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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -  
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TÀI CHÍNH 

 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - 
BỘ TÀI CHÍNH 

 

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

Số: 61/2014/TTLT-BTNMT- 
BKHĐT-BTC 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân  
tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

 

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ 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 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 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 Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục góp vốn, 
quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
1. Thông tư này hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá 

nhân (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 10 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2012/NĐ-CP). 
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2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia 
hoặc liên quan đến hoạt động đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

Điều 2. Điều kiện của nhà đầu tư tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản 

Nhà đầu tư tham gia góp vốn đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1. Đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 và Khoản 1 Điều 51 Luật 
Khoáng sản, bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp; hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã; Doanh nghiệp 
nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. 

2. Có đủ kinh phí để thực hiện toàn bộ đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng 
sản theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP. 

Điều 3. Quyền lợi của nhà đầu tư tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa 
chất về khoáng sản 

1. Được tham gia kiểm tra, giám sát, nghiệm thu Đề án điều tra cơ bản địa chất 
về khoáng sản do mình đầu tư. 

2. Được ưu tiên sử dụng thông tin về khoáng sản trong khu vực đã điều tra khi 
tham gia hoạt động khoáng sản. 

3. Được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại 
Điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP. 

4. Được hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản khi không 
được cấp phép thăm dò khoáng sản theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. 

 
Chương II 

THỦ TỤC GÓP VỐN, QUẢN LÝ VỐN GÓP ĐIỀU TRA 
CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

 
Điều 4. Trình tự, thủ tục đăng ký, xét chọn nhà đầu tư tham gia góp vốn 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải danh mục đề án điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích đầu tư trên cổng thông 
tin điện tử của Bộ, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Căn cứ vào danh mục đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc 
diện khuyến khích đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ 
sơ tham gia góp vốn gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.  

Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ sau 10 (mười) ngày làm việc và thời gian kết 
thúc nhận hồ sơ sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày đăng tải danh mục quy định 
tại Khoản 1 Điều này.  
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3. Hồ sơ tham gia góp vốn bao gồm:  
a) Bản sao đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản của 

tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 34 và Khoản 1 Điều 51 Luật 
khoáng sản;  

b) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính (Báo cáo tài chính tại thời điểm đề 
nghị góp vốn hoặc của năm trước liền kề đã được kiểm toán độc lập). 

4. Khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phải có 
giấy xác nhận đã nhận hồ sơ và gửi cho nhà đầu tư (Mẫu giấy xác nhận quy định 
tại Phụ lục 01 kèm Thông tư này). 

5. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm hết hạn nhận hồ 
sơ quy định tại Khoản 2 Điều này, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 
trách nhiệm tổ chức xét chọn nhà đầu tư và thông báo công khai kết quả xét chọn 
nhà đầu tư (gồm nhà đầu tư được góp vốn và nhà đầu tư không được góp vốn) trên 
cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

6. Việc xét chọn nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được 
thực hiện như sau: 

a) Trường hợp hết thời gian nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này mà chỉ 
có một nhà đầu tư nộp hồ sơ thì nhà đầu tư đó được lựa chọn khi đáp ứng các điều 
kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này; 

b) Trường hợp hết hạn nộp hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này mà có 02 (hai) 
nhà đầu tư trở lên đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư này thì nhà 
đầu tư có vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ lớn nhất (tại thời điểm xét chọn) so với tổng 
đầu tư để thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là nhà đầu tư được 
lựa chọn. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục góp vốn tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất 
và khoáng sản 

1. Trong thời gian không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được thông 
báo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kết quả xét chọn góp vốn 
đầu tư, nhà đầu tư phải ký cam kết tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Mẫu giấy cam kết 
quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này) và nộp giấy bảo lãnh ở tổ chức tín 
dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam với số tiền 
01 (một) tỷ đồng cho việc lập đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

Trường hợp hết hạn 30 (ba mươi) ngày, nếu nhà đầu tư được lựa chọn không 
ký cam kết thì nhà đầu tư có đủ điều kiện tiếp theo sẽ được lựa chọn để thay thế 
góp vốn đầu tư. 
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2. Trong thời gian không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ khi ký cam kết với 
nhà đầu tư, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lập, trình Bộ Tài nguyên 
và Môi trường phê duyệt đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

3. Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc, tính từ thời điểm đề 
án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được phê duyệt, Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam thông báo cho nhà đầu tư đến ký hợp đồng góp vốn tham 
gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản với đơn vị được giao thực hiện 
đề án. 

Việc tham gia góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được thực hiện 
thông qua Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng góp vốn điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản (Mẫu Hợp đồng và Thanh lý Hợp đồng quy định tại Phụ lục 03 và Phụ 
lục 04 kèm Thông tư này). 

4. Trong thời gian không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ thời điểm ra thông báo 
quy định tại Khoản 3 Điều này, nhà đầu tư không đến ký hợp đồng thì được coi là 
không thực hiện cam kết. Số tiền bảo lãnh quy định tại Khoản 1 Điều này được 
thanh toán cho công tác lập đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy 
định; trường hợp thừa, trả lại nhà đầu tư. 

5. Tiến độ góp vốn trong Hợp đồng góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng 
sản phải được bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 6. Quản lý vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
1. Vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ chuyển đổi thành tiền Việt Nam tại thời 
điểm nộp tiền. 

2. Căn cứ để nhà đầu tư góp vốn thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản được thực hiện theo định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Tài nguyên và 
Môi trường ban hành, đơn giá do cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ chi tiêu 
hiện hành. 

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm mở tài khoản 
tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận nguồn vốn góp của nhà đầu tư và phải 
quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.  

4. Việc quản lý, sử dụng vốn góp của nhà đầu tư thực hiện đề án điều tra cơ 
bản địa chất về khoáng sản được thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết và quy định về 
quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách chi sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm 
vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. 

5. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thực hiện kiểm soát chi nguồn vốn góp điều 
tra cơ bản địa chất về khoáng sản tương tự quy định về chế độ quản lý, cấp phát, 
thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước hiện hành. 
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6. Việc nghiệm thu đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thực hiện theo 
quy chế kiểm tra, nghiệm thu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

7. Số dư vốn góp cuối năm chưa chi hết, đơn vị được chuyển sang năm sau 
thực hiện. 

8. Việc quyết toán vốn góp điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hàng năm 
(quyết toán nguồn kinh phí khác) theo quy định của Bộ Tài chính về xét duyệt, 
thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.  

9. Khi kết thúc đề án, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách 
nhiệm phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản theo quy định hiện hành. 

Trường hợp kinh phí quyết toán ít hơn số vốn góp của nhà đầu tư, Tổng cục 
Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả cho nhà đầu tư kinh phí 
không sử dụng hết. Trường hợp kinh phí quyết toán cao hơn số vốn góp của nhà 
đầu tư, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho 
nhà đầu tư biết để bổ sung thêm vốn góp. 

10. Kết quả nghiệm thu đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là cơ sở 
để thanh lý Hợp đồng. 

Điều 7. Hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 
1. Nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản khi không đủ 

điều kiện để được cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đã điều tra thì tổ chức, 
cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản 
địa chất về khoáng sản cho nhà đầu tư theo quy định pháp luật.  

2. Trường hợp khu vực điều tra không đủ điều kiện cấp phép thăm dò khoáng 
sản thì nhà đầu tư không được hoàn trả vốn đã góp. 

 
Chương III 

TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH 
 
Điều 8. Trách nhiệm của nhà đầu tư góp vốn điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản 
1. Chịu trách nhiệm góp vốn thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

theo đúng Hợp đồng. 
2. Không được hoàn trả chi phí đã đầu tư khi thực hiện không đúng Hợp đồng.  
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
1. Phê duyệt hoặc ủy quyền cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

phê duyệt đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do nhà đầu tư góp vốn 
thực hiện. 
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2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan, nhà đầu tư kiểm tra định kỳ, đột 
xuất việc thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản bảo đảm quản lý, 
sử dụng vốn góp của nhà đầu tư đúng mục đích, hiệu quả. 

Điều 10. Trách nhiệm của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 
1. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn góp đầu tư điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. 
2. Định kỳ thông báo kết quả điều tra; cung cấp toàn bộ kết quả điều tra khi kết 

thúc đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cho nhà đầu tư đã góp vốn tham 
gia điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản. 

3. Hướng dẫn, thu tiền hoàn trả chi phí của tổ chức, cá nhân được cấp phép 
thăm dò khoáng sản để trả cho nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư không đủ 
điều kiện được cấp phép thăm dò ở khu vực đã điều tra theo quy định của Thông 
tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ 
Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định, 
phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều 
tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-
BTC-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
186/2009/TTLT-BTC-BTNMT. 

4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra, nghiệm thu, giám sát việc thực hiện Đề án điều 
tra cơ bản địa chất về khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2014. 
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa 
đổi, bổ sung đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỨ TRƯỞNG 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

THỨ TRƯỞNG 

Vũ Thị Mai Nguyễn Thế Phương Trần Hồng Hà 
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Phụ lục 01 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC  

ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

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

 
Số:.........../............... 

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

GIẤY XÁC NHẬN 
NHẬN HỒ SƠ THAM GIA GÓP VỐN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT  

VỀ KHOÁNG SẢN 
 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhận của ông (bà), tổ chức:................. 

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

Địa chỉ:........................................................................................................................ 

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

Tên/loại hồ sơ:............................................................................................................. 

Hồ sơ gồm có: 

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

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

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

 (Hoặc chi tiết văn bản, tài liệu trong phụ lục kèm theo) 
 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký, họ tên) 

CHUYÊN VIÊN TIẾP 
NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, họ tên) 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

TN&TKQ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 02 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC  

ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
 

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CAM KẾT THAM GIA ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 
ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 

 
Kính gửi: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

 

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

Địa chỉ: ..................................................................................................................  

Số điện thoại:.................................... ; Fax:...........................................................  

Đại diện tổ chức, cá nhân:.....................................................................................  

Chức vụ/nghề nghiệp: ...........................................................................................  
 

CAM KẾT 
 

......, chúng tôi xin cam kết góp 100% vốn đầu tư thực hiện Đề án...................... 
Nếu chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết này, 

chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
 
  

 ........, ngày.... tháng.... năm 20... 
GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 03 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC  

ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT & KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 
 

Số:     /HĐ-ĐCKS 

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

 

 
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN 

ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 
 

Đề án:..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 
Hôm nay, vào lúc................ giờ, ngày......... tháng......... năm 201....  
Tại trụ sở: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 
Chúng tôi gồm:  
I. Bên nhận góp vốn (Bên A): Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 
1. Đại điện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 
Ông/Bà:  , chức vụ: 
Địa chỉ: số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
Điện thoại:  , Fax: 
Tài khoản:  
2. Đại điện đơn vị thi công: 
Ông/Bà:  , chức vụ: 
Địa chỉ:  
Điện thoại:  , Fax: 
Tài khoản:  
II. Bên góp vốn (Bên B):.................................................................................... 
Ông/Bà:   , chức vụ: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:   , Fax: 
Số đăng ký kinh doanh:   , cấp ngày: 
Tài khoản: 
Hai bên thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng góp vốn thực hiện Đề án 

“..................................” với những nội dung cụ thể như sau:  
Điều 1. Mục đích góp vốn:................................................................................... 
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............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 
Điều 2. Số vốn góp:  
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
Điều 3. Thời hạn, tiến độ góp vốn: 
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
Điều 4. Số vốn góp được nộp vào tài khoản tiền gửi của Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, mở tại Kho bạc Nhà nước...................................................... 
Điều 5. Các thỏa thuận khác 
...............................................................................................................................  
...............................................................................................................................  
Điều 6. Trách nhiệm của các bên: 
1. Bên A: ...............................................................................................................  
2. Bên B: ...............................................................................................................  
Các bên đã nhất trí thông qua hợp đồng với nội dung trên và cùng ký tên dưới 

đây. Hợp đồng được lập thành 07 bản có giá trị như nhau Công ty...... (bên góp 
vốn) giữ 02 bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giữ 02 bản, bên thi 
công giữ 02 bản và 01 bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI ĐIỆN BÊN B 
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 04 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC  

ngày 14 tháng 11 năm 2014) 
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT & KHOÁNG SẢN 
VIỆT NAM 

 

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

 

 
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG 

GÓP VỐN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN 
 

Đề án:......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 
Căn cứ Hợp đồng góp vốn điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 

số:.........../HĐ-ĐCKS......... ngày....... tháng....... năm 201.... giữa.............................. 
và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.  

Hôm nay, vào lúc................... giờ, ngày......... tháng......... năm 201...  

Tại trụ sở: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Chúng tôi gồm:  

I. Bên nhận góp vốn (Bên A): Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

1. Đại điện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Ông/Bà:  , chức vụ: 

Địa chỉ: số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

Điện thoại:  , Fax: 

Tài khoản:  

2. Đại điện đơn vị thi công: 

Ông/Bà:  , chức vụ: 

Địa chỉ:  

Điện thoại:  , Fax: 

Tài khoản:  
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II. Bên góp vốn (Bên B):..................................................................................... 
Ông/Bà:  , chức vụ: 
Địa chỉ: 
Điện thoại:  , Fax: 
Số đăng ký kinh doanh:  , cấp ngày: 
Tài khoản: 
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng số:..................../HĐ-ĐCKS 

ngày......... tháng......... năm 201... với nội dung sau: 
Điều 1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến thanh lý Hợp đồng 

số:.../HĐ-ĐCKS ngày......... tháng......... năm 201...  
Điều 2. Giá trị Hợp đồng và phương thức thanh toán 
- Công ty............. (Bên B) đồng ý thanh toán cho (Bên A) Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam mức phí dịch vụ như sau: 
- Giá trị hợp đồng trước thuế:  
+ Thuế VAT:  
+ Giá trị hợp đồng sau thuế: 
- Phương thức thanh toán:  
Điều 3. Điều khoản chung 
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng.................. số:....../HĐ-ĐCKS ngày........ 

tháng........ năm 201... giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Công 
ty.................................................................................................................................. 

Biên bản thanh lý này được lập thành 07 bản, Tổng cục Địa chất và Khoáng 
sản Việt Nam giữ 02 bản; Công ty............ giữ 02 bản; Đơn vị thực hiện thi công 
giữ 02 bản và 01 bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (các bản có giá trị pháp lý 
như nhau)./. 

 
ĐẠI DIỆN BÊN A 

 
ĐẠI ĐIỆN BÊN B 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ 
KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

ĐƠN VỊ THI CÔNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

(Ký tên, đóng dấu) 

 


