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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 16/2012/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012 
 

THÔNG TƯ 
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, 
hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 và khoản 2 Điều 75 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 
ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ khoản 4 Điều 7 và khoản 2 Điều 34 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 
09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đề án thăm dò 
khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp 
phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản, 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết về thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; thẩm 
định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, nghiệm thu kết quả thực hiện đề 
án đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo, văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt 
động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ 
khoáng sản. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; cơ quan quản lý nhà nước về 
công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.  

2. Tổ chức làm nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.  

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, 
đóng cửa mỏ khoáng sản; tổ chức, cá nhân hành nghề thăm dò khoáng sản.  

 
Chương II 

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 
 

Điều 3. Nội dung đề án thăm dò khoáng sản  

1. Việc lập đề án thăm dò khoáng sản phải căn cứ vào tài liệu khảo sát, tài liệu 
địa chất của các giai đoạn trước làm cơ sở cho lựa chọn diện tích và đối tượng 
khoáng sản thăm dò. 

2. Đề án thăm dò khoáng sản bao gồm bản thuyết minh, các phụ lục và bản vẽ 
kỹ thuật kèm theo.  

3. Bố cục, nội dung các chương, mục của đề án thăm dò khoáng sản được lập 
theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Nội dung, trình tự thẩm định đề án thăm dò khoáng sản  

1. Nội dung thẩm định đề án thăm dò khoáng sản: 

a) Vị trí, tọa độ, ranh giới và diện tích của khu vực thăm dò khoáng sản, 

b) Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản đã có để lựa chọn diện tích và đối tượng 
khoáng sản thăm dò;  

c) Cơ sở phân chia nhóm mỏ theo mức độ phức tạp; lựa chọn mạng lưới công 
trình thăm dò đánh giá cấp trữ lượng; tổ hợp các phương pháp kỹ thuật, khối lượng 
các dạng công trình; các loại mẫu phân tích: phương pháp lấy, gia công, phân tích, 
số lượng mẫu, nơi dự kiến phân tích; cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu 
cơ bản;  

d) Tác động của công tác thăm dò đến môi trường, an toàn lao động và các 
biện pháp xử lý; các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong quá trình 
thăm dò; 

đ) Dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng; cơ sở phương pháp tính trữ lượng; trữ lượng 
dự kiến và tính khả thi của mục tiêu trữ lượng; 

e) Tính hợp lý, tính khả thi về tổ chức thi công, thời gian, tiến độ thực hiện; 
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g) Tính đúng đắn của dự toán kinh phí các hạng mục thăm dò theo các quy 
định hiện hành. 

2. Trình tự, thủ tục thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã được quy định tại 
Điều 36 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

 
Chương III 

ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
 

Điều 5. Nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

1. Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản bao gồm bản thuyết minh, các phụ lục và 
bản vẽ kèm theo. 

2. Bố cục, nội dung các chương, mục của đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được 
lập theo Mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Thời gian và trình tự thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

1. Thời gian thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không quá 
60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản: 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị phê 
duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Thành phần, số 
lượng hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị 
định số 15/2012/NĐ-CP.  

b) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 
sơ, cơ quan tiếp nhận kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp văn 
bản, tài liệu có trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ ban 
hành văn bản tiếp nhận hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng 
nội dung văn bản, tài liệu có 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 
đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

3. Thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 

a) Trong thời gian không quá 28 (hai tám) ngày làm việc, kể từ ngày có văn 
bản tiếp nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc: xem xét hồ sơ; tổ 
chức kiểm tra tại thực địa; lấy ý kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia về đề 
án đóng cửa mỏ khoáng sản. 
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Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc 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 các vấn đề có liên quan; 

b) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý 
kiến nhận xét, phản biện của các chuyên gia, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổng hợp ý 
kiến góp ý, lập tờ trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; 

c) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành 
quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Chủ tịch 
Hội đồng phải tổ chức phiên họp Hội đồng; 

d) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên 
họp của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hoàn thành biên bản họp Hội đồng 
thẩm định. Trường hợp phải bổ sung, hiệu chỉnh để hoàn thiện đề án hoặc phải lập 
lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận 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 
kèm theo bản sao biên bản họp Hội đồng thẩm định. 

Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn 
thiện hoặc lập lại đề án không tính vào thời gian thẩm định; 

đ) Nội dung thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP. 

4. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 

a) Trường hợp đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được thông qua, trong thời gian 
không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành biên bản họp Hội đồng 
thẩm định, cơ quan tiếp nhận hoàn chỉnh và trình hồ sơ phê duyệt đề án đóng cửa 
mỏ khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ; 

b) Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; 

c) Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được 
quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả 
và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

Điều 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và 
quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 

1. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản: 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi hoàn thành các 
hạng mục và khối lượng công việc đóng cửa mỏ theo đề án đã được cơ quan nhà 
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nước có thẩm quyền phê duyệt có văn bản báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; 

b) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá 
nhân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản chủ trì, phối hợp với cơ 
quan liên quan tiến hành kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề 
án đóng cửa mỏ.  

Kết quả kiểm tra thực địa và nghiệm thu được thể hiện bằng văn bản. 

2. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản: 

a) Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc 
nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn 
thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản phê duyệt 
đề án đóng cửa mỏ. Hồ sơ trình phê duyệt đề án đóng cửa mỏ bao gồm:  

- Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản của tổ chức, cá nhân được phép khai 
thác khoáng sản kèm theo bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản; 

- Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ của tổ 
chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;  

- Biên bản kiểm tra thực địa và kết quả nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng 
sản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ; 

- Dự thảo quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. 

b) Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ của cơ quan tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 

c) Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận được 
quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản từ cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết 
quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. 

 
Chương IV 

MẪU ĐƠN, BẢN VẼ, GIẤY PHÉP, QUYẾT ĐỊNH 
VÀ BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

 

Điều 8. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

1. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại giấy 
phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng 
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sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 03 đến Mẫu số 05 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này; đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản được 
lập theo Mẫu số 06 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại 
một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 
07 đến Mẫu số 09 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; đơn đề nghị 
chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 10 của Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đơn đề nghị cấp, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 
được lập theo Mẫu số 11, Mẫu số 12 và Mẫu số 13 của Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 9. Mẫu đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản, phê duyệt đề án 
đóng cửa mỏ khoáng sản 

1. Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản được lập theo Mẫu số 14 của 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản, đóng cửa một phần diện tích khu vực 
khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 10. Mẫu 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  

1. Bản đồ khu vực cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản, đóng 
cửa mỏ khoáng sản, được lập theo phụ lục của mẫu Giấy phép thăm dò khoáng 
sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản ban 
hành kèm theo Thông tư này. 

Tỷ lệ của bản đồ khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản thực hiện như sau: 

a) Đối với khu vực có diện tích ≥ 10km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép 
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. 

b) Đối với khu vực có diện tích từ 5 - < 10km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp 
phép được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có 
tỷ lệ không nhỏ hơn 1:25.000. 

c) Đối với khu vực có diện tích từ 1 - < 5km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp 
phép 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. 
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d) Đối với khu vực có diện tích < 1km2, bản đồ khu vực đề nghị cấp phép được 
lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không 
nhỏ hơn 1:5.000. 

2. Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 16 
của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản phải được cập nhật thường 
xuyên trong quá trình khai thác, được lập trên nền bản đồ trích lục từ bản đồ địa 
hình, hệ tọa độ VN-2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000, thể hiện chi tiết các 
công trình khai thác trong ranh giới khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản. 

3. Quy định về kinh tuyến, múi chiếu của 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 như sau: 

a) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, 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 trung ương, múi chiếu 6 độ. 

b) Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
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 và múi chiếu địa phương. 

Điều 11. Mẫu giấy phép, quyết định trong hoạt động khoáng sản 

1. Giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác tận thu khoáng 
sản được lập theo các mẫu từ Mẫu số 17 đến Mẫu số 21 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2. Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò 
khoáng sản được lập theo Mẫu số 22 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

3. Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu 
số 23 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

4. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo Mẫu số 24 của Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Việc gia hạn giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép khai thác 
tận thu khoáng sản; cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản 
được thể hiện bằng giấy phép mới, có nội dung phù hợp với giấy phép đã được cấp 
và các quy định có liên quan của pháp luật về khoáng sản. 

6. Việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích 
khu vực thăm dò khoáng sản; trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; trả lại một 
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phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng quyết định, lập 
theo Mẫu số 25 và Mẫu số 26 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 12. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản 

Báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản quy định tại Điều 7 của Nghị định số 
15/2012/NĐ-CP được lập theo các mẫu từ mẫu số 27 đến Mẫu số 35 của Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo về hoạt động thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 27. 

2. Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản được lập theo Mẫu số 28. 

3. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản 
trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lập theo các Mẫu số 29, 
Mẫu số 30 và Mẫu số 31. 

4. Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản 
trong phạm vi cả nước được lập theo Mẫu số 32. 

5. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản được lập theo Mẫu số 33. 

6. Báo cáo kết quả thăm dò nước khoáng được lập theo Mẫu số 34. 

7. Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được lập theo 
Mẫu số 35. 

Điều 13. Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản 

Mẫu phiếu phiếu hẹn, phiếu tiếp nhận hồ sơ giải quyết hồ sơ hoạt động khoáng 
sản được lập theo Mẫu số 36 và Mẫu số 37 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2013. 

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Khoáng sản; Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 04 tháng 9 năm 1997 của 
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng 
sản rắn” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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Điều 15. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân 
liên quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Linh Ngọc 
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Phụ lục 
MẪU ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ 

KHOÁNG SẢN; 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, 
HỒ SƠ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT 
ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 
Mẫu số Tên Mẫu 

Mẫu số 01 Đề án thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 02 Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

Mẫu số 03 Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 04 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 05 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 06 Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 07 Đơn đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản 

Mẫu số 08 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 

Mẫu số 09 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 10 Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

Mẫu số 11 Đơn đề nghị cấp phép khai thác tận thu khoáng sản 

Mẫu số 12 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

Mẫu số 13 Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản  

Mẫu số 14 Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

Mẫu số 15 Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích 
khu vực khai thác khoáng sản) 

Mẫu số 16 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản  

Mẫu số 17 Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 

Mẫu số 18 Giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 

Mẫu số 19 Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
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Mẫu số Tên Mẫu 

Mẫu số 20 Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 

Mẫu số 21 Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

Mẫu số 22 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

Mẫu số 23 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

Mẫu số 24 Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản 

Mẫu số 25 Quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (trả lại một 
phần diện tích khu vực thăm dò) khoáng sản 

Mẫu số 26 Quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép khai thác (trả lại một 
phần diện tích khu vực khai thác) khoáng sản 

Mẫu số 27 Báo cáo định kỳ hoạt động thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 28 Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản 

Mẫu số 29 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt 
động khoáng sản 

Mẫu số 30 Bảng số liệu tổng hợp về tình hình cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

Bảng số liệu tổng hợp về hoạt động thăm dò khoáng sản (của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) 

Mẫu số 31 Bảng số liệu tổng hợp về tình hình cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

Bảng số liệu tổng hợp về hoạt động khai thác khoáng sản (của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) 

Mẫu số 32 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt 
động khoáng sản (của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Mẫu số 33 Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

Mẫu số 34 Báo cáo kết quả thăm dò nước khoáng 

Mẫu số 35 Báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

Mẫu số 36 Phiếu tiếp nhận hồ sơ hoạt động khoáng sản 

Mẫu số 37 Phiếu hẹn giải quyết hồ sơ hoạt động khoáng sản 
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Mẫu số 01 

(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản) 

 

Danh sách tác giả lập Đề án: 

- KSĐC..... (Chủ biên) 

- KS Trắc địa....  

- KS ĐCTV-ĐCCT 

- KS Khoan.... 

....... 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...) 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
(Chức danh) 

 
 

Chữ ký, đóng dấu 
(Họ và tên) 

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN 
(Chức danh) 

 
 

Chữ ký, đóng dấu 
(Họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh nơi lập Đề án, Năm 20... 
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A. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 
 

MỞ ĐẦU 
 

- Những căn cứ pháp lý để lập đề án và đối tượng khoáng sản. 

- Mục tiêu, nhiệm vụ đề án. 

- Sơ bộ về công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 

- Cơ sở tài liệu để lập đề án (nêu rõ và mô tả chi tiết những tài liệu đã có trước 
đây và tài liệu, kết quả khảo sát sử dụng lập đề án). 

- Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án. 
 

Chương I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 

 

- Vị trí địa lý hành chính, tọa độ, diện tích của khu vực thăm dò. 

- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn. 

- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò. Các cơ sở khai 
thác, chế biến khoáng sản khoáng sản trong khu vực. 

- Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích 
lựa chọn thăm dò khoáng sản. 

 
Chương II 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN 
 

- Đặc điểm địa chất vùng bao quanh khu vực thăm dò: trình bày những nét 
chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma, khoáng sản có trong vùng. 

- Đặc điểm khoáng sản khu vực thăm dò, bao gồm: 

+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản. 

+ Quy mô, chất lượng và đặc điểm phân bố thân khoáng sản trong khu vực 
thăm dò. 

 
Chương III 

PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG 
 

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp  

- Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dụng với đối tượng khoáng sản thăm dò. 
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- Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo 
quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công làm cơ sở 
dự kiến phân nhóm mỏ theo mức độ phức tạp và lựa chọn mạng lưới công trình 
thăm dò với đối tượng khoáng sản. 

- Đánh giá hiệu quả các phương pháp địa chất đã triển khai trong giai đoạn 
trước: những tồn tại, hạn chế. 

- Đề xuất lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm dò.  

2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình 

- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ 
thuộc vào diện tích và mục tiêu thăm dò). 

- Phương pháp địa chất. 

- Phương pháp địa hóa (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò). 

- Phương pháp địa vật lý (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò). 

- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng), khoan. 

- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, dự kiến nơi gửi phân 
tích và cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu. 

- Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình. 

- Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản: mục đích, cách thức lấy 
mẫu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và dự kiến nơi nghiên cứu. 

- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết. 

Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải làm rõ mục đích yêu cầu, số 
lượng, khối lượng; cách thức thực hiện cụ thể cho từng hạng mục theo từng giai 
đoạn, từng năm thực hiện và lập bảng tổng hợp chung. Các công trình dự kiến thi 
công thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bố trí công trình. 

 
Chương IV 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN 
 

- Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi 
thực hiện đề án thăm dò.  

- Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án 
thăm dò.  

 
Chương V 

DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG 
 

Trình bày dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, phương pháp khoanh vẽ thân quặng 
và dự tính trữ lượng các cấp dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò. 
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Chương VI 
TỔ CHỨC THI CÔNG 

 
Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối 

lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù 
hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, các quy 
định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành. Thời gian thi công chỉ tính kể từ ngày 
cấp giấy phép thăm dò. 

 
Chương VII 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 
 

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn 
đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp 
kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác. Dự toán kinh phí thăm dò phải được lập 
trên cơ sở các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
 

KẾT LUẬN 
 

- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được. 

- Đặc điểm khoáng sản (kích thước, thế nằm và chất lượng trung bình quặng). 

- Tính khả thi mục tiêu trữ lượng, thi công đề án. 

- Các yêu cầu, kiến nghị. 
 

B. PHẦN BẢN VẼ 
 

- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông. 

- Bản đồ địa chất vùng, bản đồ khu vực thăm dò và bản đồ thân khoáng sản 
(nếu có). 

- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu. 

- Sơ đồ lưới khống chế mặt phằng và độ cao. 

- Mặt cắt địa chất, khoáng sản thiết kế công trình thăm dò. 

- Các bản vẽ bình đồ, mặt cắt dự kiến tính trữ lượng khoáng sản. 

- Các biểu, bảng khác liên quan. 
 

C. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 
 

- Tài liệu khảo sát trong quá trình lập đề án. 

- Tài liệu thu thập, tổng hợp phục vụ cho lập đề án thăm dò. 
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Mẫu số 02 

(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 

ghi theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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(Tên tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản) 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 

(Tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh... 

ghi theo nội dung trong Giấy phép khai thác khoáng sản) 

 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐƯỢC PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Chức danh) 
 

Chữ ký, đóng dấu 
(Họ và tên) 

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (nếu có) 
(Chức danh) 

 
 

Chữ ký, đóng dấu 
(Họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh nơi lập đề án, Năm 20... 
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
 

MỞ ĐẦU 
 

1. Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số.....; 

- Dự án đầu tư công trình khai thác mỏ..... được phê duyệt tại Quyết định số.... 
ngày..... tháng..... năm....., của....;  

- Thiết kế khai thác mỏ.....được phê duyệt tại Quyết định số..... ngày... tháng.... 
năm 20... của....; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Báo cáo ĐTM)/Dự án cải tạo, phục 
hồi môi trường trong khai thác mỏ..... được phê duyệt/xác nhận tại Văn bản số.... 
ngày..... tháng..... năm..... của....; 

- Các báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản năm..... (có phụ lục liệt 
kê kèm theo); 

- Tập hợp bình đồ, mặt cắt hiện trạng được lập theo báo cáo định kỳ hoạt động 
khai thác khoáng sản hàng năm..... (có phụ lục liệt kê kèm theo); 

- Các quy định của Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh (nơi khai thác khoáng sản) 
về định mức, đơn giá công trình xây dựng. 

2. Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ 

2.1. Mục đích 

Nêu mục đích của công tác đóng cửa mỏ (đóng cửa một phần diện tích khu 
vực khai thác hay đóng của toàn bộ khu vực khai thác), làm rõ: 

- Đưa khu vực khai thác trở lại trạng thái an toàn (như: bạt độ dốc bờ mỏ kết 
thúc, sườn tầng kết thúc khai thác...đối với khai thác lộ thiên; hay phá hỏa toàn 
phần hoặc đưa vật liệu chèn lấp từ mặt đất xuống khu vực kết thúc khai thác, xử lý 
các đường lò thông gió, đường lò vận chuyển, v.v... đối với trường hợp khai thác 
mỏ bằng phương pháp hầm lò v.v...). 

- Cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác theo Dự án cải tạo phục hồi môi 
trường trong khai thác khoáng sản.... đã duyệt và trả lại diện tích đất cho địa 
phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai hay sử dụng cho mục đích 
khác? v.v... Đối với mục tiêu đã lựa chọn cần trình bày rõ cơ sở pháp lý và thực 
tiễn để đạt được. 

2.2. Nhiệm vụ 

Nêu khái quát và liệt kê các nội dung nhiệm vụ cụ thể mà công tác đóng cửa 
mỏ phải đạt được theo mục đích nêu trên. 
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Chương I 
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN 

 

1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ 

Mô tả vị trí địa lý, tọa độ, ranh giới... của địa điểm thực hiện đề án đóng cửa 
mỏ. Điều kiện tự nhiên, hệ thống đường giao thông; hệ thống sông suối; đặc điểm 
địa hình..., điều kiện kinh tế - xã hội, dân cư và các đối tượng xung quanh khu vực 
khai thác khoáng sản. 

2. Lịch sử khai thác mỏ 

Nêu khái quát quá trình khai thác từ khi có Giấy phép khai thác khoáng sản 
đến thời điểm lập đề án đóng cửa mỏ, kể cả lịch sử khai thác trước khi có Giấy 
phép khai thác khoáng sản (nếu có). 

 
Chương II 

HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ 
 

1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản 

Mô tả quá trình tổ chức khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản, theo đó làm rõ một số nội dung sau: 

1.1. Các thông số cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ 

Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác (tọa độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng 
địa chất, trữ lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác 
đã được tính toán, lựa chọn theo nội dung của Dự án đầu tư. 

1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ 

Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 1.1. 
Ngoài ra, nêu rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào 
thiết kế, các thông số kỹ thuật như đã nêu trên giữa Dự án đầu tư và thiết kế khai 
thác mỏ theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt. 

1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế 

Nêu rõ quá trình tổ chức khai thác theo Dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được 
phê duyệt, những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất - 
mỏ, thay đổi về trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết 
kế (nếu có) về công nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ 
một số thông tin sau: 

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và 
toàn bộ thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ làm việc; 
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- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, 
khoáng sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải...) theo từng năm từ khi được cấp Giấy 
phép khai thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số 
tổn thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn 
thất, làm nghèo khoáng sản so với Dự án đầu tư, Thiết kế mỏ đã duyệt. Trường 
hợp có sự sai khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản 
huy động vào thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh 
số liệu đã nêu; 

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong 
khai thác. Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; 
công tác vận tải trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) 
về vị trí, dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....; 

- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công 
việc phục hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Dự án 
cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. 

- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác. 

2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ 

Nêu hiện trạng về các công trình phụ trợ khai thác mỏ (văn phòng, kho, sân bãi 
chứa đất đá, khoáng sản; đường xá, cầu cống v.v...); các công trình bảo vệ môi 
trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác, cụ thể: 

- Mô tả hiện trạng cấu tạo địa chất, mực nước ngầm tại khu vực khai thác 
khoáng sản dự kiến sẽ đóng cửa mỏ. Đánh giá, dự báo khả năng sụt lún, trượt lở, 
nứt gãy tầng địa chất, hạ thấp mực nước ngầm, nước mặt, sông, hồ; sự cố môi 
trường... trong quá trình khai thác và thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường; 

- Trữ lượng khoáng sản được duyệt; trữ lượng khoáng sản được huy động vào 
thiết kế để khai thác, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo 
khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; tổng khối lượng đất đá thải và 
hiện trạng các bãi thải tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ (nếu có); 

- Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ; 

- Hiện trạng mỏ tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ: số lượng, khối lượng và 
mức độ an toàn các công trình mỏ (kể cả các bãi thải); 

- Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực 
đã khai thác từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Dự án cải tạo, phục 
hồi môi trường trong khai thác đã duyệt. 
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Kèm theo các tài liệu, bản vẽ chứng minh các số liệu nêu trên gồm: 

- Các bản vẽ, mặt cắt thể hiện cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thủy văn - 
địa chất công trình khu vực tại thời điểm đóng cửa mỏ; 

- Toàn bộ bản vẽ, mặt cắt kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác mỏ 
hàng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác đến thời điểm đóng cửa mỏ; 

- Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hóa 
học, cơ lý v.v...) của khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (moong khai 
thác, đường lò chợ v.v...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và 
kết quả phân tích mẫu. 

3. Lý do đóng cửa mỏ (làm rõ các trường hợp sau): 

- Đóng cửa toàn bộ hoặc một phần diện tích mỏ được cấp phép để thanh lý do 
đã khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong diện tích được cấp phép? 

- Đóng cửa để bảo vệ mỏ do chưa khai thác hoặc đã khai thác được một phần 
trữ lượng khoáng sản được cấp phép; lý do (do khai thác không hiệu quả, do tổ 
chức, cá nhân khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật về khoáng sản hoặc pháp 
luật có liên quan). 

 
Chương III 

PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ 
 

1. Phương án đóng cửa mỏ 

Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng của mỏ như đã nêu trên cũng 
như theo từng loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác 
đến môi trường, cộng đồng dân cư xung quanh; căn cứ cấu tạo địa chất, thành 
phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực triển khai Đề án đóng cửa 
mỏ; hiện trạng công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã 
khai thác (tính đến thời điểm đóng cửa mỏ), tổ chức, cá nhân phải xây dựng các 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi; công tác đóng cửa mỏ phải đảm 
bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định 
khác có liên quan; 

Theo đó, mô tả khái quát từng phương án đề xuất; các công trình và khối 
lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Mỗi phương án xây dựng một bản 
đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi 
môi trường. Đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn 
của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của từng phương án (bao gồm: sụt 
lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,...). 
Lựa chọn phương án tối ưu. 

2. Khối lượng đóng cửa mỏ 

Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể: 
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- Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa 
mỏ, làm rõ các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (nếu có);  

- Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa 
mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ và bảng thống kê kèm theo; 

- Giải pháp phục hồi đất đai và môi trường liên quan; số lượng, khối lượng đất 
màu, cây xanh (nếu có) cần sử dụng trong quá trình đóng cửa mỏ; nêu rõ sự thay 
đổi, phương án lựa chọn và lý do thay đổi so với Dự án cải tạo, phục hồi môi 
trường đã phê duyệt. 

- Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để 
thực hiện đề án đóng cửa mỏ;  

- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực 
khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ; 

- Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được 
phê duyệt trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác) trong quá trình thực 
hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. 

III. Tiến độ thực hiện 

- Tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể;  

- Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ; 

- Cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ 
môi trường và khu vực khai thác mỏ sau khi có quyết định đóng cửa mỏ.  

 
Chương IV 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 
 

Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những 
khoản bồi thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra. 

 
Chương V 

TỔ CHỨC THI CÔNG 
 

Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian 
hoàn thành đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công đề án. Do tổ chức, cá 
nhân khai thác tự thực hiện hay thuê tổ chức, cá nhân khác? Cách thức tổ chức 
thực hiện cụ thể. 

 
KẾT LUẬN 

 
- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực 

khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ; 

- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có). 
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PHẦN PHỤ LỤC 

1. Phụ lục các bản vẽ 

TT Tên bản vẽ 

1 Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000 

2 Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác 

3 Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư  

4 
Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và 
các công trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v...) 

5 Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo thiết kế khai thác 

6 Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ 

7 Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải 

8 
Sơ đồ vị trí lấy mẫu đáy moong kết thúc khai thác, hoặc tại các đường lò 
chợ v.v... 

9 
Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể 
hiện Bản đồ trên không gian ba chiều (3D) 

... Các bản vẽ khác (nếu có theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường) 

2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan 

- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai 
thác khoáng sản; Dự án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác; 

- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; 
quyết định phê duyệt Thiết kế mỏ; 

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất; 

- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp 
Dự án cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng lập Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường; 

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng 
đất (nếu có); 

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm 
theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản; 

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng 
cửa mỏ; 

- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương. 
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Mẫu số 03 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................................  

Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...............................  

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 
kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 

Giấy phép đầu tư số......... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 
đầu tư)...... (nếu có). 

Đề nghị được cấp phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)............ tại 
xã.............., huyện.................. tỉnh ..............................................................................  

Diện tích là..................... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc................ 
có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo. 

Thời gian thăm dò...... (tháng, năm), kể từ ngày ký Giấy phép. 

Hợp đồng kinh tế kỹ thuật số....., ngày..... tháng...năm... với (tên tổ chức lập đề 
án thăm dò)...... (trong trường hợp chủ đầu tư không có đủ điều kiện để tổ chức 
thăm dò khoáng sản). 

Mục đích sử dụng khoáng sản: .............................................................................  

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 04 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:................................................ Fax...................................................... 

Được phép thăm dò (tên khoáng sản)........... tại xã..........., huyện......., tỉnh........ 
theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số......... ngày..... tháng........ năm.....của... Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh...) 

Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò, thời gian gia hạn....... tháng.  

Diện tích trả lại là........... (ha, km2). 

Diện tích tiếp tục thăm dò.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... 
có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo. 

Lý do xin gia hạn.................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 



84 CÔNG BÁO/Số 761 + 762/Ngày 22-12-2012

 

Mẫu số 05 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN  

(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC  
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN) 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 

 

(Tên tổ chức, cá nhân):.........................................................................................  

Trụ sở tại:..............................................................................................................  

Điện thoại:.............................................., Fax:..................................................... 

Đề nghị được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (một phần diện tích khu 
vực thăm dò khoáng sản của Giấy phép thăm dò khoáng sản) số......, ngày.... 
tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho 
phép thăm dò (khoáng sản).... tại khu vực... thuộc xã.... huyện... tỉnh... 

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò cần nêu rõ các 
nội dung sau: 

- Diện tích đề nghị trả lại là:..... (ha, km2) 

- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là:....................... (ha, km2).  

Diện tích đề nghị trả lại và diện tích đề nghị tiếp tục thăm dò có tọa độ các 
điểm khép góc xác định trên bản đồ khu vực kèm theo. 

Lý do đề nghị trả lại.............................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 

 

(Tên tổ chức, cá nhân).......................................................................................... 

Trụ sở tại:..............................................................................................................  

Điện thoại:................................................ Fax:....................................................  

Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm 
dò số......, ngày.... tháng.... năm..... của.... Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) 
cho phép hoạt động thăm dò (khoáng sản)........ tại xã..........., huyện.........., 
tỉnh.................... 

Thời hạn thăm dò....... tháng (năm),  

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)......................................... 

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:.......................................... Fax:........................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 
kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 

Giấy phép đầu tư số.......... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép 
đầu tư).......... (nếu có) 

Hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản 
khác liên quan. 

Mục đích sử dụng khoáng sản:............................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng 

(Ký tên, đóng dấu) 
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 
 
(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................................   
Trụ sở tại: ..............................................................................................................   
Điện thoại:............................................... Fax: .....................................................   
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 

kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 
Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy 

phép đầu tư)...... cho dự án... của Công ty.... 
Báo cáo kết quả thăm dò (tên khoáng sản)..... tại xã...... do...... thành lập năm.... 

đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm.... của....... 
Đề nghị được cấp phép khai thác (tên khoáng sản).......... tại khu vực... thuộc 

xã............. huyện............ tỉnh.......................... 
Diện tích khu vực khai thác:............... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm 

góc:.......... có tọa độ xác định trên bản đồ khu vực khai thác kèm theo. 
Trữ lượng khai thác:.................... (tấn, m3,...) 
Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)/năm 
Mức sâu khai thác:... 
Thời hạn khai thác:........ năm, kể từ ngày ký giấy phép. Trong đó thời gian xây 

dựng cơ bản mỏ là:.... năm (tháng). 
Mục đích sử dụng khoáng sản:...................................................................... 
Đối với trường hợp đề nghị cấp phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần 

bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số: 
Số hiệu,   C.sâu      Tọa độ      Lưu lượng      Hạ thấp      Mức nước     Ghi chú 
    GK      GK(m)    X     Y       (m3/ngày)      Smax (m)     tĩnh (m)  
(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 

luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 

Tổ chức, cá nhân làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 

 

 (Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................  

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:................................................, Fax..................................................... 

Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng... 
năm.... của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh..) cho phép khai thác 
(tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh....................................................  

Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác:......... năm. 

Diện tích đề nghị tiếp tục khai thác:.... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... 
có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo. 

Trữ lượng còn lại:...... (tấn, m3,...). 

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)  

Lý do xin gia hạn.................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  

(HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC  
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:............................................, Fax........................................................ 

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khu 
vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép số...... ngày.... tháng..... năm...... do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cấp tại mỏ (tên mỏ)........ thuộc xã......... 
huyện..... tỉnh..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... 

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông 
tin sau: 

- Diện tích đề nghị trả lại là:.............. (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác là:...... (ha, km2).  

Khu vực đề nghị trả lại và khu vực đề nghị được tiếp tục khai thác có tọa độ 
các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo. 

Lý do đề nghị trả lại.............................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 
 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:..............................................................................................................  

Điện thoại:................................................, Fax..................................................... 

Đề nghị được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai 
thác số... ngày... tháng... năm... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(UBND tỉnh...) cho phép khai thác (tên khoáng sản) tại khu vực........, thuộc xã..... 
huyện....., tỉnh...... 

Thời hạn được khai thác.... năm,  

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân).......................... 

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:..................................................., Fax:................................................. 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 
kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 

Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy 
phép đầu tư) cấp cho dự án... của Công ty... 

Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn 
bản khác liên quan. 

Mục đích sử dụng khoáng sản.............................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng 

(Ký tên, đóng dấu) 
Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh......... 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...........................................................................................   

Trụ sở tại: ..............................................................................................................   

Điện thoại:............................................... Fax: .....................................................   

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký 
kinh doanh số... ngày... tháng... năm.... 

Giấy chứng nhận đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy 
phép đầu tư) cho dự án... của Công ty.... 

Đề nghị được cấp phép khai thác tận thu (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. 
thuộc xã............. huyện............ tỉnh............................................................................ 

Diện tích khu vực khai thác:.................. (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm 
góc:................... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo. 

Trữ lượng khai thác:.................... (tấn, m3,...) 

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)  

Thời hạn khai thác............... năm, kể từ ngày ký giấy phép 

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC  

TẬN THU KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh......... 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:.........................................., Fax........................................................... 

Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... 
tháng..... năm.... của UBND tỉnh... cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại 
xã...... huyện.......,  

Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác......... năm. 

Diện tích đề nghị được tiếp tục khai thác....... ha. Được giới hạn bởi các điểm 
góc..... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo. 

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)  

Lý do xin gia hạn.................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC  

TẬN THU KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh......... 

 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:..............................................................................................................  

Điện thoại:............................................., Fax........................................................ 

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... 
tháng..... năm...... do UBND tỉnh... cấp tại mỏ (tên mỏ)........ thuộc xã......... 
huyện..... tỉnh..... kể từ ngày.... tháng..... năm.....  

Lý do đề nghị trả lại:............................................................................................. 

............................................................................................................................... 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 14 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:.............................................................................................................. 

Điện thoại:............................................, Fax........................................................ 

Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò.......theo Giấy phép 
thăm dò khoáng sản số....... ngày.... tháng..... năm...... của (Bộ Tài nguyên và Môi 
truờng hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 

(Tên tổ chức, cá nhân)...... đã thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 
(tên báo cáo).....  

(Tên tổ chức, cá nhân)...... xin chịu trách nhiệm trước (Hội đồng đánh giá trữ 
lượng khoáng sản quốc gia/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương)...... về tính trung thực, chính xác của các tài liệu nguyên thủy trong 
nội dung báo cáo. 

(Tên tổ chức, cá nhân)...... kính đề nghị (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng 
sản quốc gia/Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)..... thẩm 
định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản./. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 15 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
....., ngày... tháng... năm..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN  

(ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC  
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) 

 
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 (Ủy ban nhân dân tỉnh.........) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân)..........................................................................................  

Trụ sở tại:.............................................................................................................  

Điện thoại:............................................, Fax........................................................ 

Thực hiện Quyết định số...............ngày......tháng........năm.......của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày......tháng........năm.......của..... 

Đề nghị được đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực 
khai thác khoáng sản) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... 
năm...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) tại mỏ (tên mỏ)........ 
thuộc xã......... huyện..... tỉnh.... 

(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng 
sản, cần bổ sung các thông tin sau): 

- Diện tích đề nghị đóng cửa là:.............. (ha, km2). 

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:...... (ha, km2). 

Diện tích khu vực đề nghị đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động khai 
thác có tọa độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo. 

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp 
luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan. 

 
Tổ chức, cá nhân làm đơn 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 17 

 

 

 

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

(Quốc huy) 

 

 

 

 

 

GIẤY PHÉP THĂM DÒ 
KHOÁNG SẢN 

(Bìa màu trắng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số....................................... 

Ngày cấp............................ 
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BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:....../GP-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
........, ngày.... tháng.... năm.... 

 
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;  

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;  

Căn cứ Nghị định số....../....../NĐ-CP ngày....... tháng........ năm........ của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quy hoạch khoáng sản.......; 

Căn cứ Văn bản xác nhận trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản số........ 
ngày.... tháng.... năm.... của...... (đối với các khu vực đấu giá quyền khai thác 
khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản); 

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số..... ngày.... tháng.... năm... của.... (nếu có); 

Căn cứ Công văn số..... ngày..... tháng..... năm..... của Ủy ban nhân dân tỉnh....; 

Xét Đơn và hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức, cá 
nhân)........ số..... ngày..... tháng..... năm..... và Biên bản của Hội đồng......; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)......................... được thăm dò (tên 
khoáng sản)..... tại....., xã....., huyện.....,tỉnh......; 

Diện tích khu vực được thăm dò:........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm 
khép góc.... có tọa độ xác định theo Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Giấy phép này. 

Thời hạn thăm dò:..... tháng, kể từ ngày ký giấy phép. 

Khối lượng thăm dò chủ yếu theo Phụ lục số 3 Giấy phép này. 
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Chi phí thăm dò: bằng nguồn vốn..... (đơn giá áp dụng theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước). 

Điều 2. (tên tổ chức, cá nhân)........... có trách nhiệm: 

1. Nộp lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản và các khoản phí có liên quan 

theo quy định hiện hành; 

Thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng 

sản của Nhà nước. 

2. Thực hiện thăm dò (tên khoáng sản) theo phương pháp và khối lượng đã 

quy định tại Điều 1 của Giấy phép này và Đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chấp thuận và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan; thi 

công các hạng mục công việc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao 

động, bảo vệ môi trường, an toàn vật liệu nổ (trường hợp thăm dò khoáng sản 

có sử dụng vật liệu nổ); thu thập và tổng hợp đầy đủ, chính xác các tài liệu, kết 

quả thăm dò; kiểm tra và chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng và tính 

trung thực của tài liệu thực tế thi công; bảo quản lưu giữ đầy đủ các tài liệu 

nguyên thủy, tài liệu thực tế có liên quan và các mẫu vật địa chất, khoáng sản 

theo quy định hiện hành. 

3. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản; nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong 

quá trình thăm dò; nếu phát hiện các khoáng sản khác, phải kịp thời có văn bản báo 

cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định. 

4. Tiến hành phân tích các loại mẫu tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn VILAS, LAS-XD; 

làm rõ chất lượng, trữ lượng (tên khoáng sản)..... cho mục đích sử dụng.... Trước 

khi tiến hành lấy mẫu công nghệ, phải đăng ký khối lượng, vị trí, thời gian, 

phương pháp lấy mẫu tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố).... để kiểm 

tra ngoài thực địa và giám sát thực hiện. 

5. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành. 

6. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá 

trữ lượng khoáng sản quốc gia và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật về 

khoáng sản; nộp báo cáo vào Lưu trữ Địa chất theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hoạt động thăm dò khoáng sản theo giấy phép này, (tên tổ chức, cá nhân)..... 

chỉ được phép thực hiện sau khi thông báo chương trình và khối lượng thăm dò 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố)..... và chính quyền địa phương 
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để phối hợp quản lý, kiểm tra và xác định cụ thể diện tích, tọa độ, mốc giới khu 

vực thăm dò tại thực địa. 

 
Nơi nhận: 
- (Tên tổ chức, cá nhân);  
- UBND tỉnh...; 
- Tổng cục ĐC&KS; 
- Hội đồng ĐGTLKS; 
- Sở TN&MT tỉnh...; 
- Cục KS HĐKS; 
- Lưu HS, VT. (  ) 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 
Giấy phép thăm dò khoáng sản này được đăng ký 

nhà nước tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 
Số đăng ký:............. ĐK/TD 
....., ngày.... tháng.... năm.... 

 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

(Xem tiếp Công báo số 763 + 764) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


