
 
  

 

Bản tin pháp luật tháng 9 năm 2013 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ 
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI VIỆT NAM 

Giới thiệu  

Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Khoáng Sản mới (Luật Khoáng Sản) ngày 17 tháng 11 
năm 2010. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 và thay thế luật khoáng sản trước đây được 
ban hành vào năm 2006. Để hướng dẫn thi hành Luật Khoáng Sản, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị 

Định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 3 năm 2012 (Nghị Định 15) và Nghị Định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2012 (Nghị Định 22) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng Sản và quy định về 
đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Quy định mới chỉ đòi hỏi hai loại giấy phép riêng biệt đối với từng hoạt 
động, bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng sản, được thực hiện trong một dự án khai 
thác khoáng sản thương mại. 

Công ty khai thác khoáng sản cũng cần quan tâm đến các giấy phép và phê duyệt khác liên quan đến dự án 
khai thác khoáng sản bao gồm: 

(a)  báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường hoặc đăng ký Cam 
Kết Bảo Vệ Môi Trường được chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động thăm dò 
khoáng sản; 

(b)  phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đất để khai thác khoáng sản là đất 
rừng theo Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng và các quy định hướng dẫn thi hành tại Nghị Định 23/2006/

NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng” (Nghị Định 
23); và 

(c)  chấp thuận thuê đất từ Nhà Nước hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức kinh tế, hộ 
gia đình hay cá nhân theo các quy định của Luật Đất Đai và các quy định hướng dẫn thi hành tại các 
nghị định và thông tư liên quan. Nếu đất thực hiện dự án thuộc diện đất có mục đích sử dụng nằm 
ngoài mục đích “kinh doanh và sản xuất phi nông nghiệp”, công ty khai thác khoáng sản cũng cần thực 
hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Thời gian để được cấp các phê duyệt này là khác nhau, tuy nhiên, nhìn chung thì một báo cáo đánh giá tác 
động môi trường sẽ được thẩm định trong vòng 30 đến 45 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được trình nộp và thủ 
tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sẽ được giải quyết trong 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. 
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Những thay đổi chính trong Luật Khoáng Sản mới 

Theo Luật Khoáng Sản, hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản và khai thác khoáng 
sản được gộp cùng thành hoạt động chế biến khoáng sản. Thẩm quyền cấp phép về khoáng sản gần như đã 

được tập trung về Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (BTNMT), trong khi đó các uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ có 
thẩm quyền chấp thuận đối với việc khảo sát thực địa và lấy mẫu thử, cấp các giấy phép về khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản có trữ lượng phân tán/
nhỏ lẻ đã được BTNMT khoanh định. Giầy phép thăm dò và khai thác khoáng sản sẽ được đấu giá ngoại trừ 
những trường được miễn đấu giá để đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia. Đối với thủ tục cấp 
phép, Luật Khoáng Sản và Nghị Định 15 quy định kéo dài thời hạn của giấy phép thăm dò khoáng sản từ 24 
lên 48 tháng, và bên cạnh đó, đòi hỏi chủ thể được cấp phép có vốn chủ sở hữu ít nhất 50% tổng vốn đầu tư 
đối với một đề án thăm dò khoáng sản và 30% đối với một dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Việc chuyển 
nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản cũng được quy định khá rõ ràng. Hơn nữa, các quy định về 
khoáng sản yêu cầu chủ thể được cấp phép phải trả phí khai thác khi được cấp giấy phép theo phương thức 
nộp một lần hoặt nộp hàng năm tùy theo sự lựa chọn của bên được cấp phép. Phí khai thác sẽ được tính dựa 
trên giá trị, khả năng phụ hồi và chất lượng hay loại khoáng sản, cũng như điều kiện khai thác. Việt Nam còn 
có chính sách mới về việc hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô.  

Gần đây, Thủ Tướng Chính Phủ của Việt Nam đã ban hành chỉ thị mới bao gồm (i) không cho phép xuất khẩu 
khoáng sản thô; quặng sắt; quặng và tinh quặng chì - kẽm; quặng và tinh quặng cromit; quặng và tinh quặng 
mangan; quặng đồng, quặng apatit; đá khối; (ii) không cấp phép thăm dò và khai thác đối với quặng titan; 
quặng vàng; (iii) tạm ngưng cấp phép đối với các mỏ quặng mới đối với đá hoa trắng và đá granite; (iv) việc 
xuất khẩu đất hiếm phải được chấp thuận của Thủ Tướng Chính Phủ. 

Giấy Chứng Nhận Đầu Tư 

Trước khi cấp giấy phép đầu tư hoạt động khai thác vàng cho một tổ chức nước ngoài hoặc một liên doanh có 
liên quan đến một bên nước ngoài, ủy ban nhân dân tỉnh, với vai trò là cơ quan cấp phép đầu tư, phải tổ chức 
lấy ý kiến bằng văn bản của cơ quan cấp phép về khoáng sản có liên quan, như là BTNMT và/hoặc Bộ Công 

Thương (BCT).  Các cơ quan cấp phép liên quan về khoáng sản phải trả lời cơ quan cấp phép đầu tư trong 
vòng 30 ngày.  Trong trường hợp các cơ quan có ý kiến khác nhau, cơ quan cấp phép đầu tư sẽ đệ trình lên 
Thủ Tướng Chính Phủ xem xét và ra quyết định cuối cùng. 

Quyết Định 37/2007/QĐ-BCN của BCT ngày 7 tháng 8 nắm 2007 (Quyết Định 37) yêu cầu dự án đầu tư thăm 
dò và khai thác khoáng sản phải phù hợp với Kế Hoạch Tổng Thể và đảm bảo tuân thủ pháp luật môi trường 
liên quan. 

Nếu dự án đầu tư chưa được qui định trong Kế Hoạch Tổng Thể thì dự án đó cần được Thủ Tướng Chính Phủ 
chấp thuận về mặt nguyên tắc. 

Theo Luật Khoáng Sản, có hai loại giấy phép cho hoạt động khai thác thương mại khoáng sản như dưới đây. 

Giấy Phép Thăm Dò 

Giấy phép thăm dò được yêu cầu đối với hoạt động thăm dò trong các khu vực mà BTNMT chưa cấp phép cho 
đơn vị khai thác nào trước đó.  Diện tích đất cho thăm dò khai thác khoáng sản sau đó có thể thay đổi tùy 
thuộc vào vùng thăm dò liên quan và vị trí phát hiện khoáng sản. 

Thời hạn của một giấy phép thăm dò khoáng sản không quá 48 tháng, nhưng có thể được gia hạn nhiều lần 
với tổng thời hạn gia hạn tối đa thêm 48 tháng cho đơn vị thăm dò khai thác có vốn sở hữu không ít hơn 50% 
ngân sách thăm dò.  Đối với mỗi lần gia hạn, bên được cấp giấy phép thăm dò phải hoàn trả ít nhất 30% diện 
tích thăm dò đã được cấp phép.  Đồng thời đơn vị đó phải chuẩn bị báo cáo về kế quả thăm dò và nghiên cứu 
về tính khả thi của hoạt động khai thác.  Nếu quyền thăm dò được chuyển cho đối tượng khác, thời hạn thăm 
dò sẽ là thời hạn còn lại của giấy phép thăm dò đã cấp từ trước. 

Giấy phép thăm dò mang tính chất duy nhất đối với khu vực nó áp dụng và có thể được chuyển nhượng với 
một số điều kiện nhất định nêu tại Điều 43 của Luật Khoáng Sản bao gồm điều kiện cấp phép, xác nhận chấp 
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thuận của người cấp phép và việc thanh toán thuế chuyển nhượng. Tuy nhiên, Luật Khoáng Sản đã hủy bỏ 
quyền thừa kế của cá nhân đối với giấy phép thăm dò. 

Giấy phép đầu tư không đương nhiên cho phép người sơ hữu quyền được cấp giấy phép thăm dò. 

Trong vòng 6 tháng kể từ khi hết hạn giấy phép thăm dò, đơn vị có giấy phép thăm dò được hưởng một “quyền 
đặc biệt” theo Điều 46.3 Luật Khoáng Sản để nộp đơn xin cấp phép khai thác nếu thỏa mãn tất cả các điều 
kiện để được cấp phép khai thác và thực hiện đúng các quy định và pháp luật hiện hành của Việt Nam.  Nếu 
đơn vị đó không đáp ứng các điều kiện này thì giấy phép thăm dò hoặc khai thác sẽ có thể được cấp cho một 
tổ chức khác trên khu vực đó. 

Giấy Phép Khai Thác 

Khi doanh nghiệp nước ngoài nộp đơn xin được cấp giấy phép khai thác, giấy phép đó phải được ban hành 
vào cùng thời gian, hoặc theo ngay sau, việc ban hành giấy phép đầu tư theo Luật Đầu Tư. 

Thời hạn của giấy phép khai thác được quyết định dựa trên báo cáo nghiên cứu khả thi nộp kèm là một phần 
của đơn xin cấp giấy phép đầu tư, nhưng thời hạn này không được vượt quá 30 năm.  Thời hạn giấy phép khai 
thác có thể được gia hạn nhiều lần với một số điều kiện cụ thể, tuy nhiên Điều 54.2 Luật Khoáng Sản quy định 
tổng thời gian gia hạn phải không được vượt quá 20 năm. 

Giấy phép khai thác có thể chuyển nhượng với ba điều kiện: 

(a) việc khai thác đã được hoàn thành công tác xây dựng cơ bản và được đưa vào hoạt động; 

(b) bên nhận chuyển nhượng phải có đủ năng lực trở để được cấp giấy phép khai thác theo qui định tại 
Điều 53 của Luật Khoáng Sản; và 

(c) cơ quan cấp phép đối với giấy phép khai thác chuyển nhượng đã đồng ý các điều khoản và điều kiện 
của việc chuyển nhượng.  

Một trong những quy định mới gần đây là việc đấu giá giấy phép khai thác được nêu tại Điều 78 Luật Khoáng 
Sản.  Thủ Tướng Chính Phủ có thẩm quyền cho phép ngoại lệ trong việc đấu giá giấy phép khoáng sản đối với 
một số khu vực đặc biệt liên quan đến chiến lược khoáng sản quốc gia, an ninh quốc phòng, và khu vực môi 
trường nhạy cảm theo ý kiến của BTNMT.  Thuế tài nguyên sẽ được thanh toán trên sản lượng và giá bán 
khoáng sản.  BTNMT là cơ quan đầu mối quản lý việc cho phép điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến 
khoáng sản.  Các bộ ngành khác cũng có trách nhiệm cụ thể và Hội Đồng Đánh Giá Trữ Lượng Khoáng Sản 
(thuộc BTNMT) có trách nhiệm hỗ trợ việc đánh giá và xét duyệt trữ lượng cho mục đích nghiên cứu tính khả 
thi.   

Phí quyền khai thác sẽ được trả bởi tổ chức được cấp giấy phép khai thác và người sở hữu giấy phép khai 
thác hiện thời dựa trên trữ lượng còn lại. 

Luật Khoáng Sản không có bất kì hạn chế nào đối với xuất khẩu khoáng sản.  Tuy nhiên, Chính Phủ Việt Nam 
đã thông qua Kế Hoạch Tổng Thể trong đó các hạn chế có thể được áp dụng đối với xuất khẩu một số khoáng 
sản nhất định tùy thuộc vào kế hoạch đó. 

Quy trình xin chấp thuận về môi trường 

Tổng Cục Môi Trường thuộc BTNMT có thẩm quyền quản lý các vấn đề môi trường trong lĩnh vực khai thác 
khoáng sản. 

Các tổ chức, cá nhân được phép tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản có nghĩa vụ tuân theo các quy 
định của Luật Bảo Vệ Môi Trường để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Đồng thời, các tổ chức cá nhân 
này cũng phải cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt động khai thác. Tất cà các chi phí đặt ra nhằm 
phục vụ cho việc bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường phải được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và nghiên cứu khả thi. 

Theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường, chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo, phục 
hồi môi trường, thanh toán phí bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch cải tạo, phục hồi môi trường trình cho 
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cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng kế hoạch đã 
được phê duyệt. 

Theo Điều 5 của Nghị Định 21/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 (Nghị Định 21), trước 
khi xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, chủ dự án đầu tư khai thác khoáng sản trình báo cáo đánh giá tác 
động môi trường cho BTNMT hoặc Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp tỉnh (phụ thuộc vào quy mô của dự án 
đầu tư) để được thẩm định, phê duyệt. 

BTNMT hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh/xã (khi cần thiết) sẽ tổ chức hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường của dự án và sẽ hoàn thành trong vòng 30 đến 45 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. 

Đối với các dự án thăm dò khoáng sản hoặc các dự án khai thác khoáng sản khác, chủ dự án đầu tư có liên 
quan phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền (hội đồng nhân 
dân cấp huyện) trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc giấy phép khai thác khoáng 
sản.  

Quản lý rừng 

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (BNNPTNT) phối hợp với BTNMT, Bộ Công An chịu trách nhiệm 
thực thi quyền quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi quốc gia. 

Quy phạm pháp luật chính điều chỉnh vấn đề trồng rừng và phát triển rừng bao gồm: 

(a) Luật Bảo Vệ và Phát Triển Rừng, được Quốc Hội thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004; và 

(b) Nghị định 23/2006/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 3 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật 

Bảo Vệ và Phát Triển Rừng (Nghị Định 23). 

Theo các quy định này và theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ, hoạt động khai thác và chế biến khoáng 
sản không được làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ rừng đầu nguồn và rừng đặc dụng. 

Theo Điều 29 Nghị định 23, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp 
phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và phải phù hợp 
với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khi thực hiện 
điều chỉnh, cần phải nộp: 

(a) chi tiết về dự án đầu tư và các chấp thuận có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

(b) báo cáo đánh giá tác động môi trường do việc chuyển mục đích sử dụng rừng; 

(c) phương án đền bù giải phóng mặt bằng khu rừng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt; và 

(d) kế hoạch đầu tư trồng rừng mới do cơ quan có thẩm quyền xây dựng. 

Việc xem xét chấp thuận thay đồi mục đích sử dụng rừng được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

Chấp thuận của chủ đất 

Theo quy định tại Điều 94.3 Luật Đất Đai, đất đai có thể sử dụng cho hoạt động khoáng sản khi chủ dự án có 
giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để thăm dò,khai thác khoáng sản hoặc quyết định 
giao đất, cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Theo quy định của các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai, Nhà Nước có thể cho các tổ 
chức, cá nhân thuê đất để thăm dò và khai thác khoáng sản. Trong trường hợp thăm dò khai thác khoáng sản 
mà không sử dụng lớp đất mặt hoặc không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt đất thì chủ đầu tư không 
phải thuê đất. 

Điều 94.3 Luật Đất Đai quy định việc sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản: 
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(a) phải tuân theo các điều khoản trong giấy phép khai thác đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và 
phù hợp với tiến độ thăm dò, khai thác khoáng sản và theo nguyên tắc của việc thuê đất cho mục 
đích đã đề ra; 

(b) thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải và các biện pháp khác để không gây 
thiệt hại cho người sử dụng đất trong khu vực và xung quanh; và 

(c)  khi kết thúc việc thăm dò, khai thác khoáng sản, người sử dụng đất có trách nhiệm trả lại đất đúng 
 với trạng thái được quy định trong hợp đồng thuê đất. 

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản có thể thuê đất từ Nhà Nước hoặc nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê đất từ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình hoặc cá nhân khác. 

Việc chế biến khoáng sản có thể được thực hiện trên đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Loại đất này 
có chế độ sử dụng đất như đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp đất 
sử dụng không phải là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì chủ đầu tư dự án khai thác cần nộp hồ 
sơ đến cơ quan có thẩm quyền xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Các chấp thuận khác 

Chuyển nhượng quyền thực hiện hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản 

Theo Điều 43 và 66 của Luật Khoáng Sản, tổ chức và cá nhân được phép tiến hành hoạt động thăm dò và 
khai thác khoáng sản chỉ có thể chuyển nhượng quyền của mình cho tổ chức hoặc cá nhân khác sau khi 
được cơ quan cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản chấp thuận và trả thuế chuyển nhượng. 

Trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực hoạt động khoáng 
sản 

Theo quy định tại Điều 48 và 59 Luật Khoáng Sản, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào được phép thực hiện 
hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sàn có thể trả lại một phần diện tích khu vực hoạt động khoáng sản 
hoặc giấy phép hoạt động khoáng sản khi: 

(a) hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ của mình cho đến khi nộp đơn xin trả lại giấy phép, và 

(b) thực hiện đầy đủ các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường và đảm bảo an toàn cho khi vực hoạt 
động được trả lại. 

Cơ quan cấp phép phải đưa ra chấp thuận bằng văn bản đối với trường hợp trả lại giấy phép. 
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