinh phí để thực hiện theo 

dự toán) thì càng đòi hỏi phải quy định rõ ràng, chặt chẽ. 

+ Đối với trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã phê duyệt, tổ chức 

đã huy động tối đa vốn, thiết bị, công nghệ sẵn có mà không thể thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ các hạng mục công trình trong đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản thì cơ quan đã phê duyệt đề án lựa chọn đơn vị theo hình thức 

đấu thầu để thực hiện: Chưa quy định rõ về tiêu trí để xác định tổ chức thuộc 

trường hợp này, để tránh trường hợp khi tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi 

trường không đủ kinh phí để thực hiện, doanh nghiệp lợi dụng quy định này 

để báo cáo không thể thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hạng mục 

công trình trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 
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- Ngoài các trường hợp giải thể, phá sản, còn nhiều trường hợp tổ chức 

không tồn tại trên hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh (theo văn bản trả lời 

của Cơ quan đăng ký kinh doanh), ngừng hoạt động, không thể liên lạc được 

hoặc đã mời đến làm việc, xử lý vi phạm hành chính nhưng doanh nghiệp vẫn 

không thực hiện đóng cửa mỏ: Các trường hợp này rất khó khăn trong việc xử 

lý, chưa có hướng dẫn thực hiện công tác đóng cửa mỏ các trường hợp này. 

2.9. Về thuê đất trong hoạt động khoáng sản: 

- Đối với hoạt động thăm dò khoáng sản, theo quy định của Luật Khoáng 

sản (khoản 2 Điều 41) Giấy phép thăm dò khoáng sản có thời hạn không quá 

48 tháng (4 năm). Các trường hợp thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường, thời gian thăm dò thường chỉ dưới 12 tháng. Ngoài ra, hoạt 

động thăm dò khoáng sản ít tác động đến bề mặt đất (chỉ có tác động với diện 

tích rất nhỏ cho công tác thi công vết lộ, hào, khoan thăm dò). Vì vậy, quy 

định thuê đất đối với hoạt động thăm dò là chưa phù hợp với thực tế, chưa kể 

đến thủ tục thuê đất rất phức tạp, để được thuê đất phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phải được thẩm định nhu cầu sử dụng, phải 

được cấp chủ trương đầu tư (trong khi chưa xong và chưa có kết quả thăm dò, 

phê duyệt trữ lượng), phải bồi thường, giải phòng mặt bằng,…Ngoài ra, chưa 

có quy định rõ ràng tại bước thăm dò thì đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân đang sử dụng có thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất hay là Nhà đầu 

tư phải tự thoả thuận nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất trong 

một thời gian ngắn thăm dò. 

- Luật Khoáng sản còn chưa đồng bộ với Luật Đất đai, như: 

+ Về thời điểm tổ chức kinh tế thực hiện dự án hoạt động khoáng sản phải 
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thực hiện lập hồ sơ xin gia hạn, cụ thể: 

Theo quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai quy 

định thời điểm tổ chức lập hồ sơ xin gia hạn là "Trước khi hết hạn sử dụng đất 

tối thiểu là 06 tháng".   

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 

11 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản thì thời điểm lập hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản là 

khi Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày. 

Trên thực tế, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép khai 

thác khoáng sản trước khi làm thủ tục gia hạn thuê đất, thông thường thủ tục 

gia hạn giấy phép khai thác dài hơn 6 tháng nên sẽ phát sinh khoảng thời gian 

đơn vị dừng khai thác, quản lý khu mỏ lỏng lẻo dễ phát sinh tranh chấp, lấn 

chiếm đất đai. 

+ Sau khi thực hiện xong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo 

quy định của Luật Khoáng sản đối với các khu vực phân tán, nhỏ lẻ hoặc loại 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh, nhưng theo Luật 

Đất đai năm 2013 thì các điểm mỏ này Chủ đầu tư (doanh nghiệp) phải tự đi 

thoả thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân mà Nhà nước không được áp dụng biện pháp thu 

hồi đất. Như vậy, nếu không thoả thuận thành công thì mặc dù mỏ đã được 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì dự án vẫn không triển khai được, 

trong khi đó nếu không có lý do chính đáng thì hàng năm doanh nghiệp vẫn 

phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
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+ Quy định bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

hoạt động khoáng sản khi hết thời hạn giấy phép khai thác mà đủ điều kiện 

thực hiện lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác hoặc khai thác tận thu thì 

phải thực hiện nộp tiền thuê đất với Nhà nước trong thời gian hoàn thiện thủ 

tục gia hạn giấy phép hoặc giấy phép tận thu khoáng sản. Trường hợp đơn vị 

không nộp tiền thuê đất phải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, hoàn nguyên môi 

trường trước khi thực hiện các thủ tục nêu trên. 

Trên thực tế, nhiều tổ chức kinh tế khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép 

thì không thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường, nên 

chưa thực hiện được thủ tục thu hồi đất, làm mất sự ràng buộc của tổ chức 

kinh tế với khu đất chưa được hoàn nguyên môi trường. Nhiều đơn vị có thời 

gian thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép, gia hạn thuê đất kéo dài trong khi 

thời gian này đơn vị chỉ quản lý, không vận hành khai thác nên không phát 

sinh lợi nhuận, khó khăn cho việc xác định tính thu tiền thuê đất hàng năm. 

2.10. Quy định về khu vực khoáng sản: 

Chưa quy định định kỳ rà soát lại các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản. 

2.11. Quy định về hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản: Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định phương pháp xác định chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, 

phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá 

tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện đối với các khu vực thuộc thẩm quyền xác định của 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn, khó thực hiện, cần phải 

được điều chỉnh các quy định cho phù hợp, cụ thể: 

- Về việc công bố các giấy phép khai thác thuộc diện phải hoàn trả chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản: 

+ Điểm a khoản 1 Điều 9 của Quy định ban hành tại Quyết định số 

04/2018/QĐ-TTg quy định nhiệm vụ này thuộc trách nhiệm của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đến nay chưa có khu vực nào được công 

bố làm cơ sở cho việc xác định chi phí hoàn trả. 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

3042/BTNMT-ĐCKS ngày 26 tháng 6 năm 2019, đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái chủ động rà soát, công bố các giấy phép phải hoàn trả để tổ chức 

xác định. Tuy nhiên, do nhiệm vụ này được quy định thuộc thẩm quyền của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh không có cơ 

sở dữ liệu, thông tin lưu trữ về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản. Vì 

vậy, rất khó khăn trong việc xác định Giấp phép nào thuộc diện phải hoàn trả 

chi phí, thực tế chưa xác định được khu vực nào. 

- Về công tác xác định chi phí phải hoàn trả thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Nhiệm vụ này trước kia (theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT ngày 28 tháng 9 năm 

2009 của liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường, được sửa đổi tại 

Thông tư 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2012) thuộc 

trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay Quy định ban hành 

tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg phân cấp về cho Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh. Vì vậy, đây nhiệm vụ mới, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong 
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quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt liên quan đến công tác thu thập tài liệu, 

xác định các công trình có sử dụng để tính chi phí hoàn trả (do Ủy ban nhân 

dân tỉnh không có cơ sở dữ liệu, thông tin lưu trữ về kết quả đánh giá tiềm 

năng khoáng sản; không có cơ quan sự nghiệp chuyên môn sâu về lĩnh vực 

địa chất). 

2.12. Về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về khoáng sản: 

Trên cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, để 

nghị nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung trong nội dung Luật khoáng sản sửa đổi 

các nhiệm vụ có thể phân cấp, phân quyền cho địa phương. 

Ví dụ: Đối với việc đăng ký khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường hoặc đề nghị cấp Giấy phép khai thác trong diện tích thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình (có thể chuyển thành đăng ký sẽ phù hợp 

hơn) có thể phân cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi 

trường xác nhận đăng ký. Do thủ tục không phức tạp, không phải lập dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản, hoạt động khai thác mang tính chất tận dụng, thu 

hồi khoáng sản. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thuận tiện hơn trong 

việc nắm bắt tình hình, quản lý đối với các trường hợp này, ... 

2.13. Luật Khoáng sản còn chưa đồng bộ với Luật Đầu tư năm 2020, như: 

- Về quy định thời gian cấp Giấy phép khai thác không quá 30 năm là chưa 

phù hợp với thực tiễn và quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (thời gian hoạt 

động của dự án không quá 50 năm và không quá 70 năm đối với vùng đặc 

biệt khó khăn). 
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- Việc quy định về điều kiện cấp phép khai thác phải có vốn chủ sở hữu ít 

nhất bằng 30% vốn đầu tư dự án là chưa phù hợp, do: Về lĩnh vực khoáng sản 

thì dự án đã trúng đấu giá nên việc quy định tỷ lệ 30% là không phù hợp; về 

lĩnh vực dự án đầu tư thì đề nghị áp dụng theo quy định của Luật Đầu tư và 

Luật Đất đai có liên quan (20% vốn chủ sở hữu). 

24.  
Sở TNMT tỉnh 

Thái Nguyên 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Đề nghị chỉnh sửa một số nội dung Báo cáo tổng hợp, đánh giá 10 năm thực 

hiện Luật khoáng sản năm 2010: 

- Rà soát, thống nhất tên các Phụ biểu tại Báo cáo: tại trang 3 mục I. Công tác 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật có ghi “chi tiết trong Phụ lục số 10 kèm 

theo” tuy nhiên tại Phụ lục kèm theo báo cáo là Phụ lục số 01; tại trang 7 mục 

2.1 Đối với hoạt động thăm dò khoáng sản “Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo” 

tuy nhiên tại Phụ lục tổng hợp các giấy phép thăm dò là Phụ lục số 02,... 

- Rà soát số liệu trong Báo cáo để thống nhất với số liệu tại các Phụ lục, tại 

trang 7 ghi 15 Giấy phép gia hạn/chuyển nhượng/điều chỉnh tuy nhiên tại Phụ 

lục số 02 có 38 giấy phép gia hạn/chuyển nhượng/điều chỉnh; trang 7 ghi 

“tổng trữ lượng vàng gốc 394.728 kg” tuy nhiên tại Bảng 2 Phụ lục số 02 trữ 

lượng vàng gốc là 25.084 kg vàng,… 

- Đề nghị sửa nội dung tại Phụ lục số 10: Số giấy phép khai thác tại tỉnh 

Thái Nguyên như sau: Năm 2013: 10 GP, Năm 2014: 06 GP; Năm 2015: 07 

GP, Năm 2016: 07 GP; Năm 2017: 10 GP, Năm 2018: 8 GP; Năm  2019: 13 

GP; Năm 2020: 06 GP 
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25.  
UBND tỉnh 

Thanh Hóa 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

2.1. Tại dự thảo Tờ trình Chính phủ: Tại mục 1. Cơ sở thực tiễn, đề nghị điều 

chỉnh, bổ sung sau: 

+ Tại gạch đầu dòng thứ nhất của mục Ba là (trang 4-5): Nguồn thu ngân 

sách nhà nước từ khoáng sản… dẫn đến việc còn gặp nhiều khó khăn, vướng 

mắc. Đề nghị điều chỉnh lại là: “Nguồn thu ngân sách nhà nước từ khoáng sản 

còn nhiều khoản thu (tiền cấp quyền, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, 

tiền thuê đất, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường…) chưa được quy định 

đầy đủ; một số thiệt hại liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chưa được lượng hóa dẫn 

đến việc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc”. 

+ Tại gạch đầu dòng thứ 5 của mục ba là (trang 4-5): Đề nghị điều chỉnh lại 

là: “Trình tự, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép khai thác 

khoáng sản, thành phần hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản còn phức tạp, 

nhiều giấy phép con mất nhiều thời gian để thực thiện, trong khi đó chưa có 

quy định riêng biệt về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ cấp phép hoạt động 

khoáng sản đối với từng nhóm, loại khoáng sản, tổ chức, cá nhân được cấp 

phép cho phù hợp. 

+ Mục ba là đề nghị bổ sung nội dung: Chưa quy định cụ thể trình tự, thủ tục, 

phương pháp xác định kinh phí nhà nước phải bồi thường khi thu hồi giấy 

phép khai thác khoáng sản, giấy phép thăm dò khoáng sản. 

+ Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các mỏ cấp phép thông qua 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản chưa được quy định cụ thể; thủ tục thuê 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

- Nội dung này sẽ được nghiên 

cứu, xem xét bổ sung quy định 

trong quá trình xây dựng Luật. 

- Nội dung này sẽ được nghiên 

cứu, xem xét bổ sung quy định 
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đất đối với các dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp tỉnh cấp phép chưa được quy định cụ thể, thành phần hồ sơ phức 

tạp gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi triển khai thực hiện dự án. 

2. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Tại dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Khoáng sản:  

+ Tại mục 1 trang 6: Đề nghị cập nhật số liệu về hoạt động khoáng sản đến 

hết ngày 30/6/2021 để sát với thời gian 10 năm thực hiện Luật. 

+ Tại mục 2.2 (trang 27-28). Tồn tại, hạn chế về quy hoạch khoáng sản: Đề 

nghị bổ sung tồn tại là: Công tác lập, phê duyệt quy hoạch còn chậm, chưa sát 

thực tế nên phải bổ sung điều chỉnh nhiều lần. Việc phân công nhiệm vụ cho 

nhiều ngành, nhiều đơn vị chủ trì lập quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 

sản gây ra nhiều bất cập, khó khăn khi triển khai thực hiện. 

+ Tại mục II (trang 29). Tồn tại về các quy định liên quan đến khu vực phân 

tán, nhỏ lẻ: Thủ tục, trình tự khoanh định và công bố khu vực phân tán nhỏ lẻ 

chưa quy định cụ thể, rõ ràng, khó thực hiện; việc công bố không theo trình tự 

thời gian nào gây khó khăn cho công tác quy hoạch của cấp tỉnh dẫn đến khó 

khăn cho việc quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản. Đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cần tổng hợp đánh giá cụ thể số lượng mỏ thuộc khu 

vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được công bố trong giai đoạn 2010-2021. 

Đánh giá cụ thể về tình hình quản lý, cấp phép tại các địa phương, hiệu quả 

của việc khoanh định và công bố, phân cấp quản lý cấp phép đối với khu vực 

khoáng sản này làm cơ sở đưa vào luật Khoáng sản sửa đổi. 

trong quá trình xây dựng Luật 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu và đã chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu và chỉnh sửa 

 

 

 

- Đã nêu trong báo cáo Tổng kết 

Luật 
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26.  
UBND tỉnh Cao 

Bằng 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Trong dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) nên bổ sung các chính sách nhằm 

khuyến khích đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại để hoạt động khai thác, thu 

hồi tối đa khoáng sản, tránh thất thoát, lãng phí khoáng sản; đồng thời, có tiêu 

chí cụ thể về công nghệ tiên tiến, hiện đại để các cơ quan quản lý thuận lợi 

trong việc yêu cầu, giám sát các doanh nghiệp thực hiện. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

+ Tại Điều 5. Quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được 

khai thác: Đề nghị xem xét, bổ sung thành: Điều 5. Quyền lợi của địa phương 

và người dân nơi có di sản địa chất được khoanh định bảo vệ và khoáng sản 

được khai thác để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân và địa phương 

trong trách nhiệm quản lý, bảo vệ, bảo tồn di sản địa chất. 

+ Tại Chương 1. Những quy định chung: Đề nghị xem xét quy định thêm về 

hoạt động chế biến khoáng sản, chế biến sâu khoáng sản hay khái niệm về 

quặng nguyên khai (đặc biệt đối với quặng sa khoáng) để thuận lợi trong 

công tác quản lý; đồng thời, bổ sung quy định (khái niệm, định nghĩa) về 

khoáng sản là đất, vật liệu san lấp để có thể áp dụng các quy định về quản lý 

khoáng sản nhằm quản lý, bảo vệ, cấp phép khai thác, sử dụng đối với các 

loại đất, vật liệu san lấp. 

+ Tại Điều 20 và Điều 24: Đề nghị xem xét đưa nội dung “Điều tra cơ bản tài 

nguyên vị thế” vào nội dung “Điều tra điều kiện địa chất khác”. 

+ Tại Điều 90: Đề nghị xem xét, bổ sung thành: Điều 90. Các trường hợp phải 

 

 

- Tiếp thu trong quá trình xây 

dựng Luật 

 

 

 

- Tiếp thu trong quá trình xây 

dựng Luật 
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lập và được thay thế lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 

+ Tại Chương IX: Đề nghị xem xét, bổ sung cụm từ “lòng hồ” vào tiêu đề 

Chương IX để đảm bảo đầy đủ các nội dung tại các Điều của Chương; đồng 

thời, xem xét bổ sung nội dung: phù hợp về công tác quản lý, khai thác, bảo 

vệ lòng hồ trong các Điều tại Mục 1, Mục 2, Mục 3 Chương IX. 

+ Tại Mục 3 Chương X: Đề nghị xem xét, bổ sung thêm 01 Điều quy định về 

điều chỉnh và hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tại Điều 122, đề 

nghị xem xét bỏ cụm từ “tiền đặt cọc” vì đã có nội dung tiền đặt trước và tiền 

đặt trước khi tham gia đấu giá là phù hợp với quy định tại Luật Đấu giá tài 

sản năm 2016. Đồng thời, rà soát chỉnh sửa vì dự thảo đang có 02 Chương X. 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh Điều 117 

thành: “Điều 117. Phương thức 

thu, nộp, điều chỉnh, hoàn trả 

tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản”. 

27.  
UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

- Tại khoản 48 Phụ lục 6 

Đề nghị sửa đổi nội dung về tiền ký quỹ môi trường đối với tỉnh Sóc Trăng; 

cụ thể: Số tiền đã nộp là 1.584.233.324 đồng/tổng số tiền phải nộp là 

2.637.585.824 đồng (lý do chưa nộp đủ: Do 01 doanh nghiệp được cấp phép 

khai thác, nhưng chưa hoạt động khai thác, doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ 

lần đầu và chưa nộp đối với các lần tiếp theo). 

- Tại khoản 52 Phụ lục 10 

Đề nghị sửa đổi nội dung về tổng số giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ năm 2013 - 2020; cụ thể: Không cấp 

giấy phép khai thác khoáng sản (toàn tỉnh chỉ có 04 Giấy phép được cấp từ 

năm 2012). 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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- Tại khoản 39 Phụ lục 12 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung 02 Văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Sóc 

Trăng; cụ thể: 

- Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài 

nguyên cát lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 

- Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát 

lòng sông Hậu thuộc khu vực tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Trong những năm qua, nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp cho các công trình 

xây dựng ngày càng tăng nên tình trạng khai thác tận thu khoáng sản là đất 

làm vật liệu trái phép diễn ra thường xuyên và ngày càng phức tạp, gây ô 

nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu ngân sách. Tuy 

nhiên, các quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật 

khác có liên quan chura quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp phép khai thác 

tận thu khoáng sản là đất làm vật liệu san lấp, nên thời gian qua địa phương 

gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với nội dung này. 

Do đó, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, bổ sung quy định 

cụ thể đối với khoáng sản nếu trên vào Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện tốt công tác quản 

lý nhà nước về khoáng sản. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng Luật 
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28.  
UBND tỉnh 

Quảng Ninh 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

- Đề nghị sử dụng thống nhất tên: “Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng” 

trong Tờ trình để phù hợp với Dự thảo Đề cương" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị bổ sung vào Mục 4 - Chính sách 4 (hoàn thiện chính sách trong 

quản lý hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản) nội dung phân định rõ trách 

nhiệm trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản (từ khâu thăm dò, khai 

thác chế biến khoảng sản) ngay trong Luật sửa đổi, theo hướng chỉ nên giao 

công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản cho một ngành quản lý 

thống nhất để tránh tình trạng sau khi Luật ban hành, các ngành tham mưu 

ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn không thống nhất, dẫn đến chồng 

chéo trong công tác quản lý nhà nước. 

 

- Theo nhiệm vụ Chính phủ giao 

cho Bộ Tài nguyên và Môi 

trường là lập hồ sơ đề nghị xây 

dựng Dự án Luật Khoáng sản 

(sửa đổi). Tuy nhiên trong trong 

quá trình xây dựng Hồ sơ Dự án 

Luật có nhiều nội dung liên quan 

đến quản lý nhà nước về địa 

chất, tài nguyên địa chất cần bổ 

sung vào Luật nên Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã đề 

xuất, xin ý kiến về tên của Luật 

là ‘Luật Địa chất và Tàinguyên 

khoáng sản” trong dự thảo Tờ 

trình. 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét bổ sung quy 

định trong quá trình xây dựng 

Luật. 
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- Đối với nội dung “Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong cấp phép hoạt 

động khoáng sản” cũng thuộc Mục 4 - Chính sách 4, trong đó bổ sung các 

điều khoản: Giao cho UBND cấp tỉnh: Giải quyết việc cấp phép khai thác đất 

đã thải mô (khoáng sản đi kèm than) hiện nay đang thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giải quyết việc cấp phép khai thác 

khoáng sản khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình có phát hiện khoáng 

sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giải quyết việc 

phê duyệt, tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và 

quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Tại điểm 2.5 khoản 2 mục II phần III. Về Nhóm quy định về hoạt động 

thăm dò khoáng sản có nội dung: “Xem xét bỏ quy định về vốn chủ sở hữu 

trong quy định điều kiện cấp giấy phép thăm dò và thành phần hồ sơ.” Tại 

điểm 2.6 khoản 2 Mục II phần III. Về Nhóm quy định về hoạt động khai thác 

khoáng sản có nội dung: “Bỏ quy định về điều kiện cấp phép khai thác phải 

có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% vốn đầu tư dự án và quy định về thành 

phần hồ sơ.” Đề nghị không đưa vào báo cáo việc xem xét bỏ quy định về 

vốn chủ sở hữu trong quy định điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác và 

thành phần hồ sơ. 

Lí do: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép thăm dò, khai thác cần phải chứng 

minh được năng lực để thực thực hiện dự án, bảo đảm điều kiện năng lực tổ 

chức sản xuất. 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét bổ sung quy 

định trong quá trình xây dựng 

Luật. 

 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu, vì đây là đề 

xuất, đồng thời việc chứng minh 

vốn chủ sở hữu là không khó. 

Vấn đề là thực tế triển khai như 

thế nào? 
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- Tại điểm 2.7 khoản 2 mục II phần III. Nhóm quy định về khai thác tận 

thu khoáng sản, đề nghị không xem xét quy định về cho phép hoạt động khai 

thác ở bãi thải đối với mỏ đang hoạt động, nhưng bãi thải nằm ngoài khai 

trường, đã lấp đầy theo công suất. 

Lí do: Để thuận lợi cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trong quá 

trình khai thác tài nguyên của các mỏ đang hoạt động, tránh thất thu, lãng phí 

tài nguyên, chỉ xem xét cho phép hoạt động khai thác tận thu khoáng sản khi 

đã đóng cửa mỏ. 

- Phần II, mục III về những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quy định về bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác, đề nghị bổ sung nội dung sau: Điều 20 Luật 

khoáng sản quy định: “Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác. Kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm”. Một số 

địa phương có khoáng sản (ví dụ các huyện Cô Tô, Vân Đồn) nhưng không 

có hoạt động khai - thác khoáng sản được cấp phép dẫn đến không có nguồn 

thu từ khoáng sản để bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác. 

- Từ năm 2013 đến nay, đã có nhiều khu vực kết thúc khai thác than theo 

thời hạn Giấy phép được cấp, Doanh nghiệp đã lập hồ sơ đóng cửa mỏ trình 

thẩm định, phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên đến nay hồ sơ đóng cửa mỏ 

khoáng sản vẫn đang trong quá trình thẩm định, chưa phê duyệt Đề án, chưa 

được cấp có thẩm quyền (Bộ Tài nguyên & Môi trường) phê duyệt, chưa có 

cơ sở để doanh nghiệp tổ chức thực hiện, sớm hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ, 

trả lại đất cho địa phương quản lý. Công tác thẩm định đề án đóng cửa mỏ 

- Nghiên cứu, xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 

 

 

 

 

 

- Nghiên cứu, xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 

 

 

 

 

 

 

- Không tiếp thu, vì đã quy định 
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khoáng sản, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và 

quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản nếu được đánh giá, theo dõi và giám sát 

từ cấp Tinh sẽ có nhiều thuận lợi, sát thực tế và khả thi trong quá trình triển 

khai thực hiện. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ sớm hoàn thành các nghĩa vụ, trả 

lại đất cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định sẽ chặt chẽ hơn. 

- Một số Phụ lục đính kèm không thống nhất với nội dung (ví dụ: Khoản 1 

mục I phần I được đính kèm Phụ lục 01, nhưng Dự thảo ghi là Phụ lục 10; 

điểm 2.1 khoản 2 mục III phần I được đính kèm Phụ lục 02, nhưng Dự thảo 

ghi là Phụ lục 01; nội dung về số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại 

điểm 2.2 khoản 2 mục III phần I đang được đính kèm Phụ lục 05 về sản lượng 

khai thác khoáng sản là chưa chính xác). Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh 

sửa cho phù hợp. 

3. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1079/CĐ-TTg về 

việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều 

kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó có chỉ đạo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường rà soát, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của địa phương, cụ 

thể UBND tỉnh Quảng Ninh đã có kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Luật khoáng 

sản theo hướng: Đất, đất san lấp, đất đồi hay tài nguyên đất không phải là 

khoáng sản; đất đá thải mỏ than không phải là khoáng sản mà là chất thải rắn 

công nghiệp thông thường. Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật khoáng sản và và các Văn bản 

quy phạm pháp luật liên. 

Về việc sử dụng đất trong hoạt động khoáng sản: Theo quy định của Luật - 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu, xem xét trong quá 

trình sửa đổi Luật 
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Khoáng sản thì trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn nhưng 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn Giấy phép khai thác 

khoáng sản hoặc hồ sơ đề nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền xem xét thì tổ chức được cấp phép khai thác không được tiếp tục hoạt 

động khai thác khoáng sản; đồng thời theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

65 Luật đất đai thì phải thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất. Thực tế, 

trước khi giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày, nếu 

còn lại trữ lượng khoáng sản được phép khai thác thì tổ chức được cấp phép 

sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép để trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xem xét gia hạn; trường hợp đã khai thác hết trữ lượng khoáng 

sản được phép thì tổ chức được cấp phép phải lập Đề án đóng cửa mỏ khoáng 

sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Do 

đó, cả hai trường hợp trên chắc chắn đều có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất: Để 

tiếp tục khai thác khoáng sản nếu được gia hạn hoặc để thực hiện công tác 

đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường nếu không tiếp tục khai thác. 

Từ thực tiễn nêu trên, kiến nghị: (i) Đối với trường hợp cho thuê đất mới: Cho 

phép xác định thời hạn thuê đất bao gồm thời hạn khai thác được xác định 

trong dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án khai thác khoáng sản và thời gian 

cải tạo phục hồi môi trường, đất đai, đóng cửa mỏ được xác định trong 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được thẩm định phê duyệt; (ii) Đối 

với trường hợp gia hạn thuê đất do giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn: 

Đề nghị cho phép gia hạn thời gian thuê đất theo thời gian cải tạo phục hồi 

môi trường, đất đai, đóng cửa mỏ được xác định trong phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường đã được thẩm định phê duyệt. 
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Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật đất đai thì Nhà nước thu hồi 

đất đối với dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

và khai thác tận thu khoáng sản. Như vậy, cùng một loại khoáng sản, trên 

cùng một địa bàn với mục đích sử dụng khác nhau thì cơ quan cấp phép khác 

nhau, điển hình là sét (xi măng hoặc gạch ngói), đá vôi (xi măng - vật liệu xây 

dựng thông thường), sẽ gây bất bình đẳng trong công tác giải phóng mặt 

bằng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thu hồi đất và của nhà đầu tư. 

29.  
UBND tỉnh Gia 

Lai 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

Dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 

2010; Báo cáo đánh giá tác động chính sách Dự án Luật Khoáng sản (sửa 

đổi) và Tờ trình đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

1. Đề nghị đánh giá bổ sung một số tồn tại, hạn chế, bất cập sau: 

- Việc thỏa thuận, đền bù đất đai để tiến hành thăm dò, khai thác: Theo quy 

định doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh phải tự thoả thuận đền bù, giải phóng mặt bằng 

theo Điều 73 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Mặc dù trong 

hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản yêu cầu Doanh nghiệp 

cam kết thực hiện dự án, cam kết tự thỏa thuận, đền bù đất đai. Tuy nhiên sau 

khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, một số doanh nghiệp không tự 

thỏa thuận đền bù được đất nằm trong diện tích mỏ để tiến hành thăm dò, 

khai thác khoáng sản dẫn đến phải trả lại quyết định công nhận trúng đấu giá 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng Luật 
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quyền khai thác khoáng sản hoặc phải dừng thủ tục cấp phép khai thác 

khoáng sản (đối với trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản). 

- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật khoáng sản năm 2010 quy định 

một giám đốc điều hành mỏ chỉ được điều hành hoạt động khai thác theo một 

Giấy phép khai thác khoáng sản, trong khi điều kiện tiêu chuẩn giám đốc điều 

hành mỏ cao, do vậy khó đáp ứng được, không phù hợp với thực tế nhất là 

đối với doanh nghiệp khai thác nhiều mỏ. 

- Chưa quy định việc cải tạo đồng ruộng, hạ thấp độ cao đất đồi, cải tạo đất 

vườn, nương rẫy có thu hồi khoáng sản như: đá làm VLXD thông thường, đất 

san lấp, đất sét làm gạch, cát xây dựng... và phải vận chuyển đất, đá dôi dư ra 

khỏi khu vực cải tạo, việc này là nhu cầu thực tế tại rất nhiều địa 

phươngnhưng chưa có quy định nên gặp khó khăn cho công tác quản lý nhà 

nước tại địa phương. 

- Đối với các vị trí cung cấp đất san lấp cho các công trình sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, thời gian khai thác ngắn (theo thời gian xây dựng 

công trình), nếu làm thủ tục cấp phép thông qua hình thức đấu giá hoặc không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công công trình (do phải lập các thủ tục: cấp giấy phép thăm 

dò, phê duyệt trữ lượng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin chủ 

trương đầu tư, cấp giấy phép khai thác khoáng sản) dẫn đến khó khăn về 

nguồn vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình. 

- Đối với các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có quy 

mô rất nhỏ lẻ, trữ lượng ít, phân bố không tập trung (vd: cát xây dựng tích tụ 
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ở các suối nhỏ, tích tụ sau mùa mưa, trữ lượng ít, không tập trung; đất san lấp 

ở các khu vực phân tán, đá làm VLXD thông thường nhỏ lẻ, phân tán,...), các 

khu vực này không đủ điều kiện đưa vào quy hoạch khoáng sản và kế hoạch đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản để cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo 

quy định do trữ lượng nhỏ, không tập trung, dẫn tới tình trạng khai thác khoáng 

sản trái phép còn xảy ra (chủ yếu là cát xây dựng, đá làm VLXD thông thường 

khai thác thủ công, đất san lấp phục vụ các công trình san lấp), gây khó khăn trong 

công tác quản lý và bảo vệ đối với khoáng sản chưa khai thác. 

- Theo Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 

Chính phủ quy định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trừ hộ kinh doanh phải 

lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác. 

Trên thực tế quy định này gặp khó khăn khi triển khai thực hiện vì một số mỏ có 

công suất nhỏ, thời gian cấp phép ngắn, khai thác không thường xuyên hoặc có 

những nơi không có điện lưới (cát xây dựng, than bùn.). 

- Chưa quy định văn bản xác nhận hoặc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản 

và được phê duyệt là khu không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dẫn đến 

khó khăn, vướng mắc khi cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại các khu vực 

này (vd: trường hợp doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai 

thác khoáng sản đá ốp lát trước khi Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực, 

trong thời gian giấy phép còn hiệu lực, Công ty đã thăm dò nâng cấp trữ 

lượng và được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao là khu vực có khoáng 

sản phân tán, nhỏ lẻ và được UBND cấp tỉnh phê duyệt là khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên Giấy phép khai thác khoáng sản 
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cấp trước đây đã hết hạn, nhưng chưa có quy định về văn bản xác nhận cho 

đơn vị đã được cấp phép khai thác trước đây để lập thủ tục cấp mới Giấy 

phép khai thác khoáng sản hay phải thông báo để lựa chọn đơn vị để cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản). 

- Chưa có quy định cụ thể việc xác định bước giá trong đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản. Qua tham khảo một số địa phương lân cận đã tổ chức đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thì mỗi địa phương xây dựng bước giá khác 

nhau (vd: cùng một loại khoáng sản đưa ra đấu giá nhưng mỗi tỉnh xây dựng 

một bước giá khác nhau làm ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của doanh 

nghiệp). Vì vậy khi triển khai xây dựng bước giá còn gặp nhiều khó khăn do 

chưa có cơ sở pháp lý. 

- Về việc hoàn trả tiền đặt trước cho các doanh nghiệp trong trường hợp bất 

khả kháng: Hiện nay Nghị định số 22/2012/NĐ-CP chưa quy định việc hoàn 

trả tiền đặt trước đối với các trường hợp bất khả kháng (vd: Sau khi trúng đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản, doanh nghiệp không tự thỏa thuận đền bù đất 

đai với người dân trong khu vực dẫn đến không thực hiện được thủ tục cấp 

phép hoặc trường hợp sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 

doanh nghiệp đang làm thủ tục cấp phép thì khu vực mỏ được khoanh định là 

khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.). 

- Về trình tự, thủ tục thu hồi quyết định hoặc trả lại quyết định công nhận 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Nghị định số 22/2012/NĐ-CP 

chưa quy định trình tự, thủ tục thu hồi Quyết định trúng đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản đối với các trường hợp doanh nghiệp trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản vi phạm về nghĩa vụ tài chính (không nộp tiền trúng 
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đấu giá quyền khai thác khoáng sản), vi phạm về thời gian làm thủ tục cấp 

phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị 

định số 22/2012/NĐ - CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ hoặc trường hợp 

bất khả kháng sau đấu giá (như không thỏa thuận đền bù được đất trong diện 

tích mỏ để triển khai thăm dò, khai thác, đường vận chuyển,.). 

- Về thẩm quyền cấp phép và cách tính tiền trúng đấu giá đối với khoáng sản 

đi kèm: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai một số doanh nghiệp sau khi trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép 

thăm dò. Kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng ngoài khoáng sản chính thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh còn phát hiện khoáng sản đi kèm thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy đối với 

trường hợp này khi tính tiền trúng đấu giá đối với khoáng sản đi kèm thì phải 

áp dụng mức thu tiền như thế nào (áp dụng mức thu theo mức trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản của khoáng sản chính hay mức thu theo quy định 

tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP)?. 

- Về quy định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Chưa có quy định về 

mức thu để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp thu 

hồi, sử dụng khoáng sản đi kèm hoặc khoáng sản tại bãi thải của mỏ theo 

Giấy phép khai thác khoáng sản chính đang còn hiệu lực đối với trường hợp 

cấp phép khai thác khoáng sản thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

(vd: Khai thác khoáng sản chính là đá làm VLXD thông thường thông qua 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản có phát sinh khoáng sản đi kèm là đất 

tầng phủ làm vật liệu san lấp), dẫn tới khó khăn trong công tác tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản đi kèm. 
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- Theo quy định tại Nghị định số 67/2019/NĐ-CP thì đối với khu vực mỏ 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, số tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản phải nộp đến 500 triệu đồng và thời hạn khai thác đến 3 năm thì doanh 

nghiệp sẽ nộp một lần. Trong khi đó đối với trường hợp mỏ đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản thì số tiền trúng đầu giá quyền khai thác khoáng sản được phê 

duyệt <50 tỷ đồng phải nộp 01 lần trước khi cấp phép. Quy định này có sự không 

công bằng đối với các mỏ thuộc khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản vì đối với khu vực mỏ đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, mức thu tiền lần đầu lớn hơn mức thu tiền đối với mỏ 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Chưa có quy định về việc cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác cát 

xây dựng đối với trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi theo quy định tại Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thuỷ lợi và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, vì vậy không có cơ sở 

để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản 

khi doanh nghiệp có nhu cầu khai thác cát xây dựng trong phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi. 

2. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Tại Mục 3, Chương X về Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đề nghị bổ 

sung Điều..: Thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

- Tại Mục 4, Chương X về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đề nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng Luật 
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bổ sung Điều : Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Tại Mục 2, Chương V về Quản lý khoáng sản ở khu vực dự trữ khoáng sản 

quốc gia đề nghị gộp Điều 39 và Điều 40 do hai điều này đều có nội dung 

Điều chỉnh khu vực khoáng sản quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

30.  
UBND tỉnh 

Đăk Lắk 

1. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng 

sản năm 2010 

- Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản có liên quan chưa quy định việc 

cấp phép tận thu hoặc đăng ký khai thác khoáng sản trong trường hợp cải tạo 

đồng ruộng, hạ thấp độ cao, cải tạo đất rẫy có vận chuyển đất, đá dôi dư ra 

khỏi khu vực cải tạo, vì vậy vẫn còn tình trạng khoáng sản thu hồi được từ 

các hoạt động trên được tận thu sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Nhu cầu đất san lấp trên địa bàn để phục vụ các công trình sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tương đối lớn, nằm rải rác ở các vị trí 

khác nhau, tuy nhiên việc cấp phép khai thác các mỏ đất rất khó khăn, do 

phần lớn trước đây các huyện không đề xuất để đưa vào quy hoạch khoáng 

 

 

Tiếp thu, nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng Luật 
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sản, đối với các mỏ đã đưa vào quy hoạch khoáng sản nhưng khi đấu giá lại 

không thực hiện được do vướng công tác đền bù. 

- Song song với những cơ chế, chính sách mới được ban hành, tạo điều kiện 

thuận lợi hơn trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, thì lĩnh vực quản lý nhà 

nước về tài nguyên khoáng sản còn chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản 

pháp luật khác có liên quan gắn liền với sự quản lý và chi phối của nhiều Bộ, 

ngành, các quy định của pháp luật về khoáng sản vẫn còn nhiều bất cập, 

thường xuyên điều chỉnh, bổ sung gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. 

- Do điều kiện địa lý tự nhiên của tỉnh có một số khác biệt so với các địa 

phương khác trong cả nước, trong khi đó quy định của pháp luật áp dụng 

chung trên phạm vi cả nước nên dẫn đến khi triển khai áp dụng trong thực 

tiến vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

- Quy định về việc cải tạo đồng ruộng, cải tạo đất nương rẫy, hạ thấp độ cao 

đất đồi của các hộ gia đình, cá nhân để phục vụ cho việc sản xuất, trong đó có 

phát sinh các loại khoáng sản như: đất san lấp, đất sét, đá bazan cục sử dụng 

làm đá chẻ,... để có cơ sở triển khai thực hiện. 

- Cho phép các mỏ đất san lấp chỉ phục vụ cho các công trình sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước được đăng ký khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 

64 Luật Khoáng sản năm 2010, các mỏ này được xác định trong giai đoạn đầu 

tư dự án để giảm thời gian làm thủ tục khai thác, đảm bảo tiến độ thực hiện 

theo dự án, thời gian đăng ký khai thác theo tiến độ thực hiện dự án vì các mỏ 

đất san lấp rất khó thỏa thuận, bồi thường với các hộ dân khi khai thác.  

- Tại khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản năm 2010 “Việc khai thác khoáng 

sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình,…”; Tại Điều 54 Nghị 
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định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 chỉ hướng dẫn thành phần hồ sơ 

quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật Khoáng sản nên khi thực hiện thủ tục hành 

chính lĩnh vực khoáng sản cấp tỉnh về cấp phép khai thác khoáng sản ở khu 

vực có dự án đầu tư xây dựng công trình chưa có hướng dẫn cụ thể về thành 

phần, hình thức văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp phép. 

- Theo quy định của pháp luật về khoáng sản, hầu hết các loại khoáng sản 

trước khi khai thác đều phải thực hiện thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất 

lượng, đấu giá quyền khai thác, cấp phép khai thác, thực hiện các thủ tục môi 

trường, đất đai,… với nhiều thủ tục hồ sơ phức tạp, chi phí lớn và mất nhiều 

thời gian chỉ phù hợp với những dự án khai thác khoáng sản có giá trị và trữ 

lượng lớn. Đối với các dự án nhỏ lẻ, khai thác khoáng sản với trữ lượng nhỏ 

và phân tán đều phải thực hiện như vậy. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét có quy định phù hợp đối với các dự án nhỏ lẻ tại địa phương. 

31.  
STNMT tỉnh 

Quảng Ngãi 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Đề cương Luật Khoáng 

sản (sửa đổi), cụ thể như sau: 

- Bổ sung vào Điều 6 của dự thảo “Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường” thành “Phân chia nhóm khoáng sản” để quy định chi tiết các chủng 

loại khoáng sản đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

trong đó, trọng tâm là khoáng sản đá làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ và đá xây 

dựng thông thường các loại.  

- Tại Điều 73 quy định trong “hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản” 

cần xem xét nội dung trong hồ sơ phải có “bản sao giấy chứng nhận đầu tư” 

 

- Tiếp thu, nghiên cứu trong quá 

trình xây dựng Luật 
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và “Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong 

nước)” đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than 

bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác 

tận thu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo Điều 82 

Luật Khoáng sản 2010. Vì các trường hợp này không phải thu hồi đất theo 

quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; ngoài ra, theo quy định 

các thủ tục liên quan thuê đất trong khai thác khoáng sản là các thủ tục được 

thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 29 Luật Đầu 

tư; điểm b, khoản 5, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư và khoản 13, Điều 1 Nghị định số  

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, việc lập 

hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trong hồ sơ phải có văn bản của 

UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp đối với phần đất nhận chuyển nhượng. Do đó, việc cấp “giấy 

chứng nhận đầu tư” và “Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp 

nhà đầu tư trong nước)” trong các trường hợp này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện do các quy định của pháp luật 

chưa đồng bộ như đã nêu trên.  

- Tại Điều 80 “khoanh định khu vực có khoáng sản quy mô nhỏ” cần cụ thể 

hóa việc khoanh định khu vực khai thác khoáng sản quy mô nhỏ là khu vực 

khoáng sản có kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 hoặc lớn 
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hơn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không nằm trong 

quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc không 

thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép khai thác, chế biến khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Đối với trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

và khai thác tận thu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

theo Điều 82 Luật Khoáng sản 2010 không thuộc diện phải thu hồi đất theo 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013, do vậy sẽ không tạo 

được quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 

công; trường hợp tổ chức đấu giá thành thì các doanh nghiệp trúng đấu giá 

cũng sẽ không tiến hành khai thác được nếu không thỏa thuận được với chủ 

sử dụng đất; nên việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các 

trường hợp này (đặc biệt là các mỏ đất san lấp) gặp rất nhiều khó khăn và 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Do vậy, tại Mục 4, Chương X 

về “Đấu giá quyền khai thác khoáng sản” cần quy định cụ thể một số nội 

dung cho phù hợp với Luật Đất đai 2013, Luật Đấu giá tài sản công và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

32.  
Sở TNMT TP. 

Hải Phòng 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

Tại phần I. Sự cần thiết xây dựng Luật Khoáng sản sửa đổi (Cơ sở thực 

tiễn), trang 5, gạch đầu dòng thứ 5 từ trên xuống đề nghị bổ sung: “...chưa 

công bằng giữa các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép trong những năm 

gần đây, biện pháp xử lý đối với các tổ chức cá nhân đã hết hạn giấy phép 

nhưng vẫn thuộc đối tượng phải thực hiện truy thu”. 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

Gạch đầu dòng thứ 8 (trang 5): sửa lại, làm rõ ý nghĩa cụm từ “các hệ mới” 

trong hoạt động khoáng sản phát sinh trong thực tiễn cần phải được bổ sung, 

điều chỉnh cho phù hợp. 

Bổ sung nội dung (trang 5): chưa có quy định chuyển tiếp trong công tác 

quản lý đối với hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép chế biến 

khoáng 

sản đã được cấp theo Luật Khoáng sản năm 1996, sửa đổi năm 2005. 

Chính sách 4 (Hoàn thiện chính sách trong quản lý hoạt động thăm dò, 

khai thác khoáng sản), tại mục tiêu chính sách (4.1 trang 16): bổ sung cụm từ 

“cát cửa sông, ven biển” sau “cát, sỏi lòng sông” do cần phải có quy định 

riêng đối với loại hình khai thác này; (4.2 trang 16) bổ sung: “Sửa đổi, bổ 

sung quy định đối với các trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản, khoản 1,2 Điều 65 Luật 

Khoáng sản”; sửa “Luật hóa, sửa đổi, làm rõ các quy định để triển khai có 

tính khả thi, đồng bộ, thống nhất về quản lý cát, sỏi lòng sông tại Nghị định 

số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông đối với loại hình cát cửa sông, ven 

biển do nhiều quy định không phù hợp, đối tượng áp dụng chỉ nêu đối với nạo 

vét, khơi thông luồng giao thông đường thủy nội địa nhưng trong quy định lại 

áp dụng cả đối với nạo vét luồng thuộc vùng nước cảng biển. 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 

33.  
STNMT tỉnh 

Lâm Đồng 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Phần giải thích từ ngữ đề nghị giải thích cụ thể đối với đất làm vật liệu san 

lấp, đất làm phân bón, đất sử dụng để sản xuất nông nghiệp để áp dụng là 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

khoáng sản. 

Quy định thu hồi, sử dụng khoáng sản đối với các trường hợp phải san gạt, 

cải tạo để tạo mặt bằng, cải tạo đất có dôi dư khối lượng khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường (đất, đá chẻ, ...) để phù hợp với tình hình thực tế 

tại một số địa phương có địa hình đồi núi, thấp trung, thuận lợi cho công tác 

quản lý tại địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước. 

Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh thường 

phân bố không tập trung; sông, suối trên địa bàn tỉnh thường nhỏ, hẹp (5-

50m), điện, đường không thuận lợi; trữ lượng cát, sỏi không lớn; việc khai 

thác chủ yếu cung cấp tại địa phương, xây dựng nông thôn mới...; trong khi 

trình tự, thủ tục cấp phép khai thác quy định hiện nay khá dài, chung cho tất 

cả các loại khoáng sản, chưa phù hợp với thực tế địa phương. Đề nghị nghiên 

cứu đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục, trình tự cấp phép khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn hoặc căn cứ loại khoáng sản, 

quy mô, diện tích, công suất... để giảm bớt các văn bản trong thành phần hồ 

sơ, thời gian giải quyết, trình tự thực hiện. 

Đối với quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần quy định cụ thể 

về tiêu chí vốn chủ sở hữu, trường hợp đấu giá đối với mỏ khoáng sản có 

nhiều loại khoáng sản đi kèm và mỗi loại này đều có giá tính thuế tài nguyên 

và mức thu tiền cấp quyền khai thác khác nhau; Quy định của pháp luật về 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần phù hợp với thực tế và các luật khác 

như Luật Đất đai, Luật Đấu giá,... khi đất đai khu vực đưa ra đấu giá thuộc 

quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân khác, doanh nghiệp trúng đấu giá phải tự 

thỏa thuận về đất đai đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

trường hợp không thể thỏa thuận được thì doanh nghiệp trúng đấu giá không 

thể lập các hồ sơ có liên quan và tiến hành khai thác. 

34.  
UBND tỉnh 

Lạng Sơn 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về quản lý, khai thác đất san lấp đối 

với một số trường hợp hạ độ cao, cải tạo mặt bằng theo Thông báo số 

107/TB-BTNMT ngày 29/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ý 

kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo 

tỉnh Lạng Sơn về giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị trong công tác 

quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Tại Điều 36 và Điều 104 đều có cùng nội dung “Khoanh định khu vực cấm 

hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản”, 

do đó đề nghị gộp chung lại thành một Điều quy định về “Khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản”. 

- Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước quy định các hoạt động 

“Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản” trong phạm 

vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

Theo Luật Khoáng sản các hoạt động nêu trên cũng phải có giấy phép của 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, để cắt giảm thủ tục hành chính, 

tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động “Khoan, đào 

khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản” trong phạm vi bảo vệ 

đập, hồ chứa nước. UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị bổ sung cụ thể nội dung 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 

 

 

 

 

 



85 

 

  

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

thi hành đối với các nội dung nêu trên vào Chương IX, Mục 3 Bảo vệ lòng, 

bờ, bãi sông, hồ trong khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng hồ. 

d) Tại Chương X Mục 3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đề nghị bổ sung: 

- Nội dung quy định về việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

khi có sự thay đổi về giá tính thuế tài nguyên, mức thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản; thay đổi về trữ lượng được phép huy động vào thiết kế khai 

thác ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản. 

- Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. 

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 

 

 

 

35.  
STNMT tỉnh 

Tuyên Quang 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

 Đối với nội dung Đề cương Luật Địa chất và Tài nguyên khoáng sản, đề nghị 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉnh sửa, bổ sung:  

(1) Điều 6. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường  

Đề nghị bổ sung quy định về khoáng sản độc hại do tại hệ thống văn bản Luật 

Khoáng sản năm 2010, nội dung này được nêu trong nghị định và để phù hợp 

với Điều 59, Điều 70 của Đề cương. Nội dung đề xuất:  

“Điều 6. Khoáng sản độc hại và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường”.  

(2) Chương II. Bảo vệ tài nguyên địa chất và tài nguyên khoáng sản chưa 

khai thác  

Đề nghị xem xét sử dụng cụm từ “tài nguyên địa chất” hay cụm từ “địa 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, xem xét quy định 

trong dự thảo Luật. 

 

 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên vì nội 

dung quy định mới có quy định 

về “tài nguyên địa chất” 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

chất” tại tiêu đề của chương.  

(3) Điều 44. Bồi thường thiệt hại khi thu hồi dự án đầu tư  

Đề nghị xem xét, chuyển quy định này vào “Chương II. Bảo vệ tài nguyên 

địa chất và tài nguyên khoáng sản chưa khai thác” do thu hồi dự án đầu tư 

không chỉ xảy ra trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.   

 

(4) Chương VIII. Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản  

- Đề nghị xem xét, chỉnh sửa là: “Chương VIII. Khai thác khoáng sản” để 

phù hợp với các mục đã nêu trong Đề cương.  

- Tại mục Điều 70. Khai thác khoáng sản độc hại có chứa chất phóng xạ  

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa là: “Điều 70. Khai thác khoáng sản độc hại” do 

quy định về khoáng sản độc hại đã bao gồm những chất phóng xạ (quy định 

tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP).  

- Tại chương này, đề nghị bổ sung quy định về khai thác khoáng sản làm vật 

liệu san lấp vào “Mục 2. Khai thác quy mô nhỏ và khai thác tận thu khoáng 

sản” hoặc một mục riêng. 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 

 

 

 

36.  
UBND tỉnh 

Kon Tum 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

 - Tại Chương IV: Điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài 

nguyên khoáng sản, Dự thảo chia làm hai, Mục 1 và Mục 2, tuy nhiên theo 

nội dung tiêu đề Điều 27 là điều chỉnh chung cho cả 2 mục… Do vậy đề nghị 

xem xét bố cục Chương IV cho phù hợp.  

- Tại Điều 36. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

 

- Đề nghị giữ nguyên vì các nội 

dung này quy định trong Luật 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

hoạt động khoáng sản, đề nghị xem xét rút gọn là: “Khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản”.  

Lý do: Hiện nay về cơ chế quản lý đối với “khu vực cấm” và “khu vực tạm 

thời cấm” không có sự khác biệt lớn và thực tiễn không nhất thiết phân biệt 

về cơ chế quản lý riêng cho từng đối tượng. Đồng thời xem xét có khoản hoặc 

điều về định kỳ điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản tương tự như 

khu vực dự trữ khoáng sản. 

Khoáng sản năm 2010 vẫn được 

thực hiện thuận lợi 

 

37.  
STNMT tỉnh 

Vĩnh Phúc 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Đề nghị bỏ cụm từ “chế biến” tại Điều 16, Điều 17 trong Đề cương vì nội 

dung chế biến khoáng sản là hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác trong 

toàn bộ nội dung Đề cương Luật khoáng sản đều không quy định về nội dung 

này. 

- Trường hợp quy định cả nội dung chế biến khoáng sản trong Luật thì cần 

phải bổ sung thêm mục Chế biến khoáng sản, quy định cụ thể các điều, khoản 

về hoạt động chế biến khoáng sản (việc cấp phép chế biến khoáng sản, quyền 

lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản và các 

điều kiện liên quan khác…) vì các tổ chức cá nhân có thể chỉ hoạt động chế 

biến khoáng sản mà không tham gia hoạt động khai thác khoáng sản 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

38.  
STNMT tỉnh 

Bắc Giang 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

- Tại tên Điều 9. Đề nghị chỉnh sửa thành “Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên địa 

chất, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của tổ chức, cá nhân”. 

- Tại Điều 36 và Điều 104 đều có cùng nội dung “Khoanh định khu vực cấm 

hoạt động khai thác, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản”, 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu, giải trình 

do đó đề nghị gộp chung lại thành một Điều quy định về “Khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản”. 

- Tại Mục 1, Chương VIII: Bổ sung thêm điều quy định về khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường và bổ sung thêm điều quy định về thủ 

tục hồ sơ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và thủ tục 

hồ sơ khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư xây dựng công trình cho phù 

hợp với tình hình thực tế của các địa phương. 

- Tại Chương IX, Mục 3. Bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ trong khai thác cát, 

sỏi lòng sông, lòng hồ; đề nghị bổ sung cụ thể nội dung thi hành đối với các 

nội dung nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 22 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước quy định các hoạt động “Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, 

khai thác khoáng sản” trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước phải có giấy 

phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Note: Theo Luật Khoáng 

sản các hoạt động nêu trên cũng phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền, do đó để cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho 

các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động “Khoan, đào khảo sát địa chất; 

thăm dò, khai thác khoáng sản” trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước). 

- Tại Mục 3, Chương X. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: đề nghị bổ 

sung thêm điều quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, 

thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Bổ sung thêm điều quy định về việc 

điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có sự thay đổi về giá tính 

thuế tài nguyên, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,... 

 

 

- Dự thảo Đề cương đã có quy 

định nội dung này, chi tiết sẽ 

được nghiên cứu trong quá trình 

xây dựng Luật 

 

- Quy định chi tiết sẽ được tiếp 

nghiên cứu trong quá trình xây 

dựng nội dung Luật. 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung 

trong quá trình xây dựng Luật 
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39.  
UBND tỉnh 

Nghệ An 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị bổ sung vào Điều 6 của Dự thảo “Khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường”: thành: “Phân chia nhóm khoáng sản” để quy định chi tiết các 

chủng loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong đó trọng tâm 

là khoáng sản đá làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ và đá xây dựng thông thường các 

loại. Tại Điều 80 “Khoanh định khu vực có khoáng sản quy mô nhỏ” cần cụ 

thể hóa việc khoanh định khu vực khai thác khoáng sản quy mô nhỏ là khu 

vực khoáng sản có kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 hoặc 

lớn hơn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không nằm 

trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc 

không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép khai thác, chế biến khoảng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 

40.  
STNMT tỉnh 

Đồng Nai 

1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ 

Tại dự thảo Tờ trình (Trang 17 chính sách 5: Tài chính về địa chất, khoáng 

sản) có đánh giá hoàn thiện hơn nữa quy trình tổ chức “Đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản” chung trên toàn quốc, tuân thủ Luật Đấu giá tài sản, tuy 

nhiên phải có đề xuât phương án “đặc thù” cho tài sản là “quyền khai thác 

khoáng sản”. 

Trong thời gian qua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 

việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

còn gặp nhiêu khó khăn do đôi với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường khi được câp phép khai thác phải thỏa thuận quyền sử dụng đất với 

người dân có đất trong dự án. Do đó sau khi đấu giá quyền khai thác khoáng 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 
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sản ở trong lòng đất nhưng quyền sử dụng ở trên mặt thuộc về người khác 

nên không thể tổ chức khai thác mặc dù đã nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. Do đó đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường 

nghiên cứu cơ chế chính sách sao cho khi hoàn thành việc đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá và hoàn thành việc nộp tiền 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sớm được tổ chức khai thác. 

2. Về dự thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật 

Khoáng sản năm 2010 

1. Về Quy hoạch khoáng sản: 

- Quy hoạch khoáng sản được lập trên những khu vực đã được điều tra cơ 

bản địa chất về khoáng sản và xác định có khoáng sản cho nên phải ưu tiên 

thực hiện quy hoạch khoáng sản trước so với các quy hoạch khác. Theo Luật 

Khoáng sản năm 2010 thì kỳ quy hoạch chỉ có 05 năm và tầm nhìn 10 năm 

(Điểm b, Khoản 2 Điều 10 của Luật Khoáng sản năm 2010), trong khi thời 

gian khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 của Luật 

Khoáng sản năm 2010 có thể kéo dài 50 năm. Do đó khi lập quy hoạch phải 

định hướng thời gian tồn tại của quy hoạch là bao nhiêu kỳ Quy hoạch để các 

doanh nghiệp khai thác khoáng sản có kế hoạch khai thác hết trữ lượng 

khoáng sản được phê duyệt. Ngoài ra để các cơ quan quản lý nhà nước có 

định hướng chuyển sang quy hoạch khác cho phù hợp sau khi các mỏ cùng 

hoàn thiện công tác cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ nhằm tránh 

trường hợp các Giấy phép khai thác khoáng sản còn hạn nhưng khu vực đã 

được định hướng quy hoạch sang lĩnh vực khác làm cho doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn trong việc khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, các nội dung này sẽ 

được nghiên cứu, điều chỉnh 

trong dự thảo Luật. 
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khoáng sản đã được cấp phép. 

Đối với các khu vực quy hoạch dự trữ: Thời gian để đưa vào quy hoạch 

thăm dò khai thác còn lâu dài thì trước mắt bố trí các quy hoạch khác để sử 

dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai mà không làm ảnh hưởng đến việc 

tổ chức thăm dò khai thác sau này như quy hoạch nông nghiệp để trồng cây 

hàng năm.... 

- Các vị trí quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản và quy hoạch dự trữ phải 

được thê hiện đây đủ trên bản đồ sử dụng đất nhằm quản lý chặt chẽ các vị trí 

được quy hoạch tránh chồng lấn với các quy hoạch khác có tính lâu dài như 

quy hoạch đô thị; khu, cụm công nghiệp. 

2. Việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

Đề nghị tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyóèn khai thác 

khoáng sản đưa ra phải cụ thể, người đọc phải hiểu cùng một ý, tránh trường 

hợp tiêu chí có nhiều nội dung chưa cụ thể làm cho cơ quan tham mưu thực 

hiện và cơ quan kiểm tra còn có những ý kiến khác nhau như tiêu chí tại 

Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính 

phủ (nay là Điểm e Khoan 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ) và Điểm a Khoản 2 Điểu 26 Luật Khoáng sản. 

3. Luật Khoáng sản hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ quy 

định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu 

vực không đấu giá quyền khai thác kháong sản (Điều 13 Nghị định số 

15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ; Điều 25 Nghị đinh số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ). 
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Thực hiện Khoản 2 Điều 45 Luật Khoáng sản năm 2010 thì đối với những 

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã có kết quả thăm dò và 

theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1712/BTNMT-ĐCKS ngày 06/4/2022 thì phải căn cứ quy định tại Điều 53 

Luật Khoáng sản để xem xét lựa cọn tổ chức cá nhân phù hợp để cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản. Điều này có nghĩa đơn vị nào xin cấp phép khai 

thác trước sẽ được xem xét giải quyết (không có sự thông báo công khai và 

thời gian để lựa chọn tố chức, cá nhân để cấp giấy phép khai thác như đối với 

trường hợp lựa chọn tố chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò ở khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản). 

4. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay có liên quan đến nhiều 

Luật khác nhau như Luật Đất đai, Luật Đầu tư cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3 Điều 62, Điều 73 Luật Đất đai 2013, 

đối với dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì 

Nhà nước không thực hiện thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng mà 

Nhà đầu tư phải thỏa thuận với người dân, dẫn đến một số trường hợp sau khi 

được cấp giấy phép khai thác khoáng, doanh nghiệp không thể thỏa thuận 

nhận chuyển nhượng để tổ chức thực hiện dự án. 

Mặt khác, về thành phần hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản phải 

có quyết định chủ trương đầu tư và thành phần hồ sơ xin cấp quyết định chủ 

trương đầu tư yêu cầu chủ đầu tư phải có quyền sử dụng đất (Điều 29 của 

Luật Đầu tư) trong khi Luật Đất đai chưa quy định cự thể thời điểm chủ đầu 

tư được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chủ đầu tư chưa 

được cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy phép khai thác khoáng sản 
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thì chưa có cơ sở về vị trí, diện tích để tham mưu UBND tỉnh cho tổ chức, cá 

nhân thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Vì vậy, trong thời gian tới khi sửa Luật Khoáng sản, Luật Đất đai đề nghị 

có điều khoản cho phép tổ chức, cá nhân được thỏa thuận nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất để khai thác khoáng sản sau khi được cấp phép 

thăm dò và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (đảm bảo hiệu quả kinh tế để lập 

dự án đầu tir khai thác khoáng sản). 

5. Việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

a) Sự chồng chéo giữa Luật Đất đai năm 2013 và Luật Khoáng sản năm 

2010 trong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

b) Sự chồng chéo giữa Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của 

Chính phủ và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trong việc tổ chức đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản 

6. Quyền lợi của người dân nơi có mỏ khai thác khoáng sản. 

Hiện nay việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn 

do sự bất cập giữa Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và Luật Đấu giá tải sản 

trong khi các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản không có tiêu chí nào mà mỏ được cấp phép sau ngày 01/7/2011 

được bán cho nhu cầu xây dựng của người dân tại khu vực có mỏ, vì vậy đề 

nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung. 

7. Nghiên cứu về thời gian thu hồi các mỏ chậm triển khai cho phù hợp. 

8. Về cấp phép khai thác khoáng sản 

Luật khoáng sản quy định loại hình doanh nghiệp được phép hoạt động 
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khai thác khoáng sản; quy định khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn 

bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ 

tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp; quy định nguyên tắc và điều kiện cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản; Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản; nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản; Quy định Quyền và nghĩa vụ 

của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, các quy định là đầy đủ. Tuy nhiên, 

quy trình thăm dò, đánh giá trữ lượng, thành phần hình thức Văn bản trong hồ sơ 

quy định chung cho tất cả các loại khoáng sán, chưa quy định quy trình thăm dò, 

đánh giá trữ lượng cho nhóm hoặc loại hình khoáng sản để tiện áp dụng. 

Đất dùng làm vật liệu san lấp khi sử dụng nhằm mục đích kinh doanh được xem 

là một loại khoáng sản, trong thực tế nhu cầu sử dụng loại khoáng sản này là có, 

nhưng với nhu cầu nhỏ lẻ (diện tích, khối lượng nhỏ và thời gian thực hiện rất 

ngắn) và hoạt động khai thác không phép khó phát hiện. Điều 64 của Luật 

Khoáng sản có liệt kê khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhưng 

không liệt kê đất dùng cho san lấp là vật liệu xây dựng thông thường. 

Do vậy, cần bổ sung vào Luật Khoáng sản định nghĩa về đất làm vật liệu san 

lấp, quy định về hồ sơ cấp phép khai thác vật liệu san lấp (theo hướng đơn giản 

thủ tục hành chính), quy định xử phạt vi phạm hành chính. 

9. Về cấp phép khai thác khoáng sản khu vực có dự án xây dựng công trình: tại 

Điều 54 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ chỉ 

hướng dẫn hồ sơ cho khoản 2 Điều 65 của Luật Khoáng sản. Do vậy, đề nghị Bộ 

Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung cụ thể nội dung này. 
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41.  
STNMT tỉnh 

Quảng Ngãi 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Đề cương Luật Khoáng 

sản (sửa đổi), cụ thể như sau: 

- Bổ sung vào Điều 6 của dự thảo “Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường” thành “Phân chia nhóm khoáng sản” để quy định chi tiết các chủng 

loại khoáng sản đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; 

trong đó, trọng tâm là khoáng sản đá làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ và đá xây 

dựng thông thường các loại.  

- Tại Điều 73 quy định trong “hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản” 

cần xem xét nội dung trong hồ sơ phải có “bản sao giấy chứng nhận đầu tư” 

và “Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong 

nước)” đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than 

bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác 

tận thu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo Điều 82 

Luật Khoáng sản 2010. Vì các trường hợp này không phải thu hồi đất theo 

quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; ngoài ra, theo quy định 

các thủ tục liên quan thuê đất trong khai thác khoáng sản là các thủ tục được 

thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 29 Luật Đầu 

tư; điểm b, khoản 5, Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư và khoản 13, Điều 1 Nghị định số  

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 
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thảo Luật. 
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148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, việc lập 

hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, trong hồ sơ phải có văn bản của 

UBND tỉnh cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

nông nghiệp đối với phần đất nhận chuyển nhượng. Do đó, việc cấp “giấy 

chứng nhận đầu tư” và “Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp 

nhà đầu tư trong nước)” trong các trường hợp này sẽ gặp rất nhiều khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện do các quy định của pháp luật 

chưa đồng bộ như đã nêu trên.  

- Tại Điều 80 “khoanh định khu vực có khoáng sản quy mô nhỏ” cần cụ thể 

hóa việc khoanh định khu vực khai thác khoáng sản quy mô nhỏ là khu vực 

khoáng sản có kết quả điều tra, đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1:50.000 hoặc lớn 

hơn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không nằm trong 

quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc không 

thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép khai thác, chế biến khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Đối với trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 

và khai thác tận thu khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

theo Điều 82 Luật Khoáng sản 2010 không thuộc diện phải thu hồi đất theo 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013, do vậy sẽ không tạo 

được quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 

công; trường hợp tổ chức đấu giá thành thì các doanh nghiệp trúng đấu giá 

cũng sẽ không tiến hành khai thác được nếu không thỏa thuận được với chủ 

 

 

 

 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 
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sử dụng đất; nên việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các 

trường hợp này (đặc biệt là các mỏ đất san lấp) gặp rất nhiều khó khăn và 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Do vậy, tại Mục 4, Chương X 

về “Đấu giá quyền khai thác khoáng sản” cần quy định cụ thể một số nội 

dung cho phù hợp với Luật Đất đai 2013, Luật Đấu giá tài sản công và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

42.  
STNMT tỉnh 

Phú Thọ 

1. Về dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Đề nghị xem xét bổ sung nội dung sau: Bổ sung chương về thăm dò, khai thác 

nước khoáng, nước nóng thiên nhiên. Nước khoáng, nước nóng là khoáng sản 

thể lỏng, có tính tái tạo, hoạt động thăm dò, khai thác đơn giản, không ảnh 

hưởng nhiều đến môi trường, không chiếm dụng nhiều diện tích đất. Vì vậy, 

nên có quy định riêng với đặc thù loại khoáng sản này. 

 

- Tiếp thu, nội dung này sẽ được 

nghiên cứu, điều chỉnh trong dự 

thảo Luật. 
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