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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Lào Cai, ngày       tháng 10  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và 

tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại văn 

bản số 2624/ĐCKS-KS ngày 08/10/2019 về việc công tác quản lý nhà nước về 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 

báo cáo công tác quản lý nhà nước và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai như sau:  

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN 

1. Công tác ban hành văn bản quản lý và tuyên truyền phổ biến pháp 

luật về khoáng sản.  

Để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thời gian qua Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh 

Lào Cai ban hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, chương trình hành động, Quy 

định, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo, điều hành, báo cáo trong lĩnh vực khoáng 

sản,... Đồng thời, đã tham mưu và phối hợp tham mưu hoàn thiện hệ thống các 

văn bản quản lý về khoáng sản để phù hợp với quy định mới của Luật Khoáng 

sản và tình hình thực tế của tỉnh Lào Cai. 

(Danh mục các văn bản có phụ lục 1 kèm theo) 

Về cơ bản hệ thống văn bản về khoáng sản trên địa bàn tỉnh hiện nay 

tương đối đồng bộ, thể hiện sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối 

với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản: 

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều tổ chức các lớp tập huấn bồi 

dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường trong đó có lĩnh 

vực khoáng sản tại 09 huyện, thành phố trong tỉnh, với số lượt tham gia khoảng 

500 lượt cán bộ công chức làm công tác quản lý tài nguyên và Môi trường của 

các huyện, xã phường, thị trấn và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn. Nội dung tập huấn được thực hiện theo từng chuyên đề cụ thể, sát với 

thực tiễn và công việc chuyên môn: trình tự lập hồ sơ, xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực khoáng sản; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; nghiệp vụ 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn,… 

3. Công tác quy hoạch, khoanh vùng khoáng sản: 

3.1. Về quy hoạch khoáng sản (không phải là VLXD thông thường): 
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Quy hoạch quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2007-2015, xét đến 2020 đã được Sở Công Thương chủ trì, tham mưu cho 

UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2008. Theo 

các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kết quả khoanh định 

khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Lào Cai, Sở Công Thương đã tham 

mưu cho UBND tỉnh phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để quản lý, bảo vệ, thực hiện 

đấu giá và cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định. 

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương đều phối hợp 

tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo các Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng các loại khoáng sản (như quặng sắt, quặng đồng, vàng và apatit,...) do 

Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

3.2. Về quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường (VLXDTT): 

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai (trong đó có quy 

hoạch về vật liệu đá, cát, sỏi) giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đã được 

Sở Xây dựng (nay là Sở Giao thông vận tải - Xây dựng) chủ trì, phối hợp với 

các ngành tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3788/QĐ-

UBND ngày 31/10/2016 (bổ sung tại quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 

09/01/2017). 

3.3. Về việc khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm và khu vực không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

Đối với khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đã được phê 

duyệt theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 19/5/2015; khu vực không đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 26/02/2014.  

4. Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản 

4.1. Công tác tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản:  

Đến nay, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 07 Quyết định phê duyệt kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và đã tổ chức đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản thành công được 14 mỏ (11 mỏ cát, đá làm VLXD TT và 03 điểm mỏ 

apatit theo đúng quy định). Các đơn vị trúng đấu giá đã và đang hoàn thiện thủ tục 

để trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác theo quy định. Theo chủ trương của 

tỉnh, thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện 

việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản chủ yếu thông qua hình thức đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp giấy phép (trừ 

các mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản). 

4.2. Công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép HĐKS. 

Công tác tiếp nhận, thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với quy hoạch, đúng quy định và đúng 

thẩm quyền. Trước khi cấp giấy phép đều có sự phối hợp, tham gia và ý kiến 

thống nhất của các sở, ngành và địa phương liên quan. 

4.3. Công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản/tiền trúng đấu giá 
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quyền khai thác khoáng sản. 

Theo số liệu của Cục Thuế tỉnh, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản đã phê duyệt  đến nay là 1.461.421.550.441 đồng. 

Trong đó:  

- Bộ TNMT phê duyệt là 1.258.560.977.000 đồng 

- UBND tỉnh phê duyệt là 202.861.573.441 đồng 

* Tổng tiền đã nộp là : 942.966.816.977 đồng 

+ 2014 : đã thu 7.236.477.000 đồng 

+ 2015 : đã thu 75.327.902.273 đồng 

+ 2016 : đã thu 162.065.249.039  đồng 

+ 2017 : đã thu 241.161.402.619 đồng 

+ 2018 : đã thu 205.502.866.052  đồng 

+ 9 tháng 2019 : 251.672.919.994 đồng 

Tổng thu từ Giấy phép do Bộ TNMT cấp: 800.464.155.153  đồng 

Tổng thu từ Giấy phép do UBND  tỉnh cấp: 142.502.661.824 đồng 

+ Riêng từ đầu năm 2019 đến nay thu được từ Giấy phép do Bộ TNMT 

cấp: 225.336.725.849 đồng ; Thu được từ Giấy phép do UBND  tỉnh cấp: 

26.336.194.145 đồng. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm và quản lý, bảo vệ 

khoáng sản chưa khai thác: 

- Trong năm 2018, xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi 

phạm đối với 18 tổ chức, trong đó: 02 tổ chức khai thác quặng apatit và khai 

thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Văn Bàn; 01 tổ 

chức khai thác khoáng sản sử dụng đất không đúng mục đích chưa được UBND 

tỉnh cho phép; 16 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản,... 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về khoáng sản riêng năm 2018 là 

2.073.000.000 đồng. 

- 09 tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 01 

cuộc Thanh tra và 14 cuộc kiểm tra về chấp hành quy định về lĩnh vực khoáng 

sản, đất đai và môi trường trong hoạt động khoáng sản. Tổng số tiền xử phạt 

là:1.659.500.000 đồng.  

Hiện nay cơ bản hoạt động trái phép, phức tạp đã được xử lý. Tuy nhiên, 

các khu vực Tả Phời (khu vực giáp ranh 3 huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát 

Xát) và khu vực Minh Lương vẫn có nguy cơ khai thác trái phép trở lại và đối 

với khu vực Văn Bàn hiện nay, UBND huyện Văn Bàn đang tiếp tục thực hiện 

Kế hoạch truy quét, giải tỏa. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 

1. Công tác thăm dò khoáng sản 
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Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 04 giấy phép thăm dò đang còn hiệu lực (03 

Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 01 Giấy phép do UBND tỉnh 

cấp giấy phép - đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel). 

Về cơ bản, các đơn vị được cấp giấy phép thăm dò đã thực hiện đúng nội 

dung giấy phép được cấp. Thực tế, các hạng mục công việc thăm dò (khoan, đào 

hào, dọn vết lộ,…) có sử dụng diện tích đất không lớn và chỉ trong khoảng thời 

gian ngắn. Tuy nhiên, công tác thỏa thuận, đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế 

gặp khó khăn, do đó một số khu vực tiến độ triển khai công tác thăm dò không 

đạt được (Thăm dò apatit khai trường 27, 28, 29 tại Bát Xát và thăm dò đất hiếm 

tại Bảo Thắng).  

2. Công tác khai thác khoáng sản 

Thực tế, các mỏ khoáng sản có quy mô trữ lượng và giá trị khoáng sản lớn 

trên địa bàn do các bộ, ngành trung ương cấp là chính. UBND tỉnh Lào Cai chủ 

yếu cấp phép đối với khoáng sản làm VLXDT T có quy mô nhỏ, thời hạn ngắn 

phục vụ công nghiệp địa phương. Tính đến hết ngày 30/9/2019, trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai có 106 giấy phép hoạt động khoáng sản đang còn hiệu lực của 80 tổ 

chức, cá nhân.Trong đó:  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 29 giấy phép, cụ thể: 

 + 03 giấy phép thăm dò (01 apatit, 01 giấy phép thăm dò vàng gốc, 01 

giấy phép thăm dò đất hiếm). 

 + 26 giấy phép khai thác (10 giấy phép apatit, 03 giấy phép đồng, 02 giấy 

phép graphit, 05 giấy phép sắt, 02 giấy phép vàng gốc, 01 giấy phép serpentin, 

02 giấy phép cao lanh – felspat và 01 giấy phép nước khoáng nóng). 

- UBND tỉnh Lào Cai cấp 77 giấy phép hoạt động khoáng sản, cụ thể: 

 + 10 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản kim loại và phi kim (01 

giấy phép vàng, 02 giấy phép sắt (01 giấy tận thu), 01 giấy phép chì - kẽm, 02 

giấy phép quarzit, 01 giấy phép mica, cao lanh –felspat, 03 giấy phép quặng 

apatit 

+ 67 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường, 

gồm: 28 giấy phép đá xây dựng; 32 giấy phép cát và 07 giấy phép sét gạch ngói. 

3. Về việc chấp hành các quy định của pháp luật và việc sử dụng đất 

trong khai thác khoáng sản. 

- Cơ bản các đơn vị hoạt động khoáng sản chấp hành và thực hiện tốt các 

quy định trong hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số đơn vị 

chưa thực hiện thủ tục về thuê đất, gia hạn thuê đất theo quy định.  

- Đối với việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam: Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận Thanh tra số 1664/KL-STNMT 

ngày 05/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt với tổng mức 

tiền phạt là 510 triệu đồng. 

4. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ một số loại 

khoáng sản chính 
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 (Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân khai 

thác khoáng sản. 

Nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản tương đối lớn 

và có chiều hướng ngày càng tăng. 

Tổng nộp ngân sách Nhà nước trong hoạt động khoáng sản (chủ yếu đối 

với một số khoáng sản chính như: quặng apatit, quặng đồng, quặng sắt,.. ) về 

thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường từ năm 2011 đến 2015 là: 6.681 tỷ đồng 

(chưa tính đến doanh thu từ các cơ sở chế biến sâu), cụ thể: năm 2011 là 

669,104 tỷ đồng, năm 2012 là 462,112 tỷ đồng, năm 2013 là 471,412 tỷ đồng, 

năm 2014 là 762 tỷ đồng, năm 2015 là 642 tỷ đồng, năm 2016 là 798,573 tỷ 

đồng, năm 2017 là 1.151,519 tỷ đồng, năm 2018 là 1.724,635 tỷ đồng, trong 06 

tháng đầu năm 2019, đạt khoảng 600 tỷ đồng. 

- Về tiền ký quỹ bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản: 

+ Tổng số tiền ký quỹ CTPHMT được thẩm định khoảng 277,073 tỷ đồng. 

 + Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến ngày 30/9/2019 đã nộp trên 127,084 tỷ đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, BẤT CẬP 

1. Đánh giá chung 

Nhìn chung, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn luôn 

được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sát sao; tài nguyên khoáng sản được 

khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả; thu hút doanh nghiệp đủ năng lực tham gia 

đầu tư khai thác tập trung quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên liệu phục 

vụ công nghiệp chế biến sâu về hoá chất, luyện kim và phân bón. Hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, chấp hành đầy đủ các quy định 

của pháp luật; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản 

ngày càng được các đơn vị quan tâm, tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà 

nước nước; giải quyết được việc làm ổn định cho khoảng 10.000 lao động địa 

phương, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Khó khăn, bất cập. 

2.1. Đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản. 

a) Đối với Dự án khai thác, chế biến khoáng sản trong quá trình thực hiện 

gặp một số khó khăn, cụ thể: 

- Dự án khai thác, tuyển mỏ đồng Tả Phời, mở rộng đồng Sin Quyền, hiện 

nay các dự án trên đã triển khai đưa mỏ đi vào hoạt động và sản phẩm sau tuyển 

cung cấp cho nhà máy luyện đồng Bản Qua và luyện đồng Tằng Loỏng, tuy 

nhiên nhà máy luyện đồng Bản Qua đang triển khai xây dựng và dự kiến đến 

cuối năm 2020 mới đi hoạt động, do đó sản phẩm tinh quặng đồng của 02 dự án 

trên còn gặp rất nhiều nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ. Do đó các mỏ hiện 

nay đang duy trì hoạt động cầm chừng (dưới công suất thiết kế). 
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- Mỏ sắt Ba Hòn- Làng Lếch: Thân quặng xuống sâu, biến động giảm về 

trữ lượng và chất lượng tập, hiệu quả khai thác, tuyển không đạt theo mục tiêu 

dự án đề ra.  

- Mỏ sắt Làng Vinh - Làng Cọ: Chất lượng quặng thấp, chi phí tuyển cao. 

- Mỏ sắt Quý Xa: Thực tế khối lượng sử dụng đưa vào nhà máy gang théo 

không nhiều, khoảng 800.000 tấn/năm, đến nay tổng trữ lượng đã khai thác 

khoảng 18 triệu tấn, đã sử dụng cho nhà máy gang théo khoảng 3 triệu tấn, số 

còn lại chủ yếu xuất khẩu; việc kiểm soát sản lượng khai thác còn gặp khó khăn. 

Đến nay giấy phép sắp hết hạn giấy phép, do đó khi xem xét gia hạn đề nghị xác 

định cụ thể trữ lượng đã khai thác và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 

Nhà nước và chỉ xem xét cấp với công suất phù hợp với nhu cầu của nhà máy 

gang thép. 

- Đối với giá tính thuế quặng apatit loại III hiện nay theo Thông tư 

44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính đang quy định là 

350.000đồng/tấn là quá cao so với thực tế giá thành khai thác và tiêu thụ. 

b) Đối với các mỏ VLXD thông thường khác: hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh thực tế vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả không cao và khó đáp 

ứng được một số quy định của pháp luật (Nghị định số 158/2016/NĐ-CP yêu 

cầu tất cả các đơn vị phải lắp đặt trạm cân và camera giám sát,…). Việc quy 

định lắp trạm cân và Camera nhưng không quy định việc lắp đặt và kết nối với 

cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, nên chưa giải quyết triệt để được việc 

kiểm soát sản lượng khai thác, tiêu thụ. 

2.2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản. 

a) Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 15/9/2019 

(thay thế Nghị định 203/2013/NĐ-CP). Một số nội dung hướng dẫn chưa rõ, tuy 

nhiên, đến nay chưa có hướng dẫn hoặc chưa được tập huấn để triển khai thực 

hiện, nên còn khó khăn trong việc thực hiện. 

b) Một số dự án khai thác mỏ (chủ yếu là VLXDTT) trước đây đã được 

cấp phép khai thác; doanh nghiệp đã đầu tư thăm dò, làm đường vào mỏ, mở 

vỉa, xây dựng hệ thống đường điện, hệ thống trạm nghiền sàng, văn phòng, kho 

VLNCN; đầu tư máy móc, thiết bị; chấp hành đầy đủ thủ tục về khoáng sản, 

đất đai và nghĩa vụ theo quy định; đến nay hết thời hạn giấy phép. Tuy nhiên, 

theo quy định chỉ cho phép gia hạn đối với trữ lượng đã nộp tiền cấp quyền 

nhưng chưa khai thác hết. Do đó chủ trương của UBND tỉnh không đồng ý 

gia hạn và đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, khi tổ chức 

đấu giá thì không có tổ chức, cá nhân nào tham gia đấu giá tại các khu vực 

trên (đấu giá không thành công). Việc này gây thiệt hại khá lớn đối với đơn 

vị trước đây đã được cấp phép do không thu hồi được vốn đã đầu tư,… Cụ 

thể một số các điểm mỏ đá: Pá Chiêu, thôn Loong Chai, xã Khánh Yên Trung, 

huyện Văn Bàn; mỏ đá Vạy Ú, thôn Noong Dờn, xã Khánh Yên Thượng, huyện 

Văn Bàn; mỏ đá Nậm Tang, xã Bản Cầm, huyện Văn Bàn; mỏ đá Cốc Sâm 3, xã 

Phong Niên, huyện Bảo Thắng (các mỏ này tổ chức bán hồ sơ tham gia đấu giá, 
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một số mỏ đang đấu giá lần 2, tuy nhiên đến nay có mỏ không có tổ chức, cá 

nhân nào mua hoặc chỉ có 1 đơn vị mua hồ sơ, nên tiếp tục không đủ điều kiện 

đưa ra đấu giá). 

c) Liên quan đến công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

+ Đối với các mỏ khi đưa vào đấu giá, cần phải lập dự toán kinh phí đầu 

tư thăm dò và chi phí đầu tư khai thác để xác định vốn chủ sở hữu tối thiểu khi 

tham gia đấu giá. Thực tế cần phải thuê đơn vị tư vấn có năng lực để lập, nên 

cần phải bố bố trí kinh phí để thực hiện, nhưng quy định của Nghị định 22 và 

Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC chưa quy định, hướng đẫn 

việc xác định việc lập dự toán. Do chưa bố trí nguồn kinh phí này để thực hiện, 

vì vậy cán bộ phòng Khoáng sản đang tự thực hiện, nên thiếu cơ sở pháp lý về 

tính chính xác.  

Thực tế đa số các điểm mỏ đưa ra đấu giá đều chưa có kết quả thăm dò, 

nên việc xác định mức thu tiền đặt trước (đặt cọc) đối với mỏ có nhiều sản phẩm 

đi kèm gặp khó khăn, như đối với quặng apatit có các loại (I, II, III) có mức giá 

khác nhau, khi chưa xác định được trữ lượng từng loại quặng thì không có cơ sở 

xác định sơ bộ tổng giá trị mỏ để xác định số tiền đặt cọc. 

Thời gian từ khi công khai kế hoạch đấu giá, đến khi tổ chức đấu giá là 

quá dài (khoảng 90 ngày). Sau khi trúng đấu giá vẫn phải làm thủ tục cấp giấy 

phép thăm dò (đối với mỏ chưa có kết quả thăm dò), giấy phép khai thác, thì 

thời gian giải quyết các thủ tục này khoảng 220 ngày, chưa tính thời gian phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định chủ trương đầu tư. Nên 

đến khi khai thác được mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn, cơ hội đầu tư và 

hiệu quả kinh tế đối với đơn vị trúng đấu giá. 

Việc xác định tiền đặt trước và các thông tin liên quan để phục vụ đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa có tài liệu thăm dò gặp khó khăn 

có không có tài liệu trữ lượng, chất lượng của các mỏ (đặc biệt là các mỏ phân 

tán, nhỏ lẻ do Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, bàn giao). 

d) Công tác quản lý, kiểm soát khối lượng, sản lượng khai thác đối với 

khoáng sản vàng và VLXD TT cũng gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện và yêu 

cầu thực hiện theo quy định về việc lắp đặt trạm cân, camera, đo dạc hiện trạng 

mỏ cát lòng sông,… chưa phù hợp với năng lực của doanh nghiệp và thực tế tại 

địa phương; chưa có quy định việc lắp đặt hạ tầng và kết nối số liệu trạm cân, 

camera về cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để theo dõi, giám sát, nên 

chưa giải quyết triệt để được việc kiểm soát sản lượng khai thác, tiêu thụ. 

đ)  Trình tự, thủ tục đăng ký thu hồi hoặc cấp phép khai thác cát, sỏi trong 

quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện chưa có hướng dẫn cụ thể. 

e) Hiện nay, có một số khu vực có khoáng sản là đá dolomit, granit chưa 

có tài liệu điều tra, đánh giá. Theo quy định thì thẩm quyền cấp giấy phép hoạt 

động thăm dò thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo quy định tại Điều 37 

Luật Khoáng sản thì UBND cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận việc đề nghị 
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khảo sát lựa chọn diện tích thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, 

chưa có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các bước và sau khi có kết quả 

khảo sát. 

IV . KIẾN NGHỊ 

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác, chế biến và sử 

dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hoạt động của các dự án đạt hiệu 

quả. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam: 

1. Đối với các mỏ (chủ yếu là VLXDTT) trước đây đã được cấp phép 

khai thác nhưng không được gia hạn giấy phép và đã đưa vào đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản nhưng đấu giá không thành. Đề nghị Tổng cục Địa chất 

và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến để Sở TNMT có căn cứ báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, cho phép các đơn vị trước đây đã được cấp phép làm thủ tục 

cấp lại giấy phép theo quy định theo hình thức không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản nhằm tạo điều điện thu hồi vốn đã được đầu tư và nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

2. Hướng dẫn giải quyết trong trường hợp kết quả thăm dò, đánh giá lại có 

trữ lượng, tài nguyên bằng hoặc lớn hơn với so với quy mô tài nguyên, trữ lượng 

quy định tại phụ lục I, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP (phụ lục quy định trữ 

lượng tối đa để mỏ thuộc khu vực phân tán, nhỏ lẻ). 

3. Đề nghị tham mưu bổ sung một số quy định: 

- Chi phí thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập Dự toán Đề án thăm dò khoáng 

sản hoặc tổng vốn đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều 15 Nghị định số 22 là cơ sở để cơ quan tiếp nhận hồ sơ đánh giá 

về tiêu chí vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản khi xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản quy định. 

- Trình tự, thủ tục đăng ký thu hồi hoặc cấp phép khai thác cát, sỏi trong 

quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện (không phải là dự án khơi thông luồng, lạch) 

do chưa có hướng dẫn cụ thể. 

- Quy định về việc thu, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định Đề án đóng 

cửa mỏ. 

- Đối với trường hợp đăng ký khai thác khoáng sản làm VLXD thông 

trường trong phạm vi thi công công trình, đề nghị được phép bán, cung cấp cho 

thị trường ngoài khi khối lượng khai thác được vượt quá khối lượng cần sử dụng 

trực tiếp cho công trình, dự án. 

4. Hiện nay mỏ vàng Minh Lương đã hết hạn giấy phép, đề nghị xem xét 

hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục gia hạn để doanh nghiệp được cấp phép có 

cơ sở tiếp tục quản lý, bảo vệ, tránh tình hình khai thác trái phép phức tạp tái 

diễn trong khu vực. 

5. Xem xét, tham mưu đưa vào đấu giá quyền khai thác đối với một số mỏ 

trên địa bàn tỉnh (như: mỏ apatit khai trường 30, 23,....). 
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6. Đề nghị tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý khoáng sản 

trên cả nước đối với một số văn bản mới ban hành, như Nghị định số 

67/2019/NĐ-CP, Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 về quy 

định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng 

khoáng sản khai thác thực tế. 

7. Đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì kiểm tra 

đối các đơn vị đã được cấp giấy phép thăm dò trên địa bàn Lào Cai, trong đó đề 

nghị tập trung kiểm tra đối với hoạt động thăm dò đất hiếm tại Bảo Thắng của 

Công ty CP Công nghiệp Khánh An (Do công nghệ thăm dò và lấy mẫu bằng 

phương pháp mới, khả năng chuyên môn kỹ thuật của địa phương để kiểm tra 

gặp khó khăn), cần xác định việc thăm dò có đúng với nội dung đề án, có hay 

không việc khai thác trong quá trình thăm dò (lấy mẫu dạng dung dịch), việc 

thăm dò có ảnh hưởng của phóng xạ hay không để trả lời kiến nghị của cử tri).   

8. Sớm xem xét, giải quyết việc vận chuyển, sử dụng đối với các kho lưu 

quặng apatit loại 3 do Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai thác trước 

đây. 

9. Đối với mỏ sắt Quý Xa, đề nghị xem xét việc gia hạn. Trong trường 

hợp được gia hạn đề nghị chỉ cho phép công suất khai thác phù hợp với mức tiêu 

thụ của nhà máy thép trong nước. 

10. Đề nghị xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ 

lượng quặng apatit các loại mà Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã khai 

thác trong giai đoạn sau ngày 01/01/2014 đến khi cấp lại giấy phép khai thác 

(tỉnh đã có văn bản số 4864/UBND-KT ngày 12/10/2017, giai đoạn 2014-2016 

khoảng 253,6 tỷ đồng). 

11. Đối với các trường hợp thăm dò khoáng sản, trong đó có các mỏ đồng 

khi thăm dò mới hoặc nâng cấp đề nghị đánh giá đầy đủ trữ lượng, chất lượng 

các khoáng sản có ích đi kèm (như vàng, bạc,...) và để hạn chế ảnh hưởng đến 

đất rừng, đất canh tác trên mặt và đảm bảo cảnh quan, môi trường đề nghị áp 

dụng phương pháp khai thác hầm lò. 

12. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện các bước và 

sau khi có kết quả khảo sát lựa chọn diện tích thăm dò theo quy định tại Điều 37 

Luật Khoáng sản. 

Trên đây là công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lào Cai báo cáo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC 
- Tổng cục ĐC và KS Việt Nam (B/c); 

- Lưu: VT, KS.  
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PHỤ LỤC 1 : Hệ thống các văn bản (chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, 

đề án…) lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý khoáng sản  

T

T 
Số hiệu văn bản Tên văn bản 

Ngày phát 

hành 

1 Đề án số 10 

Về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 

2020 

27/11/2015 

2 145/KH-UBND 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai 

trong cả giai đoạn đến 2020 
27/5/2016 

3 
Nghị quyết số 11-

NQ/TU 

Nghị quyết của Tỉnh ủy Lào Cai về quản lý, thăm dò, khai thác 

và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-

2015,định hướng đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

04/6/2013 

4 20/CTr -UBND 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

04/6/2013 của Tỉnh uỷ Lào Cai 
13/11/2013 

5 09/Ctr-UBND 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của 

BCH TW Đảng (Khóa XI); Nghị quyết 09-NQ/TU và Nghị quyết 

số 11-NQ/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai (Khóa XI), giai đoạn 2017 - 

2020, định hướng 2050 

11/9/2017 

6 
Chỉ thị số 15/CT-

UBND 

Chỉ thị UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý 

Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông, suối. 
15/7/2005 

7 
Chỉ thị số 15/CT-

UBND 

Chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường công 

tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận 

chuyển khoáng sản trên sông, suối. 

11/9/2009 

8 
Quyết định số 

4547/QĐ-UBND 

Chỉ thị củaUBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng 

cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015;  
31/12/2009 

9 

Quyết định số 

05/2014/QĐ-

UBND 

Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai (thay thế QĐ số 58/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 về quy 

định quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai). 

25/02/2014 

1

0 

Quyết định số 

502/QĐ-UBND 

Quyết định phê duyệt khu vực khu vực không đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh 
26/02/2014 

1

1 

Quyết định số 

1407/QĐ-UBND 

Quyết định phê duyệt khu vực khu vực cấm, tạm cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
19/5/2015 

1

2 

Chỉ thị số 

01/2015/CT-

UBND 

về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 09/7/2015 

1

3 

Chỉ thị số 03/CT-

UBND 

Chỉ thị về  tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai. 
16/11/2015 

1

4 

Quyết định 

1937/QĐ-UBND 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn kỹ 

thuật thẩm định báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản 

tỉnh Lào Cai 

29/7/2013 

1

5 

Quyết định 

2819/QĐ-UBND 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng phương án 

giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
21/10/2013 

1Chỉ thị số 03/CT- V/v tăng cường quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Lào 16/11/2015 
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6 UBND Cai 

1

7 

Quyết định số 

53/2015/QĐ-

UBND 

Ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
02/12/2015 

1

8 

Quyết định số 

2549/QĐ-UBND 

Thành lập Hội đồng thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản 
10/9/2014 

1

9 

Quyết định số 

3788/QĐ-UBND 

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
31/10/2016 

2

0 

Quyết đinh số 

3551/QĐ-UBND 

V/v ban hành phương án quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
10/8/2017 

2

1 

Quy chế số 

5894/QCPH-

UBND 

Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực 

giáp ranh với tỉnh Yên Bái 27/12/2017 

2

2 

Quy chế số 

5861/QCPH-

UBND 

Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực 

giáp ranh với tỉnh Lai Châu 06/12/2017 

2

3 

Quy chế số 

5954/QCPH-

UBND 

Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực 

giáp ranh với tỉnh Hà Giang 28/12/2017 

2

4 

Quyết định số 

1332/QĐ-UBND 

Quyết định về việc quy đổi số lượng quặng thành phẩm ra số 

lượng quặng nguyên khai đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

16/5/2019 
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PHỤ LỤC 2: Kết quả sản xuất, kinh doanh trong khai thác, chế biến, tiêu thụ một số khoáng sản chính 

 

1. Kết quả sản xuất  
ĐVT: tấn 

Năm 

Quặng apatit 

Tinh quặng 

đồng (22 ÷ 

25%Cu) 

Sắt 

Caolanh 

- felspat 
Serpentin 

Vàng 

Loại I Loại II Loại III 

Tinh quặng 

Manhetit 

(≥60%Fe thu hồi 

từ quặng đồng) 

Quặng sắt 

nguyên 

khai 

Tinh 

quặng 

sắt 

Nguyên 

khai 

Tinh 

quặng 

vàng 

(kg) 

2018 981.111 1.033.983 1.643.612 44.400 56.483 3.367.667 155.766 391.835 - 19.000 170 

06 tháng đầu 

năm 2019 
1.101.871 21.975 43.278 1.476.850 105.162 154.887 8.195 6.900  

 

2. Kết quả tiêu thụ  
ĐVT: tấn 

Năm 

Quặng apatit 

Tinh 

quặng 

đồng 

(22 ÷ 

25%Cu) 

Tinh 

quặng 

Manhetit 

(≥60%Fe 

thu hồi từ 

quặng 

đồng) 

Quặng sắt 
Caolanh 

- felspat 
Serpentin 

Vàng Xuất khẩu 

Loại 

I 

Loại 

II 

Loại 

III 

Nguyên 

khai 

Tinh 

quặng 

vàng 

Apatit Sắt 

2018 
3.504.697  (tiêu thụ 

trong nước) 
44.400 71.000 

Sử dụng tại Nhà máy gang 

thép Lào Cai: 900.000 tấn; 

Tiêu thụ trong nước: 

1.700.000 tấn 

388.355 -  
165 

tấn 
122.190 490.026 

06 tháng đầu 

năm 2019 
1.013.307 21.975 37.000 1.374.661 151.374 8.195   0 0 
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