
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:               /BTNMT-ĐCKS 

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về 

quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ 

khoáng sản quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2020 

Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

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

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2020, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây 

dựng “Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc 

gia” theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2020. Đến 

nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ liên quan hoàn thành 

nội dung dự thảo (lần 2) của Nghị định nêu trên theo đúng quy định của pháp luật 

về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Để tiếp tục hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản 

đối với dự thảo (lần 2) Nghị định nêu trên. Toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ và 

dự thảo (lần 2) Nghị định nêu trên gửi kèm theo Công văn này. 

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng                           

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội; file mềm xin gửi qua email: tmdung@monre.gov.vn; 

ntthuong5@monre.gov.vn) để tổng hợp trước ngày 08 tháng 8 năm 2020.  

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu VT, PC.T. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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