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 trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 
 

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 -2030; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong 

quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục để được cấp phép khai thác đất làm vật liệu san 

lấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn trình tự thực hiện như sau:  

1. Cấp giấy phép thăm dò 

a. Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thăm dò của tổ chức, cá nhân 

trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp:  

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất lập hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép thăm dò theo quy định tại Điều 49 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 

ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Khoáng sản năm 2010 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm PVHCC 

tỉnh) để được thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép. 

b. Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thăm dò ở khu vực không đấu 

giá quyền khai thác (khu vực tại điểm mỏ đã được quy hoạch và có quyền sử 

dụng đất của các cá nhân, hộ gia đình): 

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò theo quy định tại 

Điều 49 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

(qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để được thẩm định, trình UBND 

tỉnh cấp phép. Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo công khai rộng rãi tên tổ chức, cá nhân đó, vị trí khu vực 

đề nghị thăm dò; sau 30 ngày, Sở tiến hành tổ chức lựa chọn một hồ sơ đủ điều 

kiện để thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép thăm dò. 

2. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò mỏ đất làm vật liệu san 



lấp theo quy định tại Điều 50 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản năm 

2010 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh) để được thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng. 

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư 

 Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ 

đất làm vật liệu san lấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư năm 

2020 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 

để được thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư. 

4. Chuyển muc̣ đích sử duṇg rừng và trồng rừng thay thế 

Đối với các dự án có sử dụng đất có rừng; các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ 

chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của Luật Lâm 

nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định của tỉnh và thẩm định, 

báo cáo UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai 

thác mỏ đất làm vật liệu san lấp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

(qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để được thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

6. Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công/phương án 

khai thác 

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ 

thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án khai thác mỏ đất làm vật liệu 

san lấp theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, 

trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để được thẩm định theo quy định. 

7. Cấp phép khai thác 

Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác mỏ đất làm vật 

liệu san lấp theo quy định tại Điều 51 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 

sản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh) để được thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác. 

8. Thuê đất thực hiện dự án 

Tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác lập hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất, thuê đất để thực hiện dự án khai thác mỏ đất làm việc san lấp theo quy 



định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh) để được thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển mục đích 

sử dụng đất, thuê đất thực hiện dự án. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(sđt: 0233.3636.999), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (sđt: 

0233.3552.282). 

Trên đây là văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ 

đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin 

đến các sở ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;   

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: KHĐT; Xây dựng; NN&PTNT; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Trung tâm  PVHCC tỉnh; 

- Trang Web Sở TN&MT; 

- Lưu: VT, QLĐĐ, CCMT, KS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Khoa 
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