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MINH BẠCH TRONG QUÁ TRÌNH CẤP PHÉP  

(ĐẤU GIÁ, CẤP PHÉP, CẤP QUYỀN KHAI THÁC) 

TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

HỘI THẢO  

MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

Đo lường khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn 

 

 

Hà Nội, 21.3.2017  

HỘI ĐỊA CHẤT KINH TẾ                   VCCI               LIEN MINH KHOÁNG SẢN                                   

TS Nguyễn Tiến Chỉnh             

NỘI DUNG 

• Đấu giá KTKS  

   - Thực trạng đấu giá  

   - Bất cập chính sách thuế phí 

   - Giá trị TN mỏ KS và tô mỏ - Cơ sở thu thuế 

   - Phân chia lợi ích từ khai thác TNKS 

   - Đấu giá quyền khai thác KS 

   - Hợp đồng thuê mỏ  

   - Những bất cập trong quản lý hoạt động KS 

• Kiến nghị 

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

1. Về Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Luật KS thông qua 

11.10.2010 có hiệu lực từ 1/1/2012)   

• Điều 78. Khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

1) Đấu giá quyền KTKS thực hiện ở các kv hoạt động KS, trừ kv được 

cq NN có thẩm quyền khoanh định là kv không đấu giá quyền KTKS. 

2) CP quy định tiêu chí khoanh định kv ko đấu giá quyền KTKS. 

3) Bộ TN&MT trình TTg CP quyết định kv ko đấu giá quyền KTKS 

4) UBND tỉnh QĐ kv ko đấu giá quyền KTKS thẩm quyền cấp phép 

• Điều 79. Hình thức, nguyên tắc, đk, thủ tục đấu giá quyền KTKS 

1) Hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản bao gồm: 

a) Đấu giá quyền KTKS ở kv chưa thăm dò ks; 

b) Đấu giá quyền KTKS ở kv đã có kết quả thăm dò KS được duyệt. 

2) CP quy định nguyên tắc, đk, thủ tục đấu giá quyền KTKS. 

2. CP hành NĐ số 203/2013/NĐ-CP quy định về PP tính, mức thu 

tiền cấp quyền KTKS Ngày 28/11/2013, có hiệu lực từ 20/11/2014. 

THỰC TRẠNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KT TNKS 

1. Thực trạng 

• Cấp ĐP: Đến 6/2016 có 7/52 tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kon 

Tum, Nam Hà, Hà Nội, Thái Nguyên) có KH triển khai đấu giá với gần 70 

điểm & mỏ với tổng giá trị khoảng 39 tỷ đồng; Số liệu các mỏ đấu giá thành 

công chưa thấy cập nhật. 

• Cấp TƯ: Bộ TN&MT duyệt KH đấu giá, nhưng chưa triển khai được. 

2. Nguyên nhân:  

• Hồ sơ đấu giá không đủ (quy định có ít nhất 03 tổ chức tham gia);  

• Không đủ năng lực tài chính theo quy định (Vốn CSH ≥ 50 tỷ đồng). 

• DN cần có chuyên môn về thăm dò, KTKS & phải cam kết chế biến sâu.   

• Mức thu phí tham gia đấu giá tại TTLT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 

ngày 09/9/2014 từ 2÷12 triệu đ/hồ sơ và tiền đặt cọc trước từ 1÷15% giá 

khởi điểm (<5 tỉ đ: 15%; ≥5 ÷ <10 tỉ đ: 10%; ≥10 tỉ đ: 8% và  ≥ 1 tỉ đ) là khá 

lớn. Nhiều DN gặp khó về tài chính (ít nhất 20÷30%) không thể tham dự; 

BẤT CẬP CHÍNH SÁCH THUẾ PHÍ 
Thuế tăng cao chưa theo cơ chế thị trường và giá trị tô mỏ: 

• Mục đích thuế: Thu NS, DN có lãi, tích lũy tái ĐT và nuôi dưỡng nguồn 

thu: Thuế TN than: 10-:-12% ; giá tính thuế TN - thị trường. 

• Phí cấp quyền khai thác 2% (30.300 đ/t) (mới nộp trước 4%);  

• Thuế BVMT than: 20 ngàn đ/t (antraxit 30-:-50; nâu 20-:-30 ngàn đ/t);   

• Phí MT: 10.000 đ/t than NK (11.600 đ/t than TP); Phí MT quặng boxit  

30-:-50 ngàn đ/t, tr. khi phí MT 1 m3 đất các loại từ 1-:-7 ngàn đ/m3.  

(Phí MT/Z kt: Tân Rai: 30000/49286=60%; Nhân Cơ:30000/67424=50%) 

• Cộng các khoản thuế phí: 212.000 đ/tấn (15,2 % doanh thu);  

• Thuế TN than: Úc: 7%(LT), 6%(HL) và 5% (HL sâu 400m);  

Nga antraxit: 47÷57 R/t, than nâu 11 R/t, khác 24 R/t (3÷6%); Ucraina: 

0,57÷5,33 UAH/t; TQ: 2÷8 RMB/t và 0,5÷4% thu nhập (2÷10%, bq 6%); 

Ấn Độ: (55R/t+5%(P)÷130R/t+5%(P)); Indonesia royalty: 3÷7% thu 

nhập; Philippin royalty: 5%; Nam Phi Royalty: 0,5÷7% 

•  Đối với than XK: 10% thuế GTGT ko khấu trừ & thuế XK (10-:-15%);  

• Thuế phí tăng cao, tăng giá thành, bất lợi đối với khai thác tận thu và bảo 

vệ tài nguyên &MT; DN khó cân tài chính cho tái đầu tư và PTBV. 

GIÁ TRỊ TN MỎ KS & TÔ MỎ - CƠ SỞ THU THUẾ 

• Tổng thu nhập từ TNKS: là toàn bộ giá trị thăng dư do khai thác mỏ KS, 
nó là hiệu số giữa giá cả KS và giá thành khai thác, bao gồm cả lợi nhuận 
NĐT (DN) và thu nhập CSH (Nhà nước: Thuế TN và thuế TNDN) 

• Lợi nhuận bình quân của Nhà đầu tư: là phân giá trị thặng dư tỉ lệ với 
tư bản ứng trước của nhà tư bản (Vốn KD). Lợi nhuận bình quân có: Lợi 
nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Đó là khoản khấu trừ từ tổng thu 
nhập, tạo ra sự khác biệt giữa giá trị tư nhiên mỏ KS và tô mỏ. 

• Giá trị tự nhiên mỏ KS (TNKS trong lòng đất): Là phần giá trị thặng dư 
còn lại sau khi trừ phần lợi nhuận (sau thuế) của nhà đầu tư vào mỏ, nó là 
giá trị TN thiên nhiên đem lại cho một QG. 

• Tô mỏ: là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi đã trừ lợi nhuận bình 
quân (trước thuế) của nhà đầu tư khai thác mỏ. Tô mỏ về bản chất là 
thành phần chủ yếu của giá trị sở hữu TNKS (thu nhập của CSH). 

• Đấu giá khai thác mỏ KS (giá mỏ): là giá cả được định trên cơ sở giá trị 
của mỏ KS, giá mỏ gồm: Tô mỏ: Thuế TN & chênh lệch tô mỏ (có thể 
bao gồm cả chi phí thăm dò TN; Trong đó Thuế TN quy định của Nhà 
nước là giá sàn).  
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PHÂN CHIA LỢI ÍCH TỪ KHAI THÁC TNKS 
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ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MỎ 

• Về Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền KTKS không khác gì 
so với PP tính thu thuế tài nguyên và cùng mức giá tính thuế.  

• Đối với khu vực đã có kết quả thăm dò: 

                               T = Q x G x K1 x K2 x R                          (1) 

Trong đó: 

T - Giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đơn vị là VND; 

Q - Trữ lượng khoáng sản được cấp phê duyệt, đơn vị tính là m3, tấn; 

G - Giá tính thuế TN, đơn vị tính là VND/đơn vị khối lượng; 

K1 - Hệ số thu hồi KS: Khai thác lộ thiên K1 = 0,9; hầm lò K1 = 0,6;  

K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội của từng khu vực; 

R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (%) 

• Tại Điều 6 TTLT 54/2014/BTNMT&BTC thực hiện NĐ 22/2012/CP) 

quy định Tiền trúng đấu giá ở khu vực chưa thăm dò KS được xác định:  

                                T = Q x G x K x Rđg,                                   (2)             

Tr đó: K - Hệ số thu hồi KS: LT K = 0,9; HL K = 0,6; khác  K = 1,0;  

 Rđg - Mức thu tiền cấp quyền KTKS trúng đấu giá (%). 

• Công thức thực chất là giá mỏ, vì: Tiền cấp quyền KT =  Tổng giá 

trị của mỏ (QxG) x Giá tính tiền cấp quyền KT (Rđg %) = Giá mỏ. 

Rõ ràng nội hàm, “đấu giá quyền KTKS” trở thành “đấu giá mua mỏ” 

Mỏ KS thuộc ở hữu toàn dân do NN định đoạt, nhưng sản phẩm KS ko 

thuộc NN định đoạt. Thực tế các tổ chức, cá nhân khai thác được 

quyền bán KS như là tài sản của mình và chỉ nộp cho NN các loại thuế 

theo quy định và tiền cấp quyền khai thác KS (Điều 55, Điều 77 Luật 

KS; Điều 2 NĐ 22/2012/NĐ-CP; Điều 5 NĐ 203/2013/NĐ-CP).  

• Khác nhau về hình thức: Tiền cấp quyền khai thác tính trên trữ 

lượng có thể khai thác; thuế tài nguyên theo sản lượng khai thác. 

• Quy định về Tiền cấp quyền KTKS của Luật KS trùng lặp với thuế 

TN theo quy định của Luật Thuế TN. 

- Tại Điều 4 Luật Thuế TN: Căn cứ tính thuế TN là sản lượng TN 

(chính là trữ lượng có thể khai thác được = Q x K1), giá tính thuế (G) 

và thuế suất (R). 

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MỎ 

 - Tại Điều 7 khung thuế suất thuế TN của tất cả các loại KS rắn cho thấy 

mức thấp nhất là 3% và cao nhất là 30%. Như vậy, tất cả các loại KS rắn, 

bất kể khó khăn, thuận lợi, xấu, tốt đều nộp thuế TN. 

•  Về bản chất Tiền cấp quyền KTKS có phải trùng lặp với thuế TN? 

- Thuế Tài nguyên (Royalty): là hình thức thể hiện tô mỏ bao gồm tô mỏ 

tuyệt đối và tô mỏ cấp sai I.  

- Tiền cấp quyền KTKS (R) cũng  dựa  vào  tô  mỏ & được tính  (%) giá trị 

quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác... 

   Đối chiếu với Điều 77.2 Luật KS và công thức tính tiền cấp quyền 

KTKS cho thấy tiền cấp quyền KTKS và thuế TN đối với KS có cùng bản 

chất: Thực chất là giá rị thặng dư và là lợi nhuận siêu ngạch tức “tô mỏ 

chênh lệch” do sự thuận lợi về điều kiện tự nhiên mang lại; cùng đánh vào 

một đối tượng, với căn cứ, phương pháp tương tự nhau và đều nộp cho 

CSH nhà nước.  

Như vậy, có thể nói tiền cấp quyền khai thác là đánh thuế tài nguyên lần 

thứ hai (thuế chồng thuế). 

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MỎ 

• Ở các nước sở hữu tài nguyên KS gồm: Sở hữu nhà nước & tư nhân  

• Giữa chủ sở hữu tài nguyên (bên cho thuê) và Công ty khai thác than 

(bên đi thuê) lập hợp đồng thuê mỏ làm cơ sở pháp lý bắt buộc giữa 

các bên. Hợp đồng thuê mỏ bao gồm các điều khoản chủ yếu sau: 

• Các vỉa: Xác định các vỉa than khai thác ghi trong hợp đồng thuê.  

• Thời hạn thuê: Hợp đồng nêu rõ thời gian bắt đầu để thăm dò, làm 

thủ tục cấp giấy phép và chuẩn bị xây dựng mỏ.  

• Giá bán: Giá bán (gross selling price) được xác định trong HĐ thuê 

mỏ là giá FOB do người mua thực trả.   

• Các quy định về phục hồi đất đai 

• Khoản tiền tối thiểu trả trước khi thuê mỏ: Tiền thuê mỏ tối thiểu phải 

trả (ứng) trước là điều đương nhiên phải có trong HĐ, số tiền này được 

khấu trừ trong quá trình khai thác với thời gian ấn định. 

• Tiền thuê mỏ trả theo trữ lượng: Một mức cố định; mức cố định có 

luỹ tiến; hoặc trên cơ sở % doanh thu. 

HƠP ĐỒNG THUÊ MỎ 

• Các phương pháp khai thác hợp lý: Làm rõ các kế hoạch khai thác và  

mức sản lượng tối đa chắc chắn có thể đạt được. Khảng định phương 

pháp khai thác lộ thiên, hầm lò hoặc phải khoan thăm dò bổ sung.  

• Các điều khoản về việc tổn thất than: Bên đi thuê phải trả đầy đủ tiền 

thuê mỏ theo hợp đồng, bất kể những tổn thất, mất mát than trong khai 

thác và sau khi khai thác vì những lý do chủ quan của bên đi thuê.   

• Công việc khảo sát địa hình & bản đồ: Bên thuê yêu cầu bên cho thuê 

cấp các bản photo các bản đồ chi tiết các khu vực đã khai thác. 

• Báo cáo về khối lượng khai thác hàng tháng: Bên thuê hàng tháng 

phải báo cáo chi tiết sản lượng đã khai thác. 

• Thoả ước về các điều tranh chấp: Đề ra phương thức để dựa vào đó 

có thể giải quyết các vấn đề tranh chấp hay kiện tụng theo thủ tục.  

• Khai rõ chức danh: Một số chủ sở hữu yêu cầu, số khác thì không. 

• Những điều khoản vi phạm hợp đồng: Quy định thời hạn để sửa chữa 

những vi phạm không thực hiện đúng hợp đồng.  

 

HỢP ĐỒNG THUÊ MỎ 
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• Mức trả tiền thuê mỏ: Mức trả này được ấn định có tính đến thực tiễn 

của thị trường và tính đến các yếu tố như: Các đk ưu tiên, khả năng 

khai thác và chất lượng của tài nguyên than. Ví dụ: 

• Mỏ Lộ thiên <100ft đất đá phủ: Tiền thuê theo sản lượng 6% 

(1ft=0,3m); mỏ LT >100ft đất đá phủ: Tiền thuê theo sản lượng 3%; 

• Khai thác than bằng khoan: Tiền thuê trả theo sản lượng 12%. 

• Theo báo cáo về “Chính sách giá cả thị trường về hợp đồng thuê mỏ” 

của Liên bang, khoảng 60% trữ luợng than ở miền Đông nước Mỹ do 

Nhà nước quản lý. Chính phủ có ý định áp dụng giá trị thị trường.  

• Giá đấu giá ko thấp hơn giá thị trường đã hình thành tiền trả thuê mỏ 

(%) được nhà nước ấn định min là 12,5% (mỏ LT) và 8% (mỏ HL). Xu 

hướng là dựa vào mức sản lượng tính theo % giá bán hay giá cố định 

cho 1 tấn than được luỹ tiến theo các chỉ số giá và mức lạm phát... 

• Tóm lại (summary): Việc xác định (thuế suất thuê mỏ - Royalty Rate) 

thực hiện trên cơ sở giá mỏ và kết hợp với mức thuế suất hiện hành. 

HỢP ĐỒNG THUÊ MỎ 
1) Quy định về công tác chiến lược, quy hoạch khoáng sản 

  Điều 10.1.c Luật KS quy định về việc lập QH thăm dò, khai thác KS 

chung cả nước là không khả thi. Vì phạm vi, quy mô quá lớn (có hơn 40 

loại KS) & nội dung QH quá phức tạp, không thể XD đáp ứng yêu cầu.  

  NĐ 15/2012/NĐ-CP ko quy định và hướng dẫn về xây dựng loại QH. 

Thực tế, sau 7 năm Luật KS ko XD được;  

  QH đất chứa tài nguyên chồng chéo với QH các ngành và SD đất địa 

phương ko ai kiểm soát gây lãng phí và tổn thất TN, nếu có KT thì Z cao. 

  Kỳ CL KS là 10 (20), tầm nhìn 20(>20) năm và kỳ QH 5 (10), ko phù hợp. 
2) Chưa có quy định chặt chẽ về khai thác, bảo vệ khoáng sản đi kèm 

Tại Điều 4.4 và Điều 55.2.d của Luật KS yêu cầu “KTKS phải lấy hiệu quả 

kinh tế - xã hội”, “thu hồi tối đa khoáng sản”, bao gồm “KS chính, KS đi 

kèm” thì tại Điều 2.1 NĐ 22/2012/NĐ-CP lại chỉ quy định “đấu giá quyền 

KTKS là hình thức bán quyền KTKS công khai theo phương thức trả giá 

tăng cao”; Theo công thức xác định tiền trúng đấu giá tại Điều 5 NĐ 

203/2013/NĐ-CP và Điều 6 TTLT số 54/2014/TTLT-BTNMT&BTC ko đề 

cập đến KTKS đi kèm. Đó là một sơ hở lớn có thể bị lợi dụng. 

NHỮNG BẤT CẬP KHÁC 

3) Quy định về tính trữ lượng, hệ số thu hồi KS chưa chặt chẽ, rõ ràng 

- Điều 5 và Điều 6 NĐ 203/2013/NĐ-CP thì trữ lượng tính tiền cấp quyền 

khai thác là trữ lượng địa chất và quy định tại Điều 6 TTLT số 54/2014 

/BTNMT&BTC “Trữ lượng địa chất trong khu vực đấu giá quyền KTKS 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.  

- Quyết định 06/2006/BTNMT (Điều 6) trữ lượng KS gồm 3 cấp: Cấp 111; 

Cấp 121; Cấp 122; các cấp đó có mức độ tin cậy và hiệu quả khác nhau. 

Chưa phù hợp với chuẩn quốc tế. 

- Tiêu chí HQKT, trong cơ chế thị trường giá cả biến động (tăng/giảm) làm 

cho HQKT mỏ KS (có/không), có thể đạt cấp trữ lượng/tài nguyên. 

• Hệ số thu hồi khoáng sản (K) giữa các mỏ có điều kiện mỏ - địa chất khác 

nhau, chưa xét tới chất lượng KS, sẽ ko công bằng và ảnh hưởng tiêu cực 

đến việc khai thác tận thu tối đa khoáng sản. 

•  NĐ 12/2012 và TTLT số 54/2014/BTNMT&BTC chưa xem xét xử lý 

mâu thuẫn giữa trường hợp đấu giá có giá cao nhưng hệ số thu hồi khoáng 

sản thấp và ngược lại. 
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 (Quyết định 06/2006/BTNMT)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Độ tin 

cậy địa 

chất 

 Tài nguyên xác định Tài nguyên 

chưa xác 

định (dự báo) 

Mức độ 

hiệu quả 

kinh tế  

 

 

Phân cấp và mã 

hiệu 

Chắc 

chắn A 

(A+B); 

sai số  

20%  

Tin cậy B 

(C1); 

20%<sai 

số50% 

Dự tính C 

(C2); 

50%<sai 

số80%  

Suy 

đoán

(P1)      

Phỏng 

đoán 

(P2) 

  (001) (002) (003) 004a 004b 

1.Có HQ 

Kinh tế 

Trư lương NCKT 111     

Trữ lượng NCTKT  121 122    

2. Có 

tiềm năng 

HQKT 

Tài nguyên NCKT  211 212    

Tài nguyên NCTKT 221 222    

3. Chưa 

rõ HQKT 

Tài nguyên địa chất 

NCKQ (khái quát)  

331 332 333 334a 334b 

4) Về cấp phép thăm dò và khai thác TNKS 

• Theo Điều 53 Luật KS: Giấy phép khai thác cấp cho các công ty trực tiếp khai 
thác theo DA, không cấp cho Tập đoàn, mâu thuẫn với Điều lệ (NĐ số: 
212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013) (TĐ là chủ thể quản lý TN, các đơn vị là nhà 
thầu KT). (Thay QĐ 481/QĐ-BCN cấp phép cho TVN). 

• Theo Luật KS mỗi đơn vị được cấp tối đa 05 Giấy phép thăm dò/TKV được giao 
quản lý 32 mỏ/khoáng sàng; (84 giấy phép KTKS) 

• Thực trạng cấp phép TD, khai thác chậm theo QH, không giao tài nguyên tới 
đáy tầng than, DN không chủ động đầu tư thăm dò phát triển mỏ. (Tổng diện tích 
cấp phép là 154,148 km2; chưa cấp là 147,643 km2) 

• Hội đồng ĐGTLKS phê duyệt trữ lượng, không duyệt tài nguyên. DN gặp k/k 
trong việc thăm dò đảm bảo ổn định SX và đầu tư dài hạn. (Tổng TL+TN Bể than 
ĐB tin cậy đạt 39,3% (2,76/7,03); Mức độ tin cậy thấp). 

• Theo Điều 53 Luật KS: Điều kiện cấp Giấy phép là Tổ chức, cá nhân có vốn 
CSH > = 30% tổng số vốn đầu tư. Hầu hết các DA mỏ mới vốn đầu tư lớn, DN 
không đủ số vốn CSH theo quy định. (Đề xuất theo Tổng mức đầu tư: <1000 tỉ đ: 
30%; 1000-:-5000 tỉ đ 25%; 5000-:-10000 tỉ đ: 20%; >10000 tỉ đ: 15%). 

• Giấy phép khai thác hết hạn phải được làm thủ tục đóng cửa mỏ. Đặc thù  mỏ lộ 
thiên: Mỏ này kết thúc khai thác là bãi thải của mỏ khác. Do đó cho phép DN 
được sử dụng tiếp & báo cáo Bộ TN&MT đóng cửa mỏ sau. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Hoàn thiện chính sách tài chính (thuế, phí) theo hướng ưu tiên khai 

thác tận thu tối đa TNKS, BVMT và HQ. 

2. Hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên như sau: 

- Xem xét ko thu chi phí cấp quyền khai thác mỏ mà gộp vào thuế TN với 

mức thuế suất phù hợp theo cơ chế thị trường và giá trị tô mỏ.  

- Đấu thầu khai thác “mua mỏ” là đấu giá nộp thuế TN theo giá trị tô mỏ 

“chênh lệch tô mỏ của khoáng sàng cá biệt” đảm bảo lợi ích NN, DN & cư 

dân với giá sàn là mức thuế TN của NN và mức nộp trước khi cấp phép).  

- Căn cứ tính thuế theo sản lƣợng khai thác hay tính theo trữ lượng có thể 

khai thác đã phê duyệt trong DA đầu tư; theo dõi, giám sát việc thực hiện.  

- Miễn giảm thuế TN phù hợp cho phần trữ lượng khai thác tăng thêm:  

(1) Nếu là trữ lượng mới thì áp dụng mức thuế suất như bình thường;       

(2) Khai thác tận thu thêm thì áp dụng chế độ miễn giảm theo chi phí biên: 

NN sẽ bù đắp bằng cách miễn giảm thuế, kể cả trợ giá phần chi phí biên 

tăng thêm so với Z khai thác trữ lượng đã duyệt theo DA đầu tư.;             

(3) Điều chỉnh thuế suất theo cơ chế thị trường (theo mức giá KS). 
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3. Phí MT: (a) Quy định nguyên tắc xác định mức phí MT trong KTKS 

phải có căn cứ, hợp lý, đúng bản chất: gây ô nhiễm nhiều thì phải nộp phí 

nhiều và ngược lại;  (b) Việc quản lý và sử dụng phí đảm bảo công khai và 

minh bạch, đúng mục đích, có sự tham gia quản lý, giám sát của các tổ 

chức, đoàn thể và cộng đồng có liên quan. 

4. Minh bạch hóa trong HĐKS (cấp phép, khai thác, đóng góp NS và sử 

dụng tiền thuế, phí MT…); Tăng cường quản lý cấp phép HĐKS theo 

hướng nâng cao chất lượng (cấp đúng đối tượng, đúng QH, kịp thời, bảo 

đảm đạt HQ) và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát HĐKS. 

5. Ban hành quy trình XD CL, QH & Kiểm soát đồng bộ QH Khoáng 

sản với QH ngành, QH sử dụng đất của địa phương nhất là đối với đất 

chứa TN (ưu tiên khai thác TN trước); Điều chỉnh thời hạn CL 20/20; QH 

10/10 năm; bỏ QH thăm dò KTKS chung cả nước;  

6. NC xây dựng, ban hành bộ chỉ tiêu PTBV ngành khai khoáng để làm 

cơ sở: (a) Xây dựng CL, QH khoáng sản theo hướng tăng trưởng xanh và 

PTBV; (b) Xây dựng và ban hành các chính sách về tăng trưởng xanh và 

PTBV ngành khai khoáng; (c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện CL, QH 

và các HĐKS theo hướng tăng trưởng xanh và PTBV. 
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Xin chân thành cám ơn! 
E-mai: chinhnt53@gmail.com 


