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QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN  

THEO LUẬT KHOÁNG SẢN NĂM 2010 Ở VIỆT NAM 

 

Tài nguyên khoáng sản - là loại tài nguyên không tái tạo, là tài sản chung 

của toàn dân, là nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nhà nước 

Việt Nam rất quan tâm và đã ban hành Luật Khoáng sản năm 1996, năm 2005, và 

năm 2010. Theo đề nghị của Ban Tổ chức, chúng tôi xin trình bày quy định cấp 

giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sản năm 2010 và các 

văn bản dưới Luật ở Việt Nam   

1/ Hoạt động Địa chất – Khoáng sản  

Hoạt động địa chất và Khoáng sản có thể mô tả tóm tắt theo sơ đồ dưới đây: 

 

          Khoáng sản có trong lòng đất là tài nguyên quý giá được thiên nhiên ban 

tặng cho mỗi quốc gia, nhưng để nó được đem ra phục vụ con người cần phải trải 

qua các giai đoạn sau: 

1. Điều tra cơ bản địa chất: giai đoạn này có sản phẩm là các Báo cáo địa 

chất xác định cấu tạo, cấu trúc địa chất, thành phần vật chất, quy luật sinh khoáng, 
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thành lập các bản đồ địa chất tỷ lệ từ 1/200.000 đến tỷ lệ 1/100.000, xác định các 

tụ khoáng và điểm mỏ khoáng sản; 

2. Điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản: là hoạt động nghiên 

cứu , điều tra về cấu trúc, thành phần vật chất, lịch sử phát sinh, phát triển vỏ trái 

đất và các điều kiện, quy luật sinh khoáng liên quan để đánh giá tổng quan tiềm 

năng khoáng sản làm căn cứ khoa học cho việc định hướng hoạt động thăm dò 

khoáng sản.   Sản phẩm là Báo cáo địa chất khoáng sản, tài nguyên khoáng sản dự 

báo, các bản đồ địa chất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/10.000, đã khoanh định các vùng 

triển vọng để đầu tư thăm dò. 

Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp cho các đơn 

vị hoạt động sự nghiệp nhà nước; Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

tham gia từ giai đoạn này và ưu tiên được tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo. 

           3.Thăm dò khoáng sản: trên cơ sở kết quả của hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

các tổ chức hoạt động khoáng sản có thể xem xét đề nghị với các cơ quan có thẩm 

quyền nhà nước cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. Giai đoạn này chủ yếu do các 

doanh nghiệp tổ chức thực hiện, trừ một số trường hợp đặc biệt nhà nước mới đầu 

tư. Sản phẩm giai đoạn này là báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, xác định các 

thông tin cần thiết phục vụ khai thác, xác định trữ lượng, tài nguyên khoáng sản, 

xác định hình học thân khoáng làm cơ sở cho khai thác. 

4. Khai thác khoáng sản (bao gồm cả tuyển quặng). Trên cơ sở kết quả thăm 

dò, các doanh nghiệp xem xét nghiên cứu đầu tư cho công tác khai thác và đề nghị 

với cơ quan có thẩm quyền nhà nước cấp giấy phép khai thác. 

 Đối với một số mỏ nhà nước cho phép đấu thầu khai thác cần căn cứ các kết 

quả nhà nước đã đầu tư trước đây. Nếu Doanh nghiệp đã trúng thầu,  nhà nước sẽ 

cấp Giấy phép thăm dò, doanh nghiệp cần thiết tiến hành thăm dò để đảm bảo cho 

công tác khai thác có hiệu quả. 

Công tác khai thác khoáng sản bao gồm việc xây dựng cơ bản mỏ. tổ chức 

khai đào thu hồi phân loại, làm giầu khoáng sản, thu hồi quặng thô và quặng tinh. 

Để có hiệu quả trong quá trình khai thác các doanh nghiệp có thể tiến hành thăm 

dò khai thác, thăm dò nâng cấp trữ lượng. Một số loại quặng đã có thể cung cấp 

cho  thị trường. 

Hoạt động Khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản và hoạt động 

khai thác khoáng sản. 

5.Chế biến khoáng sản: Đây là giai đoạn tiếp theo của hoạt động khoáng sản.  

Sản phẩm  giai đoạn này là các kim loại, hợp kim, .. có thể là các sản phẩm có giá 
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trị kinh tế cao, cung cấp trực tiếp cho thị trường, đóng góp vào  nền kinh tế quốc 

dân. 

2/ Khung pháp lý liên quan đến hoạt động khoáng sản 

Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, tại kỳ họp 

thứ 8 đã thông qua Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được ngày 07 tháng 11 năm 

2010. Luật này có 11 chương 86 điều quy định về việc điều tra cơ bản về địa chất 

khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; 

quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thuỷ, lãnh hải, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Khoáng sản là dầu khí; khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước 

khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. 

Chính phủ đã có Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 22/12/2011 về việc ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW 

ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và 

công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Để thi hành Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Chính phủ đã ban hành 4 

Nghị định có các số: 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012; 22/2012/NĐ-CP ngày 

26/3/2012; 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013;  203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013; 

Thủ tướng Chính phủ đã có 5 Quyết định gồm các số: 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011; 

1673/QĐ-TTg ngày 08/11/2012; 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013; 203/QĐ-TTg ngày 

27/01/2014; 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014; và Chỉ thị số 02/CT-TTg 09/01/2012 

Căn cứ Luật Khoáng sản và Nghị định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành 12 Thông tư gồm các số: 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012; 

17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012; 23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012; 

24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012; 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013; 

07/2013/TT-BTNMT ngày 07/05/2013; 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013; 

51/2013/TT-BTNMT ngày 31/11/2013; 16/2014/TT-BTNMT ngày 29/11/2014; 

31/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014; 32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014; 

33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 và 1 Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 

25/7/2013 

 Bộ Công thương đã có Thông tư số 41/2012/ TT-BCT ngày 21/12/2012 và 

Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 04/2012/ TT-BXD ngày 20/9/2012.  

 ( xem phụ lục) 
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Như vậy nhìn chung các văn bản dưới Luật gồm Nghị định của Chính Phủ, 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng đã ban hành tương đối đầy đủ để thực thi 

Luật Khoáng sản năm 2010.  

Trong phạm vi toàn quốc, từ tháng 7/ 2011 đến tháng 10/2013 Chính phủ đã 

phê duyệt 32 quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;  

Công tác  khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã được thực 

hiện tại 21 tỉnh; 

3/ Một số nguyên tắc về cấp Giấy phép thăm dò, khai thác 

a. Nhà nước công khai cấp giấy phép thăm dò, khai thác và được công bố trên 

các trang Web của các cơ quan công quyền như Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh. 

b. Nhà nước công khai các kết quả nghiên cứu địa chất khoáng sản do nhà 

nước đầu tư trong giai đoạn điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa 

chất về tài nguyên khoáng sản; cho phép các doanh nghiệp được tham khảo 

và sử dụng tài liệu tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất theo quy định. 

c. Nhà nước công khai các quy hoạch khoáng sản, khu vực cấm hoạt động 

khoáng sản trên trang Web của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh. 

d. Nhà nước công khai các khu vực đấu thầu và không đấu thầu khai thác 

khoáng sản, các khu vực dự trữ khoáng sản; 

e. Nhà nước quy định chi tiết các quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước; quyền  và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân; quyền, lợi ích của nhân 

dân địa phương trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. 

f. Nhà nước quy định điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò, khai thác 

khoáng sản, quy định nguyên tắc điều kiện cấp giấy phép thăm dò, khai thác 

khoáng sản 

g. Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các doanh nghiệp khi đề nghị cấp giấy phép 

thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản. Lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản  

h. Nhà nước tổ chức văn phòng một cửa tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam, tại Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh để hướng dẫn và tiếp 
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nhận hồ sơ và trả kết quả việc cấp Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; 

có quy định về thời gian giải quyết công việc. 

4/ Quy định cấp giấy phép thăm dò   

Công tác cấp Giấy phép thăm dò được thực hiện theo quy định của Luật 

Khoáng sản năm 2010, Nghị định 15/2012/NĐ CP, Thông tư 16/2012/TT BTNMT 

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định tại Điều 82 

Luật Khoáng sản: 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép 

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 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

khoánh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trong phạm vi địa 

bàn tỉnh quản lý. 

Theo đó khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là các loại khoáng 

sản được quy định tại Điều 64. Khai thác tận thu khoáng sản được quy định tại 

Điều 67 Luật Khoáng sản 2010.    

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề  nghị cấp Giấy phép thăm dò về Sở Tài 

nguyên và Môi trưởng của tỉnh 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy 

phép khai thác khoáng sản không thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhan dân các tỉnh    

 Tổ chức, cá nhân sẽ nộp hồ sơ đề  nghị cấp Giấy phép thăm dò về Tổng cục 

Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

a.Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tại Điều 34 của Luật Khoáng sản năm 

2010  mới  đựơc  nộp hồ sơ để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. Tổ chức 

hành nghề thăm dò khoáng sản phải đủ điều kiện theo điều 35 của Luật Khoáng 

sản năm 2010 và Thông tư số 17/2012/TT BTNMT .  

Việc  lựa chọn tổ chức cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thực 

hiện theo quy định của Điều 13, Điều 14 của Nghị định 15/2012/NĐ-CP, ngày 

09/3/2012 (NĐ.15) 

b.Tổ chức cá nhân có nhu cầu thăm dò khoáng sản  được  nghiên cứu tài liệu 

địa chất có liên quan tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ  địa  chất, được tiến hành 

khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án sau khi 
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có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh, nơi có khu vực dự kiến (Quy định 

về diện tích thăm dò tại điều 38 của Luật Khoáng sản năm 2010). 

c. Nội dung chính của đề án thăm dò quy định tại điều 39 của Luật Khoáng 

sản và theo mẫu 01 của Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT, ngày29/11/2012 

Nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép thăm dò quy định tại Điều 40 của Luật 

Khoáng sản năm 2010. 

d. Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản được quy 

định chi tiết tại Điều 35 của NĐ.15. Theo đó khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá 

nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 

công khai tên tổ chức cá nhân, tên loại khoáng sản vị trí khu vực thăm dò tại trụ sở 

cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Thời gian tiếp nhận và thông 

báo về hồ sơ đề nghị thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày 

nhận hồ sơ của cá nhân đầu tiên. Hết thời gian nói trên sẽ tiến hành lựa chọn tổ 

chức cá nhân theo Điều 13 của NĐ.15     

e. Giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, 

cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp, không thuộc khu vực 

cấm hoạt động khoáng sản hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự 

trữ khoáng sản quốc gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản cùng loại với khoáng sản xin cấp giấy phép thăm dò. 

f. Đơn xin cấp Giấy phép thăm dò theo Mẫu 03, Thông tư 16 

g. Kết thúc thăm dò khoáng sản phải có báo cáo kết quả thăm dò khoáng 

sản.  Phê duyệt trữ lượng khoáng sản do Hội đồng đánh giá trữ lượng; thủ tục thẩm 

định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản được quy định tại Điều 49, Điều 50 của Luật 

Khoáng sản năm 2010 và Điều 20, Điều 21, Điều 22 của NĐ.15. 

5/ Trình tự cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

Trình tự gồm các bước sau: 

a. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò nộp tại các cơ quan có thẩm quyền (Văn 

phòng một cửa của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoặc của Sở Tài 

nguyên và Môi trường các tỉnh). Hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò, nội dung đề án 

thăm dò và các mẫu báo cáo khác được quy định tại Thông tư 16 

b.Văn phòng một cửa xem xét đối chiếu với các quy định về: loại khoáng 

sản, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, quy hoạch khoáng sản, diện tích thăm dò, 
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điều kiện của tổ chức xin cấp Giấy phép, điều kiện của tổ chức tư vấn thăm dò, ý 

kiến bằng văn bản của các cơ quan hữu quan … ,  

c. Nếu hợp lệ, Văn phòng một cửa sẽ tiếp nhận, có phiếu xác nhận đã nhận 

hồ sơ, báo cáo thủ trưởng cơ quan. Tuỳ thuộc vào điều kiện có thể  sẽ có văn bản 

lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan như UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn 

hoá, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, … về vị trí thăm dò. Phiếu nhận hồ sơ 

HĐKS theo mẫu số 36, Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ HĐKS theo mẫu số 37 tại 

Thông tư 16. 

d. Khi được các cơ quan hữu quan nhất trí, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Uỷ ban nhân dân tỉnh) thành lập Ban thẩm định đề án thăm dò. Ban thẩm định 

gồm các nhà khoa học chuyên về loại khoáng sản cần thăm dò, các nhà quản lý và 

kinh tế để đánh giá góp ý cho bản đề án.  

 e. Sau khi được ban Thẩm định có nhận xét, được trình lên Hội đồng xét 

duyệt đề án thăm dò xem xét về nội dung đề án và các quy định có liên quan.   

f. Bộ Tài nguyên – Môi trường ( hoặc UBND tỉnh) xem xét cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng sản. Giấy phép thăm dò khoáng sản theo mẫu số 17 và mẫu số 18 

tại Thông tư số 16.     

g. Đăng ký khu vực thăm dò khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam hoặc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh. Tổ chức, cá nhân được cấp 

Giấy phép thăm dò có trách nhiệm báo cáo với chính quyền sở tại để được tiến 

hành thăm dò theo đề án và các quy định khác có liên quan; Trong quá trình thăm 

dò có nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo quy định. Báo cáo định kỳ theo mẫu số 27 tại 

Thông tư 16.  Kết thúc công tác thăm dò lập Báo cáo kết quả thăm dò trình Hội 

đồng đánh giá Trữ lượng khoáng sản. Báo cáo kết quả thăm dò theo mẫu số 33 tại 

Thông tư 16 

h. Đối với các đề án thăm dò khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấo,  để đánh giá tài liệu nguyên thuỷ của các báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

trước khi trình Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê 

duyệt,  Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức đánh giá sự phù hợp 

của các tài liệu nguyên thuỷ thu thập trong quá trình thăm dò và cho ý kiến đánh 

giá bằng văn bản gửi về Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc 

gia để Hội đồng thẩm định báo cáo. 

i. Trình báo cáo kết quả thăm dò tại Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng 

khoáng sản quốc gia. Hội đồng sẽ thành lập Ban Thẩm định gồm các chuyên gia về 
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thăm dò khoáng sản để giúp hội đồng thẩm định. Ban thẩm định có nhận xét, Văn 

phòng Hội đồng trình báo cáo kết quả thăm dò để Hội đồng xem xét quyết định 

phê duyệt.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 

nước có liên quan thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, trình UBND tỉnh phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản. Trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh thành lập hội đồng 

tư vấn kỹ thuật để  thẩm định báo cáo trước khi trình phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản thuộc thẩm quyền.      

Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản theo mẫu số 22 tại Thông tư 16. 

6/ Quy định cấp giấy phép khai thác 

Công tác cấp Giấy phép thăm dò được thực hiện theo quy định của Luật 

Khoáng sản năm 2010, Nghị định 15/2012/NĐ CP, Thông tư 16/2012/TT BTNMT 

1. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò và khai thác) 

đựơc quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản (đã trình bầy ở phần quy trình cấp giấy 

phép thăm dò) 

Tổ chức, cá nhân  khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 51; Khu vực 

khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 52; Nguyên tắc và điều kiện cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 53. Nội dung Giấy phép khai 

thác khoáng sản điựơc quy định tại Điều 54; Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 

nhân khai thác khoáng sản được quy định tại điều 55 của Luật Khoáng sản năm 

2010. 

Khai thác tận thu khoáng sản được quy định tại các Điều 67, 68, 69, 70, 71, 

72 của Luật Khoáng sản năm 2010.   

Hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm các văn bản tại Điều 59 

Luật Khoáng sản năm 2010 

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản được quy định tại điều 60 của 

Luật Khoáng sản và quy định chi tiết tại chương IV của Nghị định 15. 

7/ Trình tự cấp cấp giấy phép khai thác 

Tổng  cục  Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh  
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Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và có báo cáo 

kết quả thăm dò đã được phê duyệt trữ lượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

được ưu tiên xem xét cấp Giấy phép khai thác.  

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ nộp hồ sơ 

theo quy định để  được cấp giấy phép khai thác khoáng sản.  

Trình tự gồm các bước sau: 

a.Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tại Văn 

phòng một của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hoặc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh).  

Theo khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản gồm: 

. Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò theo mẫu số 7 Thông tư 16; 

. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản theo phụ lục 2 mẫu số 19, TT.16; 

. Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản 

sao giấy chứng nhận đầu tư; 

 . Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc bản cam kết bảo vệ 

môi trường; 

. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì có bản sao văn 

bản xác nhận trúng đấu giá (trúng thầu); 

. Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án 

khai thác khoáng sản; 

b.Văn phòng một cửa xem xét đối chiếu với các quy định về: loại khoáng 

sản, khu vực cấm hoạt động khoáng sản, quy hoạch khoáng sản, diện tích khai 

thác, điều kiện của tổ chức xin cấp Giấy phép, điều kiện của tổ chức tư vấn khai 

thác, ý kiến bằng văn bản của các cơ quan hữu quan, … ,  

c. Nếu hợp lệ, Văn phòng một cửa sẽ tiếp nhận, có phiếu xác nhận đã nhận 

hồ sơ, báo cáo thủ trưởng cơ quan. Tuỳ thuộc vào điều kiện có thể  sẽ có văn bản 
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lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan như UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn 

hoá, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, … về vị trí khai thác. Phiếu nhận hồ sơ 

HĐKS theo mẫu số 36; Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ HĐKS theo mẫu số 37 tại 

Thông tư 16. 

d. Khi được các cơ quan hữu quan nhất trí, Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam   (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) tổ chức thẩm định hồ sơ 

và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc UỶ ban nhân dân tỉnh) cấp Giấy phép 

khai thác. Giấy phép khai thác khoáng sản theo mẫu số 19 và 20 tại Thông tư 16.  

 Đăng  ký khu vực khai thác khoáng sản tại Tổng cục Địa chất và Khoáng 

sản Việt Nam hoặc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh. 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản  có trách nhiệm 

báo cáo với chính quyền sở tại để được tiến hành giao đất và thực hiện các quy 

định khác có liên quan.  

Trong quá trình khai thác có nghĩa vụ báo cáo định kỳ theo mẫu số 28 của 

thông tư 16.  

8/ Một số điểm mới trong Luật Khoáng sản năm 2010: 

 Luật Khoáng sản năm 2010 cùng với các văn bản dưới Luật có nhiều điểm 

mới quy định về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và các vấn đề liên quan đến 

cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Ở đây chúng tôi chỉ nêu 4 điểm mới: 

a.Việc công khai các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động khoáng sản, công khai lựa chọn và tiêu chí lựa chọn tổ chức cá nhân được 

cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 

Công bố danh sách các khu mỏ được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản tại 

trụ sở và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền;  

b.Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin phục vụ thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; trường hợp sử dụng thông tin phục 

vụ khai thác khoáng sản phải hoàn trả phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, 

chi phí thăm dò khoáng sản được quy định tại Điều 7 Luật Khoáng sản và điều 3 

Nghị định 15. 

c. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản. Nhà nước thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá 

hoặc không đấu giá được quy định tại Điều 7 Luật Khoáng sản và Nghị định số 
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203/2013/NĐ-CP, ngày 28/11/2013  quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản.  

d. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78, 79 của 

Luật Khoáng sản và Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ  quy  

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 về quy chế hoạt động của Hội 

đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Hoàn trả phí khi sử dụng thông tin trong hoạt động khoáng sản; thu tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản;  đấu giá quyền khai thác khoáng sản, là  những vấn 

còn mới mẻ, đang được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu thực hiện   

v à đ ã có  kết quả bước đầu. Sáu  tháng đầu  năm 2014 đã thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản và đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 300 tỷ đồng; đã thu tiền 

hoàn trả phí khi sử dụng thông tin trong hoạt động khoáng sản trên 430 tỷ đồng 

9. Một số nhận xét và kiến nghị 

a. Nhà nước Việt Nam đã đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng 

được thể hiện qua các quy định tại  Luật Khoáng sản năm 2010 và các Nghị định 

15/2012/NĐ-CP, 22/2012/NĐ-CP và các thông tư 16/2012/TT-BTNMT, 16/2014/TT-

BTNMT,… và nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan; 

b. Nhà nước công bố quy hoạch điều tra cơ bản về khoáng sản; quy hoạch 

phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản; khoanh 

định khu vực cấm tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khoanh định khu vưc không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản    

quốc gia; 

c. Các tổ  chức , cá  nhân được tham khảo, sử dụng các thông tin về địa chất 

khoáng sản được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất theo Thông tư 

số 12/2013/TT-BTNMT quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và 

cung cấp tư liệu về địa chất khoáng sản; 

d. Các thông tin về cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được công khai 

công bố tại trụ sở, trên các trang thông tin điện tử của cơ quan công quyền; các 

thông tin bao gồm tên loại khoáng sản, vị trí khu vực khai thác khoáng sản, tên tổ 

chức cá nhân, thời hạn, diện tích, … và một số thông tin khác; Tuy nhiên hiện nay 

còn một số nơi chưa tổ chức thực hiện, cần phải đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các 

cơ quan có nghĩa vụ, trách hiệm thi hành Luật.  
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e. Điểm hạn chế còn nhiều tỉnh/thành phố chưa hoàn thành công tác khoanh 

định khu vực cấmtạm thời cấm hoạt động khoáng sản; chưa hoàn thành công tác 

quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản, nên khi xem xét cấp giấy phép hoạt 

động khoáng sản còn phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan làm kéo dài thời 

gian xem xét. Do đó cần hoàn thành sớm công tác này. Mới đây nhất (31/7/2014) 

Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các tỉnh/thành phố cần khẩn trương hoàn thành 

công tác này.  

f. Hoàn trả phí khi sử dụng thông tin trong hoạt động khoáng sản; thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản;  đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thể  hiện 

quyền bình đẳng, công bằng giữa các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng 

sản; làm tăng nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động 

khoáng sản; đóng  góp vào ng ân sách nhà nước, nhà nước điều tiết quyền lợi với 

địa phương có khoáng sản khai thác. 

Những quy định về cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trong Luật 

Khoáng sản năm 2010 và những văn bản pháp luật có liên quan đã thể hiện tính 

công khai, minh bạch, công bằng, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động khoáng sản, trách nhiệm của  các cơ quan quản lý nhà nước;  

đảm bảo quyền lợi của địa phương và của người dân nơi có khoáng sản được khai 

thác và góp phần phát triển kinh tế bền vững của đất nước     
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Phụ lục 1 

LUẬT KHOÁNG SẢN VÀ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT,  

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. LUẬT CỦA QUỐC HỘI 

1 Luật 60/2010/QH12 17/11/2010 Luật khoáng sản năm 2010 01/07/2011  

II. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1.  
Nghị 

quyết 
103/NQ-CP 22/12/2011 

Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ Về 

việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ 

Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

22/12/2011 VB chỉ đạo 

2.  
Nghị 

định 
15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật khoáng sản 
25/04/2012 

Điều 42 hết 

hiệu lực 

3.  
Nghị 

định 
22/2012/NĐ-CP 26/03/2012 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản 
15/05/2012  
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TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

4.  
Nghị 

định 
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
15/12/2013  

5.  
Nghị 

định 
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 

Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
20/01/2014  

III. QUYẾT ĐỊNH/CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Chỉ đạo điều hành) 

1.  
Quyết 

định 
2427/QĐ-TTg 22/12/2011 

Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược khoáng sản đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

22/12/2011  

2.  Chỉ thị 02/CT-TTg 09/01/2012 

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu 

khoáng sản 

09/01/2012  

3.  
Quyết 

định 
1673/ QĐ-TTg 08/11/2012 

Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Đánh giá 

trữ lượng khoáng sản quốc gia 

  

4.  
Quyết 

định 
1388/QĐ-TTg 13/8/2013 

Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

13/8/2013  
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TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

5.  
Quyết 

định 
203/QĐ-TTg 27/01/2014 

Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

27/01/2014  

6.  
Quyết 

định 
645/QĐ-TTg 06/5/2014 

Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản 

quốc gia 

06/5/2014  

IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1.  Thông tư 16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 

Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò 

khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 

hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 

động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ 

đóng cửa mỏ khoáng sản 

15/01/2013  

2.  Thông tư 17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 

Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường của quy định về 

điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 

15/01/2013  

3.  Thông tư 23/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 

1:50.000 phần đất liền” 

05/03/2013  
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TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

4.  Thông tư 24/2012/TT-BTNMT 28/12/2012 

Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong 

phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn 

05/03/2013  

5.  Thông tư 02/2013/TT-BTNMT 01/03/2013 

Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập 

bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được 

phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng 

khoáng sản 

05/04/2013  

6.  Thông tư 07/2013/TT-BTNMT 07/05/2013 

Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT sửa đổi định mức kinh tế - 

kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 

11/2010/TT-BTNMT 

24/06/2013  

7.  Thông tư 12/2013/TT-BTNMT 05/06/2013 

Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao 

nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, 

khoáng sản 

22/07/2013  

8.  Thông tư 53/2013/TT-BTNMT 31/12/2013 

Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản 

15/02/2014  
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TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

9.  Thông tư 16/2014/TT-BTNMT 14/4/2014 

Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy chế hoạt động 

của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

02/6/2014  

10.  Thông tư 31/2014/TT-BTNMT 10/6/2014 

Thông tư số 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất 

08/8/2014  

11.  Thông tư 32/2014/TT-BTNMT 10/6/2014 

Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 

08/8/2014  

12.  Thông tư 33/2014/TT-BTNMT 10/6/2014 

Thông tư số 33/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện 

08/8/2014  

V. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Chỉ đạo điều hành) 

13.  
Quyết 

định 
1236/QĐ-BTNMT 25/07/2013 

Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về việc 

phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ - Đợt 1 năm 2013 

25/07/2013  

VI. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
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TT 
Tên loại 

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên gọi/trích yếu nội dung văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

14.  Thông tư 41/2012/TT-BCT 21/12/2012 
Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương Quy định về xuất khẩu khoáng sản 
04/02/2014  

VII. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

15.  Thông tư 04/2012/TT-BXD 20/9/2012 
Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng Hướng dẫn xuất khẩu làm vật liệu xây dựng 
06/11/2014  

 


