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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2019 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC  

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Bắc 

  tháng 7 năm 2019 tại Thanh Hóa)   

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

1.1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Năm 2019, Tổng cục được giao xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật, bao 

gồm: 01 Nghị quyết của Quốc hội; 01 Nghị định của Chính phủ và 02 Thông tư của 

Bộ trưởng. Tình hình thực hiện như sau: 

- Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và 

khai thác tài nguyên nước: Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo, trình Bộ xin ý kiến về thể 

thức văn bản của hồ sơ để trình Quốc hội (Phiếu trình số 199/PT-ĐCKS ngày 

23/4/2019). Chính phủ cũng đã có Tờ trình số 139/TTr-CP ngày 17/4/2019 đề nghị 

bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 (tháng 

10/2019) tại Văn bản số 2736/TTKQH-PL. Tổng cục đang khẩn trương chuẩn bị để 

họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để 

lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết.   

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 

ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản (phần khoáng sản): Đã hoàn thành dự thảo lần 1, 

chuẩn bị tổ chức họp Tổ Biên tập; trình Bộ TNMT ký văn bản gửi Bộ Công Thương 

để cập nhật thông tin, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 

ngày 03/4/2017 của Chính phủ (văn bản số 2321/BTNMT-TĐKTTT ngày 21/5/2019).  

- 02 Thông tư: 1. Quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng 

khoáng sản đá ốp lát và đá cảnh; 2. Quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công 

các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Đã tổ chức Hội thảo lần 2, 

đơn vị đang hoàn chỉnh dự thảo để trình Bộ đúng tiến độ.  
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1.2. Tình hình cấp phép hoạt động khoáng sản 

Từ đầu năm đến 30/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp phép 41 giấy 

phép (30 khai thác, 11 thăm dò); Riêng khu vực phía Bắc cấp 07 giấy phép thăm dò1 

và 22 giấy phép khai thác2. 

1.3. Công tác tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tính tiền hoàn trả 

chi phí điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản 

a) Về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Từ đầu năm đến 30/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 52 hồ 

sơ (trong đó có 23 hồ sơ phê duyệt chính thức đối với đá hoa trắng đang tạm thu), với 

tổng số tiền khoảng 2.620 tỷ, thu lần đầu khoảng 201 tỷ (tập trung chủ yếu ở khu vực 

phía Bắc với 45 hồ sơ, tổng số tiền 2.359 tỷ đồng, thu lần đầu: 160 tỷ đồng). 

b) Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được Bộ TNMT 

phê duyệt, tính từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã tổ chức đấu giá thành công đối với 

03 khu vực khoáng sản trên cả nước trong đó có 02 mỏ thuộc Khu vực phía Bắc: (1) 

khu vực quặng apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai với giá trúng đấu tăng 130% so 

với giá khởi điểm; (2) Đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 1, xã Suối Giàng, 

huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái với giá trúng thầu tăng 137% so với giá khởi điểm. 

Hoàn thành việc thu thập tài liệu, xây dựng quy chế đấu giá, lập hồ sơ mời đấu 

giá đối với 02 khu vực quặng chì kẽm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm: (1) Quặng 

chì - kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Chang; (2) Quặng chì kẽm khu vực Sơn Đô. Dự 

kiến sẽ tổ chức cuộc đấu giá vào tháng 9/2019. 

I.4. Công tác thanh tra, kiểm tra  

Trong 6 tháng đầu năm, đã triển khai Hội nghị tập huấn (trực tuyến) nghiệp vụ 

và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019; ban hành 17 Thông báo khắc 

phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, 08 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính.  

- Khu vực phía Bắc: đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra 

đối với tỉnh Ninh Bình (14 giấy phép/14 doanh nghiệp) và tỉnh Hòa Bình (15 giấy 

phép/15 doanh nghiệp); thanh tra chuyên đề xác định sản lượng khoáng sản khai thác 

tại một số mỏ đá vôi, đá sét làm nguyên liệu xi măng tại tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa 

theo kế hoạch; Đã hoàn thành trình tự, thủ tục xử lý vi phạm khai thác vượt quá phạm 

vi ranh giới độ sâu được phép khai thác tại mỏ than Uông Thượng, thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh của Công ty PT. Vietmindo Energitama (theo kiểm tra đột xuất 

                                              
1 Lào Cai (01), Phú Thọ (02), Yên Bái (02), Lai Châu (01), Nghệ An (01) 
2 Phú Thọ (02); Quảng Ninh (08); Hà Giang (02); Thái Bình (01); Ninh Bình (02); Hà Nam (02); Lào Cai (02); Bắc Kạn 

(01); Nghệ An (01); Thái Nguyên (01). 
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năm 2018); 05 cuộc kiểm tra đột xuất tại khu vực phía Bắc tại các tỉnh: Thái Nguyên; 

Bắc Kạn; Quảng Ninh; Lai Châu. 

2. Công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản  

Hiện nay, trên địa cả nước đã tiến điều tra, lập bản đồ địa chất và khoáng sản 

1/200.000; 70% diện tích đất liền đã lập bản đồ địa chất và khoáng sản 1/50.000; hầu 

hết các thành phố, thị xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã điều tra 

địa chất đô thị. Qua quá trình điều tra, khảo sát, thăm dò và lập bản đồ địa chất và 

khoáng sản đã phát hiện, xây dựng và thành lập các đề án lớn. 

Hiện nay, Tổng cục đang triển khai 05 đề án Chính phủ trên cả nước, trong đó 

khu vực phía Bắc 03 đề án là: “Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng than phần đất 

liền bể Sông Hổng”; “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, 

đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng 

dải ven bờ biển Việt Nam”; “Bay đo trọng lực, từ biển tỉ lệ 1:250.000: đã hoàn thành 

bay đo trên diện tích là 107.000 km2”. 

Các đề án này đều đã thu được các kết quả nhất định. Các kết quả của các đề 

án này đều được cập nhật thường xuyên, kịp thời để báo cáo Chính phủ, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để phục vụ cho các địa phương, phục vụ công tác cấp phép 

thăm dò, đấu giá hoạt động khoáng sản. Ngoài ra, các đề án cấp Bộ cũng thu được 

các kết quả đáng kể, có nhiều phát hiện khoáng sản có giá trị; cung cấp cho các địa 

phương thông tin về điều tra môi trường khoáng sản độc hại, khu vực ô nhiễm phóng 

xạ,...  

Các kết quả nêu trên cho thấy hiệu quả đầu tư cho công tác điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản trong việc cung cấp nguyên liệu khoáng cho các ngành kinh tế mà 

còn cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu về môi trường cho các địa phương được 

tiến hành điều tra.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm 2019 Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Hoàn thiện trình ban hành 01 Nghị quyết, 01 Nghị định và 02 Thông tư 

thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 đảm bảo đúng 

tiến bộ và chất lượng. 

2. Hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và 

tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu thực tế. 

3. Hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thi công 

đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội”. 

4. Hoàn thành thủ tục để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản thành 

công ít nhất 03 khu vực khoáng sản. 
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5. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế song phương, đa phương, tham gia các 

diễn đàn, tổ chức quốc tế. 

6. Nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị 

trực thuộc Tổng cục. 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

 


