
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 221  /QĐ-STNMT            Lạng Sơn,  ngày 25  tháng 7 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa  

đối với thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy 

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ 

Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 

09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy 

định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 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; 

trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT 

ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung một số 

điều Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và giao 

trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 
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sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Trên cơ sở Thông báo số 137/TB-SNV ngày 11/6/2018 của Sở Nội vụ, kết 

quả thẩm định quy định thực hiện cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh 

vực Tài nguyên nước và lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ 

chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 84/QĐ-STNMT ngày 03/7/2014 của Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện theo cơ chế 

một cửa đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định này được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở; Trưởng các phòng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                       
- VP UBND tỉnh; 
- Các Sở, Ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 

  - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm CNTT TN&MT (đăng lên Website 
của Sở); 
- Lưu: VT, HS, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

                          Đã ký 

 

 

  

Bùi Văn Côi 
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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính  

lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng  
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  221  /QĐ-STNMT ngày 25/7 /2018 

 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

Chƣơng I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành 

chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, gồm các thủ tục hành chính sau:  

1. Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò 

khoáng sản; 

2. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

3. Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản;  

4. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; 

5. Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần 
diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; 

6. Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 

7. Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Cấp Giấy 

phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; 

8. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; 

9. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; 

10. Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện 

tích khu vực khai thác khoáng sản; 

11. Thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng 

cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ 

dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; 

12. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

13. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

14. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

15. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 
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Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, 

cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến hoạt động địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Điều 3. Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoáng sản 

1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau: 

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 

hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai 

thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành 
viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

b) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức. 

2. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau: 

a) Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày 
nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác 

khoáng sản: nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản: nộp 
bản sao Báo cáo tài chính của năm gần nhất. 

3. Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản 

sau: 

a) Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành 
viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết 

góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã; 

b) Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của 
thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ 

chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn 

thu hợp pháp khác theo quy định. 

Điều 4. Điều kiện cấp, gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; 

chuyển nhƣợng quyền thăm dò khoáng sản 

1. Điều kiện cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định 

tại Điều 36 Luật Khoáng sản năm 2010 hoặc trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật Khoáng sản năm 
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2010; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại Khoản 

1 Điều 35 Luật Khoáng sản năm 2010 thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ 

điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật 

Khoáng sản năm 2010; 

b) Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; đối với khoáng 

sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án 

thăm dò khoáng sản. 

2. Điều kiện của hộ kinh doanh được thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường 

Hộ kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Khoáng sản được cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khi đáp ứng 

đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 25 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; có hợp đồng 

với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 

Điều 35 Luật Khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò; 

b) Có đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ và phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản; 

c) Diện tích khu vực đề nghị thăm dò không quá 01 ha. 

3. Điều kiện gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản được 

xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 

45 ngày, trong đó, giải trình rõ lý do việc đề nghị gia hạn; 

b) Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng 

mục công việc theo Đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng 
sản đã cấp hoặc có sự thay đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với 

đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận; 

c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò 

khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 
2 Điều 42 Luật Khoáng sản. 

Trường hợp Giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề 

nghị gia hạn đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định thì tổ chức, 

cá nhân thăm dò khoáng sản phải tạm dừng thi công, đồng thời có trách nhiệm 
quản lý, bảo vệ tài sản, công trình thăm dò, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

cho đến khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn. 

4. Điều kiện chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 
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a) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành 

nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện  hành 

nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Khoáng sản để tiếp 
tục thực hiện đề án thăm dò; 

b) Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng 

đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các Điểm b, c, d và e Khoản 2 Điều 42; 

Khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng 
sản; 

c) Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ 

liên quan đến hoạt động thăm dò khoáng sản; 

d) Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển 
nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép 

thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày. 

 Điêu 5. Điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; Giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt 

trữ lượng phù hợp với quy hoạch quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều 

10 Luật Khoáng sản năm 2010. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có 
phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp 

khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng 

Chính phủ cho phép bằng văn bản; 

b) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

c) Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu 

tư khai thác khoáng sản. 

d) Đã hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu đối với trường 
hợp nộp nhiều lần, hoặc một lần đối với trường hợp nộp 100% tổng số tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản (đối với việc cấp Giấy phép ở khu vực không thông 

qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản). 

2. Điều kiện cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở 

bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.  

Điều 6. Điều kiện của hộ kinh doanh đƣợc khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thƣờng, khai thác tận thu khoáng sản 

Hộ kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Khoáng sản được cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:  
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1. Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò 

và phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản tỉnh, thành phố nơi có khoáng sản. Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai 

thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, 
công nghệ, phương pháp khai thác phù hợp; 

2. Có kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

3. Quy mô công suất khai thác không quá 3.000 m
3
 sản phẩm là khoáng 

sản nguyên khai/năm. 

Điều 7. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác 

tận thu khoáng sản; điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được gia hạn Giấy phép khai 

thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản khi đáp ứng đủ các 
điều kiện sau đây: 

a) Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép 

khai thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày và khi Giấy phép khai thác 
tận thu khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 15 ngày; trong đó giải trình rõ lý do đề 

nghị gia hạn; 

b) Có báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản từ khi được cấp 

phép khai thác đến thời điểm đề nghị gia hạn, trong đó chứng minh rõ đến thời 
điểm đề nghị gia hạn chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực 

khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản; 

c) Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai 

thác đã hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định tại các Điểm a, c, d, đ, e và g 
khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản; 

các Điểm c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 55, Điểm a Khoản 2 Điều 69 Luật Khoáng 

sản năm 2010 đối với Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; 

d) Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng 

đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp 

luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan; 

đ) Tại thời điểm đề nghị gia hạn, kế hoạch khai thác khoáng sản tiếp theo 
phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt theo quy định tại Điểm c 

hoặc Điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010. 

2. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu 

khoáng sản là gia hạn thời gian tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản 
của tổ chức, cá nhân trên cơ sở trữ lượng khoáng sản được phép khai thác còn 

lại tính đến thời điểm gia hạn mà không thay đổi công suất được phép khai thác. 

Trường hợp muốn tăng công suất khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác 

khoáng sản phải lập dự án đầu tư cải tạo hoặc mở rộng; lập trình phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động tới môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, phương 

án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Khi gia hạn Giấy phép khai thác 
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khoáng sản, khu vực khai thác có thể được điều chỉnh phù hợp với trữ lượng 

khoáng sản còn lại, nhưng không vượt ra ngoài phạm vi khu vực khai thác đã 

cấp phép trước đó. 

3. Trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản, Giấy phép khai thác tận 
thu 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 và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, công trình khai thác, 

công trình an toàn, bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho 
đến khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời không được gia hạn. 

4. Các trường hợp điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản 

a) Trữ lượng khoáng sản sau khi thăm dò nâng cấp trong khu vực khai 

thác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vượt quá mức độ tin cậy 
của các khối trữ lượng tương ứng đã được phê duyệt trước đó; 

b) Khi tổ chức, cá nhân muốn nâng công suất khai thác quá 15% công 

suất khai thác khoáng sản đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản; 

c) Khi có sự thay đổi tên tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; 

d) Khi muốn thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác, trữ 

lượng được phép huy động vào thiết kế khai thác đã xác định trong dự án đầu tư, 

thiết kế mỏ. 

Điều 8. Điều kiện chuyển nhƣợng quyền khai thác khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng đủ điều kiện quy định tại Khoản 
1 Điều 51 và Khoản 2 Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010. 

2. Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân được phép khai 

thác khoáng sản đã hoàn thành công việc quy định tại Khoản 1 Điều 66 và các 

nghĩa vụ quy định tại các Điểm a, b, c, d, e và g Khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng 
sản năm 2010. 

3. Khu vực được phép khai thác không có tranh chấp về quyền và nghĩa 

vụ liên quan đến hoạt động khoáng sản. 

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ cho cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thác khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày. 

Điều 9. Quy định về bản đồ, bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động 

khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản 

1. Tỷ lệ của bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản, khu vực đề nghị đóng 

cửa mỏ khoáng sản được quy định như sau: 

a) Đối với khu vực có diện tích từ ≥ 5km
2
, bản đồ khu vực được lập trên 

nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ 

hơn 1:100.000; 

b) Đối với khu vực có diện tích từ >2 đến <5km
2
, bản đồ khu vực được 

lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình,  hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ 

không nhỏ hơn 1: 50.000; 

c) Đối với khu vực có diện tích 0,5 đến <2km
2
, bản đồ khu vực được lập 
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trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không 

nhỏ hơn 1:25.000; 

d) Đối với khu vực có diện tích <0,5km
2
, bản đồ khu vực được lập trên 

nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ 
hơn 1:10.000 đối với bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; không nhỏ hơn 

1:5.000 đối với Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, Bản đồ khu vực đóng cửa 

mỏ khoáng sản. 

2. Các bản vẽ trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản được lập theo hệ 

tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 107
0
15' múi chiếu 3

0
. 

Điều 10. Mẫu giấy tờ 

1. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế 
một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 

(Chi tiết theo Mẫu giấy tờ số 01 đính kèm). 

2. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính 
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Chi tiết theo 

Mẫu giấy tờ số 02 đính kèm). 

3. Mẫu giấy tờ áp dụng theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 

26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 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; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản (Chi tiết 

theo Mẫu giấy tờ số 03 đính kèm). 

 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

THỦ TỤC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 Ở KHU VỰC CHƢA THĂM DÕ KHOÁNG SẢN 

  

Điều 11. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính: 

a) Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 01 - 
Mẫu giấy tờ số 02);  

b) Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản 

phẩm và bản cam kết thực hiện trúng đấu giá (Mẫu số 03 - Mẫu giấy tờ số 02).  
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2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo 

để đối chiếu:  

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp;  

b) Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và 

chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài 

chính (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 02). 

Điều 12. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả - Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 

thông báo thông tin về phiên đấu giá. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp: 

- Hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức 
nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

- Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội 
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp 

luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng 

chuyên môn giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển 
theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Sau khi hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản, Phòng chuyên môn tham mưu tổ chức xét chọn hồ sơ của tổ 
chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá và báo cáo Chủ tịch Hội đồng đấu giá 

hoặc chuyển hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia đấu giá cho 

tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (trường hợp đấu giá thông qua tổ chức đấu giá 
chuyên nghiệp) để thực hiện đấu giá theo quy định. 

Đối với hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản không 

được xét chọn, Phòng chuyên môn tham mưu thông báo cho tổ chức, cá nhân liên 

quan bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không được xét chọn. 

Đối với hồ sơ được xét chọn, Phòng chuyên môn tham mưu thông báo 

công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá tại trụ sở cơ 

quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi 
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tiến hành phiên đấu giá; thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm họp trao 

đổi về các thông tin liên quan đến phiên đấu giá; thời điểm khảo sát thực địa khu 

vực đấu giá; thời gian nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức, cá 

nhân được tham gia phiên đấu giá. 

b) Kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức đấu giá 

chuyên nghiệp phải tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

c) Sau khi kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Phòng 
chuyên môn tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt kết quả 

trúng đấu giá; Thông báo công khai kết quả trúng đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá và trang thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân nhân tỉnh. 

4. Trả kết quả 

Văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực 

chưa thăm dò khoáng sản được gửi trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trúng đấu giá 

thông qua dịch vụ Bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả.  

Điều 13. Thời gian giải quyết 

Thời hạn không quá 112 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

30 ngày. 

2. Xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá: 30 

ngày. 

3. Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 30 ngày. 

4. Nộp tiền đặt trước: 07 ngày. 

5. Trình hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá: 05 ngày. 

6. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt: 05 ngày. 

7. Công khai kết quả trúng đấu giá: 05 ngày. 

Điều 14. Phí, lệ phí: Mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản theo quy định. 

 

Mục 2 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÕ KHOÁNG SẢN 

 

Điều 15. Quy định về hồ sơ 

 Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03 - Mẫu giấy 

tờ số 03);  
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b) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Phụ lục 02 Mẫu số 22 - Mẫu giấy 

tờ số 03);  

c) Đề án thăm dò khoáng sản (Mẫu số 01 - Mẫu giấy tờ số 03).  

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: 

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp;  

b) Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong 

trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài;  

c) Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;  

d) Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;  

đ) Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 3 

của quy định nay. 

3. Ngoài những thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, 

trường hợp hồ sơ không do tổ chức, cá nhân tự lập mà thuê đơn vị tư vấn lập thì 

hồ sơ phải bổ sung thêm bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng của tổ 

chức, cá nhân đã ký kết với đơn vị tư vấn và hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn; 
Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn phải đúng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 

số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản.    

Điều 16. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp: 

- Hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, tổ chức 
nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Văn bản, tài liệu theo đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 

hành phiếu tiếp nhận hồ sơ. 

- Hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội 
dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp 

luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân 

bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ 

của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ thực hiện một lần 

2. Chuyển hồ sơ 

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 
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b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Phòng 

chuyên môn giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển 

theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn tham mưu gửi đề án thăm dò để lấy ý kiến góp ý của một số chuyên 

gia thuộc lĩnh vực chuyên sâu và tổ chức thẩm định nội dung đề án thăm dò 

khoáng sản. Thời gian trả lời ý kiến của chuyên gia không quá 10 ngày, kể từ 
khi nhận được đề nghị của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp nội dung đề án thăm dò khoáng sản phức tạp, Phòng chuyên 

môn tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kỹ thuật để thẩm 

định đề án. Thời gian quyết định việc thành lập, họp Hội đồng kỹ thuật được 
tính vào thời gian tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản. 

- Kể từ ngày nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia, Phòng chuyên 

môn có trách nhiệm tham mưu tổng hợp các ý kiến và gửi kèm theo hồ sơ đề 

nghị thăm dò khoáng sản cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kèm theo ý 

kiến góp ý của các chuyên gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thông 

qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng 

thẩm định trong trường hợp cần thiết.  

Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề án thăm dò khoáng sản theo ý 

kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do chưa thông qua đề án hoặc 

những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản.  

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện 

hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án 

thăm dò khoáng sản. 

b) Trình cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản:  

- Kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp lại hồ sơ đã hoàn chỉnh theo thông báo 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định hồ sơ, đề án, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cấp phép 

thăm dò cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban  

nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng 

sản. Trong trường hợp không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 
theo quy định. 
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Điều 17. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 66 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 45 ngày. 

c) Trình cấp Giấy phép thăm dò: 10 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc 

cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 
Giấy phép thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò 

khoáng sản. 

 Điều 18. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết tại Phụ lục 

đính kèm).  

Mục  3 

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÕ 

 

Điều 19. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 04 - Mẫu 

giấy tờ số 03);  

b) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề 

nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (Mẫu số 42 - Mẫu giấy tờ 

số 03);  

c) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (Phụ lục 02 Mẫu số 23 - Mẫu giấy 

tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động 

thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản . 

Điều 20. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị gia hạn; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến 
gia hạn.  

b) Trình gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản:  
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- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy 
phép thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép gia hạn thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép 
thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 

theo quy định. 

Điều 21. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 

c) Trình gia hạn Giấy phép thăm dò: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc gia 

hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản. 

Điều 22. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết tại Phụ lục 

đính kèm).  

Mục 4 

THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN THĂM DÕ KHOÁNG SẢN 

 

Điều 23. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 06 - 

Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Bản đồ khu vực đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 
(Phụ lục 02 Mẫu số 22 - Mẫu giấy tờ số 03); 

c) Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;  

d) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản (Mẫu số 43 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: 
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a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng 

sản;  

b) Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn 
thành nghĩa vụ quy định gồm: Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, 

đề án thăm dò khoáng sản đã được chấp thuận;  

c) Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, 

chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối 
lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán;  

d) Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm dò gây ra (nếu có);  

đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản;  

e) Báo cáo các hoạt động khác cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật;  

g) Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực hiện 

được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm dò khoáng sản. 

Điều 24. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị chuyển nhượng quyền thăm dò;  thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 
khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền thăm dò. 

b) Trình chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò. Trong trường 

hợp không cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò Giấy phép thăm dò khoáng 
sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển 
nhượng quyền thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ 

có liên quan theo quy định. 

Điều 25. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 
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c) Trình chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc 
chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

Điều 26. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm).  

 

Mục 5 
TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÕ  

HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÕ 

 

Điều 27. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (Mẫu số 05 - Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Giấy phép thăm dò khoáng sản;  

c) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề 

nghị trả lại (Mẫu số 42 - Mẫu giấy tờ số 03);  

d) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp 

theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò (Phụ lục 02  

Mẫu số 33 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động 
thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại. 

Điều 28. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản/trả lại một phần diện tích khu vực 

thăm dò khoáng sản; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên 
quan đến trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 

khu vực thăm dò khoáng sản  

b) Trình trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu 

vực thăm dò khoáng sản:  



 18 

- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và  tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc 
trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không 

cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 

khu vực thăm dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép 

thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 

đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Điều 29. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thời hạn thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 

c) Trình trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu 

vực thăm dò khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc trả 

lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm 
dò khoáng sản. 

Điều 30. Phí, lệ phí: Không quy định. 

 

Mục 6  
THỦ TỤC PHÊ DUYỆT TRỮ LƢỢNG 

 

Điều 31. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Mẫu số 19 - Mẫu giấy tờ 

số 03);  

b) Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò 

nâng cấp trữ lượng khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có 
liên quan; tài liệu luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng hoặc báo cáo khả thi của dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản (Mẫu số 39 hoặc Mẫu số 40 - Mẫu giấy tờ số 03);  
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c) Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng 

sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả giám sát thi công đề án 

thăm dò khoáng sản (nếu có). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu:  

a) Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò 

khoáng sản;  

b) Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng cấp trữ 

lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác. 

3. Dữ liệu của tài liệu báo cáo kết quả thăm dò (Báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan; phụ lục 

luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản hoặc báo cáo khả thi của dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản; biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng 
công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân; báo cáo kết quả 

giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ). 

Điều 32. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo; kiểm tra 
thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, mẫu lõi khoan, hào, giếng trong trường 

hợp xét thấy cần thiết; 

- Kể từ ngày kết thúc công việc nêu trên, Phòng chuyên môn tham mưu 

gửi báo cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu  
hoặc các Sở chuyên ngành để lấy ý kiến góp ý về các nội dung có liên quan 

trong báo cáo thăm dò khoáng sản. Thời gian trả lời của chuyên gia hoặc các Sở 

chuyên ngành không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ; 

- Kể từ ngày kết thúc công việc nêu trên, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Sở trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành nội dung công việc thẩm định hồ sơ, lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng tư vấn kỹ thuật (nếu thành lập) tổ chức 

phiên họp Hội đồng. 

- Kể từ ngày kết thúc phiên họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng 
tư vấn kỹ thuật, Phòng chuyên môn phải hoàn thành biên bản họp Hội đồng. Trường 

hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản theo ý kiến 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng tư vấn kỹ thuật, Phòng chuyên môn tham 
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mưu gửi văn bản thông báo nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên 

bản họp Hội đồng. 

c) Trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

- Kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh của 

tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng, Phòng chuyên môn tham mưu trình Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo 
quy định. 

Điều 33. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 139 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản: 80 ngày. 

c) Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản: 40 ngày  

d) Trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản: 10 ngày. 

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

e) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian tổ 

chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn thiện báo 
cáo thăm dò khoáng sản. 

Điều 34. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm).  

Mục 7  
THỦ TỤC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, 

CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU 

TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

  

 I. Trƣờng hợp cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

Điều 35. Quy định về hồ sơ 

 Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 07 - Mẫu 
giấy tờ số 03);  

b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (Phụ lục 02 Mẫu số 24 - Mẫu 

giấy tờ số 03);  
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c) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt; 

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: 

 a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp;  

b) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;  

c) Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;  

d) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền; 

đ) Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong 

nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với 

trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài);  

e) Các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điều 3 

của quy định nay. 

Điều 36. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác 
khoáng sản và kiểm tra thực địa; 

- Kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị 

khai thác khoáng sản và kiểm tra thực địa, Phòng chuyên môn tham mưu gửi 

văn bản xin ý kiến đến các cơ quan có liên quan về việc cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản theo quy định; 

- Kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, 

cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên 

quan. Sau thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời thì được coi như cơ 
quan được lấy ý kiến đã đồng ý.  

- Kể từ ngày kết thúc các công việc nêu trên, Phòng chuyên môn phải 

hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan 

đến việc khai thác khoáng sản và tham mưu tổ chức tính, xác định tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, Phòng chuyên môn có trách nhiệm hoàn chỉnh và tham mưu trình hồ 

sơ cấp phép cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 
theo quy định. 

Điều 37. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 86 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 70 ngày. 

c) Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 05 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ)  Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 
làm thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác lần đầu. 

 Điều 38. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm). 

II. Trƣờng hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản  

Điều 39. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu 

số 11 - Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Dự án đầu tư điều chỉnh theo trữ lượng mới được phê duyệt hoặc theo 

công suất điều chỉnh, thay đổi phương pháp khai thác, công nghệ khai thác kèm 

theo quyết định phê duyệt (trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 

Quy định này);  

c) Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường 

kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường 

hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 7 Quy định này);  

d) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản, nghĩa vụ đã thực hiện tính đến 
thời điểm đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản và các 

văn bản phê duyệt, cho phép điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu số 43 

- Mẫu giấy tờ số 03). 
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2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu:  

a) Thuyết minh báo cáo, các bản vẽ kèm theo và quyết định phê duyệt kết 

quả thăm dò nâng cấp trữ lượng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);  

b) Các văn bản, tài liệu liên quan đến thay đổi tên gọi, cơ cấu tổ chức của  

tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. 

Điều 40. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác 

có liên quan đến đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. 

b) Trình điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép khai 
thác khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép điều chỉnh Giấy phép khai 

thác khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 

khai thác khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 

theo quy định. 

Điều 41. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 36 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 20 ngày. 

c) Trình điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: 05 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh 

giấy phép khai thác khoáng sản. 

Điều 42. Phí, lệ phí: Không quy định 

III. Trƣờng hợp cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự 

án đầu tƣ xây dựng công trình 
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Điều 43. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 12 - Mẫu 

giấy tờ số 03); 

b) Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản trên đó thể hiện phạm vi, diện 

tích xây dựng dự án công trình (Phụ lục số 02 Mẫu số 26 - Mẫu giấy tờ số 03);  

c) Phương án khai thác khoáng sản trong diện tích dự án kèm theo 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu:  

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản quyết định chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có);  

b) Quyết định phê duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm 
quyền;  

c) Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt;  

d) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích xây 

dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);  

đ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường của dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 44. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị khai thác 
khoáng sản và kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung 

khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản. 

b) Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư 

xây dựng công trình: 

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ, Phòng chuyên môn 

có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cấp phép cho Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng 
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sản. Trong trường hợp không cấp phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 

do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép 
khai thác khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 

theo quy định. 

Điều 45. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 56 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 40 ngày. 

c) Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư 

xây dựng công trình: 05 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản. 

 Điều 46. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 
đính kèm).  

 

Mục 8 
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Điều 47. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản (Mẫu số 08 - Mẫu 

giấy tờ số 03);  

b) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn (Phụ lục 

số 02 Mẫu số 25 - Mẫu giấy tờ số 03);  

c) Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn  

(Mẫu số 43 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại 

các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm 
đề nghị gia hạn, bao gồm:  

a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy 

định của pháp luật;  
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b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 

trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy 
ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;  

d) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có);  

đ) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt 
hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 

Điều 48. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị gia hạn; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến 

gia hạn.  

b) Trình gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ Phòng chuyên môn có 

trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy 

phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không cho phép thì phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép 

thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan 
theo quy định. 

Điều 49. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thời hạn thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 

c) Trình gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 
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2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc gia 

hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Điều 50. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 
đính kèm).  

 

Mục 9 
 THỦ TỤC CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Điều 51. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10 - 

Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản 

kê giá trị tài sản chuyển nhượng;  

c) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng 
(Phụ lục số 02 Mẫu số 24 - Mẫu giấy tờ số 03); 

d) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển 

nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 43 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu:  

a) Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, 

b, c, đ và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng 

của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng, bao gồm:  

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định 

của pháp luật;  

- Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 

trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy 

ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;  

- Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả khai thác nâng cấp trữ lượng 
khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có);  

- Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: 

Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp đối với tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng; Giấy đăng ký đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận 

chuyển nhượng là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài). 
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Điều 52. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 
nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và 

các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. 

b) Trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ, Phòng chuyên môn 

có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng quyền khai thác. Trong 
trường hợp không cấp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản thì phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ 

có liên quan theo quy định. 

Điều 53. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 
c) Trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 
lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc 

chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

Điều 54. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm).  
Mục 10  

THỦ TỤC TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN, TRẢ LẠI 

MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 

Điều 55. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  
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a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Mẫu số 09 - Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại (Phụ lục số 

02 Mẫu số 34 - Mẫu giấy tờ số 03);  

c) Giấy phép khai thác khoáng sản;  

d) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại 

(Mẫu số 43 - Mẫu giấy tờ số 03); 

đ) Đề án đóng cửa mỏ hoặc đề án đóng cửa một phần khu vực khai thác, 

trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực khai thác (đối với trường 
hợp mỏ đã khai thác) (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại 

các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản tính đến thời điểm 
đề nghị trả lại, bao gồm:  

a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai 

thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy 

định của pháp luật;  

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 

trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy 
ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; 

d) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản (nếu có);  

đ) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

e) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

Điều 56. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại một phần diện tích khu vực 

khai thác khoáng sản; Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên 
quan đến trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại một phần diện tích khu 

vực khai thác khoáng sản  

b) Trình trả lại giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại một phần diện tích 

khu vực khai thác khoáng sản:  
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-  Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ, Phòng chuyên môn có 

trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép khai 
thác khoáng sản/trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. Trong 

trường hợp không cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 

một phần diện tích khai thác khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

4. Trả kết quả 

Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép 

thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 
đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Điều 57. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 41 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 

c) Trình trả lại giấy phép khai thác khoáng sản/trả lại một phần diện tích 

khu vực khai thác khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc trả 
lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai 

thác khoáng sản. 

Điều 58. Phí, lệ phí: Không quy định. 

 

Mục 11 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THÔNG THƢỜNG TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BAO 

GỒM CẢ ĐĂNG KÝ KHỐI LƢỢNG CÁT, SỎI THU HỒI TỪ DỰ ÁN NẠO 

VÉT, KHƠI THÔNG LUỒNG LẠCH 

 

Điều 59. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Đối với thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng 

thông thƣờng trong diện tích dự án xây dựng công trình 

a) Bản chính: Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, 

thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản (Mẫu số 18 - Mẫu giấy tờ số 03). 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 
chính để đối chiếu:  
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- Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê 

duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đối với thủ tục đăng ký khối lƣợng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo 

vét, khơi thông luồng lạch 

a) Bản chính:  

- Đơn đề nghị thu hồi cát, sỏi, kèm theo bản vẽ vị trí, phạm vi khu vực dự 

án nạo vét, khơi thông luồng (Mẫu số 16 - Mẫu giấy tờ số 03);  

- Bản đăng ký khối lượng, kế hoạch, phương pháp, thiết bị dùng để thu 

hồi cát, sỏi (Mẫu số 17 - Mẫu giấy tờ số 03). 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu:  

- Kế hoạch, thời gian thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch và 
quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; hợp đồng thuê bến bãi chứa cát (nếu có). 

Điều 60. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 
nghị khai thác khoáng sản và kiểm tra tại thực địa; Thẩm định các tài liệu, hồ sơ 

và các nội dung khác có liên quan đến việc khai thác khoáng sản và xác định 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

b) Trình đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 
trong diện tích dự án xây dựng công trình và đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi 

từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch: 

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ, Phòng chuyên môn 

có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoàn thành việc đăng ký. Trong trường hợp không đăng ký thì 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn chất nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo  tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. 

Điều 61. Thời hạn giải quyết 
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1. Thời hạn không quá 46 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 30 ngày. 

c) Trình đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích dự án xây dựng công trình và đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi 
từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch: 05 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan; thời gian tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thời gian tổ chức, cá nhân khai thác 

khoáng sản làm thủ tục nộp tiền cấp quyền khai thác. 

 Điều 62. Phí, lệ phí: Không quy định. 

 
Mục 12 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

 

Điều 63. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 13 - 

Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản Phụ lục số 02 Mẫu số 29 - 

Mẫu giấy tờ số 03);  

c) Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt. 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu:  

a) Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt 

hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền;  

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Điều 64. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 
nghị khai thác tận thu khoáng sản và kiểm tra thực địa; Thẩm định các tài liệu, 
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hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến khu vực đề nghị khai thác tận thu 

khoáng sản. 

b) Trình cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành công việc thẩm định hồ sơ, Phòng chuyên môn 

có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân 
tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận 

thu khoáng sản. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn chất nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo  tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy 
phép khai thác tận thu khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. 

Điều 65. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 31 ngày làm việc, cụ thể như sau. 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 20 ngày. 

c) Trình cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 
lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc 

cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bổ sung, hoàn thiện. 

 Điều 66. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 
đính kèm).  

Mục 13 
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

 

Điều 67. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 

14 - Mẫu giấy tờ số 03); 

b) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề 

nghị gia hạn (Mẫu số 43 - Mẫu giấy tờ số 03); 
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2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định 

tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn:  

a) Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa 
vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;  

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 

trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

c) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên 

khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi 
trường;  

d) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản;  

đ) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

e) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;  

g) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động 

nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản; 

h) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai 

thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực;  

f) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị 

gia hạn. 

Điều 68. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 
nghị gia hạn; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến 

gia hạn.  

b) Trình gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét quyết định gia hạn hoặc không gia hạn giấy phép khai 

thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không đồng ý gia hạn giấy phép thì 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả để thông báo tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép 
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khai thác tận thu khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên 

quan theo quy định. 

Điều 69. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 17 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 08 ngày. 

c) Trình gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc gia 
hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân đề 

nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bổ sung, hoàn thiện. 

 Điều 70. Phí, lệ phí: Thu theo quy định hiện hành (Chi tiết theo Phụ lục 

đính kèm).  

 

Mục 14  
TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

 

Điều 71. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Mẫu số 15 
- Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;  

c) Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại 

giấy phép (Mẫu số 36 - Mẫu giấy tờ số 03);  

d) Đề án đóng cửa mỏ (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 03). 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định 
tại khoản 2 Điều 69 Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn:  

a) Nộp lệ phí cấp giấy phép, các khoản thuế, phí và thực hiện các nghĩa 

vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật;  

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 
trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

c) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm;  

d) Bảo vệ tài nguyên khoáng sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động 

và các biện pháp bảo vệ môi trường;  



 36 

đ)  Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

khoáng sản và khai thác khoáng sản;  

e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra;  

h) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động 

nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản;  

i) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác 

khoáng sản chấm dứt hiệu lực;  

k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm đề nghị 

trả lại. 

Điều 72. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định hồ sơ: Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả, Phòng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề 

nghị trả lại; Thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến 

trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

b) Trình trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:  

- Kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định, Phòng chuyên môn có trách 

nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và tham mưu trình hồ sơ cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

-  Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép trả lại hoặc không cho phép trả lại 

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trường hợp không cho phép thì phải trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn chất nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo  tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. 

Điều 73. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn quá 17 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định hồ sơ: 8 ngày. 

c) Trình trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày. 

đ) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 
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2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm thời gian phải 

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề có liên quan đến việc 

cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thời gian tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản bổ sung, hoàn thiện. 

 Điều 74. Phí, lệ phí: Không quy định 

 

Mục 15  
THỦ TỤC ĐÓNG CỬA MỎ 

 

Điều 75. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau: 

1. Bản chính:  

a) Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 21 - 

Mẫu giấy tờ số 03);  

b) Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Mẫu số 02 - Mẫu giấy tờ số 03);  

c) Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị 

đóng cửa mỏ (Phụ lục số 02 Mẫu số 32 - Mẫu giấy tờ số 03);  

d) Báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

đến thời điểm đóng cửa mỏ. 

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính 

để đối chiếu:  

a) Giấy phép khai thác khoáng sản;  

b) Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; 

c) Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định gồm:  

- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác 

khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của 

pháp luật;  

- Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định 

trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;  

- Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban 
nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện;  

- Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng 

sản và khai thác khoáng sản;  

- Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại 

do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g 

khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ. 

Điều 76. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 16 Quy định này. 
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2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Quy định này. 

3. Giải quyết hồ sơ 

a) Thẩm định đề án đóng cửa mỏ:  

- Kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Phòng 

chuyên môn có trách nhiệm xem xét hồ sơ; tham mưu lấy ý kiến nhận xét, phản 
biện của thành viên Hội đồng; mời đại diện thành viên Hội đồng tham gia kiểm 

tra thực địa (trong trường hợp cần thiết). Trong thời gian không quá 15 ngày kể 

từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá 

nhân được gửi lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về nội dung đề án 
đóng cửa mỏ và các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn nêu trên, nếu không có 

văn bản trả lời coi như đã đồng ý. 

- Kể từ ngày nhận được ý kiến nhận xét, phản biện và cơ quan liên quan, 

Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến góp ý, lập tờ trình, tham mưu báo cáo Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định để tổ chức phiên họp Hội đồng. 

-  Kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ 

tịch Hội đồng quyết định thời điểm tổ chức phiên họp Hội đồng. 

- Kể từ ngày kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoàn thành 
Biên bản họp Hội đồng. Trường hợp phải bổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông 

qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Phòng chuyên môn tham mưu thông báo 

bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ, trong đó nêu rõ lý do 

phải hổ sung, hoàn chỉnh hoặc chưa thông qua đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 
kèm theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định. 

Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định. 

b) Trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản:  

- Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được Hội đồng thẩm định 

thông qua hoặc nhận được văn bản bổ sung, hoàn chỉnh đề án của tổ chức, cá 

nhân đề nghị đóng cửa mỏ (nếu có), Phòng chuyên môn tham mưu trình hồ sơ 

phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Kể từ ngày nhận được Tờ trình, kèm theo hồ sơ của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

ban hành quyết định phê duyệt đề án; trường hợp không phê duyệt đề án, phải có 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

c) Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ: Kể từ khi nhận được quyết 

định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết 
quả và thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định. 

d) Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã 

được phê duyệt: Thời gian căn cứ vào nội dung đề án đóng cửa mỏ được phê 

duyệt và không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 

đ) Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: Kể từ ngày 
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nhận được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Phòng 

chuyên môn tham mưu chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác nhận, 

hoàn trả tiền ký quỹ phục hồi môi trường, cơ quan khác có liên quan tổ chức 

kiểm tra thực địa để xác minh kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 

e) Trình đóng cửa mỏ:  

- Kể từ khi kết thúc kiểm tra thực địa về kết quả thực hiện đề án đóng cửa 

mỏ, Phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tham mưu trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. 

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan 

UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, trường hợp không 

đồng ý ban hành quyết định thì phải có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả 

 Phòng chuyên môn chất nhận kết quả từ UBND tỉnh và chuyển cho Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo  tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy 

phép khai thác tận thu khoáng sản đến nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có 

liên quan theo quy định. 

Điều 77. Thời hạn giải quyết 

1. Thời hạn không quá 85 ngày làm việc, cụ thể như sau: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày. 

b) Thẩm định đề án đóng cửa mỏ: 43 ngày. 

c) Trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 05 ngày. 

d) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

đ)  Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ: 02 ngày. 

e) Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 15 ngày. 

g) Trình đóng cửa mỏ: 02 ngày. 

h) Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày. 

i) Thông báo và trả kết quả: 02 ngày. 

2. Thời gian quy định tại Khoản 1 Điều này không bao gồm tổ chức, cá 

nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đề án đóng cửa mỏ đã được phê 
duyệt. 

 Điều 78. Phí, lệ phí: Không quy định 

 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 79. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đề nghị 

cấp, điều chỉnh, gia hạn, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản; phê duyệt trữ 
lượng khoáng sản; Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 
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thường trong diện tích dự án xây dựng công trình bao gồm cả đăng ký khối 

lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; đóng cửa mỏ 

khoáng sản có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

Điều 80. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

1. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định này; tiếp nhận hồ 

sơ; xem xét kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ; hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân kê khai, bổ sung hồ sơ (nếu thiếu). Đối với những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định thì tiếp nhận, viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, cập 
nhật vào Sổ theo dõi và chuyển hồ sơ cho cơ quan giải quyết theo quy định tại 

Quyết định này; 

2. Đối với những hồ sơ giải quyết chậm hẹn thì phải thông báo cho tổ 

chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do chậm hẹn và hẹn ngày trả kết quả lần hai; 

3. Tham mưu về thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài 

chính (nếu có) theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính 

của tổ chức, cá nhân; 

4. Rà soát, theo dõi kết quả thực hiện thủ tục hành chính; tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa định kỳ hàng tháng; 

5. Tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

Điều 81. Trách nhiệm của Phòng chuyên môn và bộ phận liên quan 

1. Thực hiện giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định. Nếu vì lý 
do khách quan việc giải quyết hồ sơ bị chậm phải báo ngay cho Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân biết. 

2. Trường hợp giải quyết hồ sơ có liên quan đến bộ phận khác thì chủ 

động liên hệ để cùng phối hợp giải quyết. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu các văn bản quy phạm pháp luật là 

căn cứ pháp lý ban hành Quy định này thay đổi hoặc các tổ chức, cá nhân có 

phản ánh vướng mắc thì Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng chuyên môn có 

trách nhiệm tham mưu, trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, 
bổ sung Quy định này cho phù hợp quy định của pháp luật./. 

 
  GIÁM ĐỐC 

  
                         Đã ký 

 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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PHƢƠNG ÁN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN  

 

STT Thời hạn giải quyết theo quy định 

Phƣơng án 

cắt giảm 

(ngày) 

Tổng 

số thời 

hạn cắt 

giảm 

1 Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chƣa thăm dò khoáng sản  

 Tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

30 ngày. 

- 0/112 

 Xét chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị tham gia phiên đấu giá: 30 

ngày. 

- 

 Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 30 ngày. - 

 Nộp tiền đặt trước: 07 ngày. - 

 Trình hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá: 05 ngày. - 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt: 05 ngày. - 

 Công khai kết quả trúng đấu giá: 05 ngày. - 

2 Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 29/95  

(30%)  Thẩm định hồ sơ: 55 ngày (20 ngày của Sở (kiểm tra tọa độ, diện tích, 

kể cả kiểm tra thực địa); 20 ngày của các cơ quan có liên quan; 5 ngày 

tổng hợp ý kiến chuyên gia; 10 ngày Hội đồng thẩm định (UBND 

tỉnh) 

10 

 Trình cấp Giấy phép thăm dò: 21 ngày 11 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày - 

 Thông báo và trả kết quả: 07 ngày. 05 

3 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản;  

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình gia hạn Giấy phép thăm dò: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày. 01 

4 Thủ tục Chuyển nhƣợng quyền thăm dò khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày. 01 

5 Thủ tục Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực 

thăm dò khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện 

tích khu vực thăm dò khoáng sản: 02 ngày. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày. 01 

6 Thủ tục Phê duyệt trữ lƣợng khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 51/190 

(26,8%)  Kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản: 120 ngày. 40 

 Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản: 40 ngày.  

 Trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản: 15 ngày. 05 
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 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 03 

7 Thủ tục Cấp, Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; 

I Trường hợp Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 29/115 

(25%)  Thẩm định hồ sơ: 91 ngày. 21 

 Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 05 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 07 ngày. 05 

II Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 4/40 

(10%)  Thẩm định hồ sơ: 20 ngày.  

 Trình điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: 05 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày. 01 

III Trƣờng hợp Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tƣ xây dựng 

công trình 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 16/72 

(22%)  Thẩm định hồ sơ: 45 ngày. 5 

 Trình cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư 

xây dựng công trình: 05 ngày. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 10 ngày. 08 

8 Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thời hạn thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 3 ngày. 01 

9 Thủ tục Chuyển nhƣợng quyền khai thác khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thời hạn thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 3 ngày. 01 

10 Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai 

thác khoáng sản; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 9/50 

(18%)  Thời hạn thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện 

tích khu vực khai thác khoáng sản: 02 ngày. 
 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 3 ngày. 01 

11 Thủ tục Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thƣờng trong diện tích 

dự án xây dựng công trình (đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

cho phép đầu tƣ mà sản phẩm khai thác chỉ đƣợc sử dụng cho xây dựng công trình đó) 

bao gồm cả đăng ký khối lƣợng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 11/57 

(19%)  Thẩm định hồ sơ: 35 ngày. 5 

 Trình đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường  
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trong diện tích dự án xây dựng công trình và đăng ký khối lượng cát, 

sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch: 05 ngày. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 05 ngày. 03 

12 Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 4/35 

(11,4%)  Thẩm định hồ sơ: 20 ngày.  

 Trình cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 05 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày. 01 

13 Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 3/20 

(15%)  Thẩm định hồ sơ: 08 ngày.  

 Trình gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 02 ngày.  

14 Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 05 ngày. 03 3/20 

(15%)  Thẩm định hồ sơ: 08 ngày.  

 Trình Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: 02 ngày.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 03 ngày.  

 Thông báo và trả kết quả: 02 ngày.  

15 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản 

 Tiếp nhận hồ sơ: 03 ngày 01 8/93 

(8,6%)  Thẩm định đề án đóng cửa mỏ: 43 ngày  

 Trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 08 ngày. 03 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày.  

 Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ: 02 ngày.  

 Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 15 ngày  

 Trình đóng cửa mỏ: 05 ngày 03 

 Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định: 07 ngày  

 Thông báo và trả kết quả: 03 ngày 01 

  


