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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 Nam 

  tháng 7 năm 2019 tại Tây Ninh)   

 

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.  



2 

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). Tổng cục tiếp nhận 31 hồ sơ hoạt động 

khoáng sản (10 thăm dò, 16 khai thác, 05 đóng cửa mỏ). Cụ thể từng khu vực 

như sau: 

Khu vực phía Nam: 04 Giấy phép thăm dò: Đắk Lắk (01), Ninh Thuận 

(02), Bình Định (01); 08 giấy phép khai thác: Khánh Hòa (02); Bình Phước (01); 

Đắc Nông (01); Quảng Bình (02); Lâm Đồng (01); Ninh Thuận (01). 

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, nộp lần đầu khoảng 201 tỷ 

Trong đó, Khu vực phía Nam: 07 hồ sơ, tổng số tiền: 261 tỷ đồng; thu lần 

đầu: 41 tỷ. 

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 01 mỏ thuộc Khu 

vực phía Nam: Cát trắng khu vực Cây Táo 3, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc, tỉnh Bình Thuận, giá khởi điểm R = 3%, giá trúng đấu giá Rđg = 3,45% 

(tăng 15% so với giá khởi điểm);  

I.4. Công tác thanh tra, kiểm tra  

Từ đầu năm đến 30/6/2019, Tổng cục đã triển khai Hội nghị tập huấn 

(trực tuyến) nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Tổng 

cục đã 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.  

Trong đó, Khu vực phía Nam: Đã tiến hành Hậu kiểm việc thực hiện kết 

luận thanh tra, thông báo sau kiểm tra tại tỉnh Long An (11 tổ chức/12 giấy 

phép); tại tỉnh Đồng Nai (14 tổ chức/17 giấy phép) khai thác do Ủy ban nhân 

dân tỉnh cấp; 11 cuộc tại các khu vực phía Nam tại các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm 

Đồng, Quảng Bình, Gia Lai. 

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 
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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 có 02 đề án chính phủ thuộc khu vực phía Nam: “Thăm dò quặng 

urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, Nam Giang, Quảng Nam”; "Điều tra, đánh giá tiềm 

năng khoáng sản cát trắng trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến 

Quảng Nam". 

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. 

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 
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