
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BTNMT-ĐCKS 

V/v đề nghị thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

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), 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng 

Luật Khoáng sản (sửa đổi) 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 đã gửi đăng tải 

toàn văn dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) trên Cổng 

Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để lấy ý kiến góp ý từ các tổ chức và cá nhân có liên quan. Tuy 

nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được ý kiến góp ý của 

các tổ chức và cá nhân đối với dự thảo.  

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2040/BTNMT-

ĐCKS ngày 20 tháng 4 năm 2022 gửi các Bộ, ngành và 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, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Hồ sơ 

đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). 

Thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi quý Bộ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 

Khoáng sản (sửa đổi) để tổ chức thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của 

quý Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện Hồ 

sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) trước khi trình Chính phủ xem 

xét, thông qua. 

Hồ sơ thẩm định gửi kèm theo bao gồm: 

(1) Dự thảo Tờ trình Chính phủ (gửi bản giấy đồng thời với bản điện tử); 
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(2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách (gửi bản giấy đồng thời với bản 

điện tử); 

(3) Báo cáo Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010; 

(4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và cơ quan 

tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; bản chụp ý kiến góp ý; 

(5) Dự kiến đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu VT, PC, ĐCKS.  

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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