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NHỮNG BẤT CẬP VÀ THÁCH THỨC 

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

KHOÁNG SẢN

QUẢNG TRỊ– 24/12/2018

1- Những vấn đề chung

2- Nội dung chính

a. Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật:

+ Luật khoáng sản 2010;

+ Văn bản quy định chi tiết Luật khoáng sản

năm 2010

b. Phân công phân cấp
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1/ Những vấnđề chung

- Luật 1996;

- Luật 2005

- Luật 2010

2/ Chất lượng văn bản pháp luật

- Luật khoáng sản 2010:

+ Điều 5

Việc dùng khái niệm “hỗ trợ” dẫn đến tình trạng tùy
tiện trong thực hiện. Hơn nữa việc “đầu tư nâng cấp,
duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai
thác khoáng sản” là trách nhiệm bắt buộc của nhà
đầu tư theo quy định của pháp luật về khoáng sản
(Điều 30 và Điều 31 Luật khoáng sản 2010)

+ Điều 10

• Điểm b và Điểm c khoản 1 Điều 10 quy định

như sau:

• “b) Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 

sản chung cả nước;

• c) Quy hoạch khai thác, sử dụng từng loại, 

nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng cả 

nước và quy hoạch khai thác, sử dụng từng 

loại, nhóm khoáng sản khác cả nước”.
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+ Điều 30

• Điều 30 quy định về bảo vệ mội trường hoạt động khoáng

sản được quy định như sau:

• “1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải sử dụng 

công nghệ, thiết bị, vật liệu thân thiện với môi trường; 

thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo 

quy định của pháp luật.

• 2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện 

các giải pháp và chịu mọi chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi 

môi trường. Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi 

môi trường phải được xác định trong dự án đầu tư, báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ 

môi trường được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt”

Điều 31 sử dụng đất

Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu

lực thì hợp đồng thuê đất cũng chấm dứt hiệu lực.

Theo tác giả, quy định này phi thực tế và mâu

thuẫn với quy định tại Điều 73 Luật khoáng sản

về đóng cửa mỏ

Khoản 2 Điều 66 quy định về điều kiện của tổ

chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai

thác khoáng sản phải có đủ điều kiện được cấp

giấy phép khai thác khoáng sản
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- Điều 77 quy định về tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản

- Điều 79 Quy định về đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản

- Văn bản quy định chi tiết:

+ Nghị Định số 158/2016/NĐ-CP;

+ Nghị Định số 22/2012/NĐ-CP

+ Nghị Định số 203/2013/NĐ-CP Quảng trị 

1.docx

B- Pháp luật liên quan:

- Pháp luật về Thuế Tài nguyên;

- Phí bảo về môi trường;

- Pháp luật về bảo vệ môi trường

C- Phân công, phân cấp

Quảng trị 1.docx
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XIN CÁM ƠN


