
                            

 

 

             /BTNMT-ĐCK  
V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định s  22/2012/NĐ-CP ngày 26 

tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

C    HÒA XÃ H   CHỦ   HĨA   Ệ   A  

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 

 
 
Hà Nội, ngày         tháng      năm 2020

 

 

             

 

                 Kính gửi   

 

 

- Các Bộ: Công an; Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và 

Đầu tư; Xây dựng; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Giao thông vận tải; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành ph  trực thuộc Trung ương; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Triển khai Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, ph i hợp với các cơ 

quan, đơn vị chức năng xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định s  

22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản. 

Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan góp ý kiến bằng văn bản đ i với dự thảo 

Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nêu trên (gửi kèm theo). 

 Văn bản góp ý kiến của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (Thông qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; địa chỉ: số 6, Phạm 

Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; email: qddiep@monre.gov.vn) trước 

ngày 15 tháng 6 năm 2020.   

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

 

          
- Như trên; 

- Ủy ban Thường vụ Qu c hội (để báo cáo); 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Thứ trưởng; 

-  ở TN&MT các tỉnh, thành ph  trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, ĐCK . 

 

KT.       Ở   
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 rần Quý Kiên 
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