
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /BTNMT-ĐCKS 

V/v thu hồi khoáng sản trong trường hợp hạ 

độ cao, cải tạo mặt bằng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hà Nội, ngày          tháng         năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1689/UBND-KT 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc 

hướng dẫn khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường trong trường hợp hạ 

độ cao, cải tạo mặt bằng. Sau khi nghiên cứu nội dung Văn bản, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường có ý kiến như sau: 

Vấn đề UBND tỉnh nêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tại 

Thông báo số 107/TB-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2019. Theo đó, thành phần 

hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản được quy định trong Luật Khoáng sản năm 

2010, việc điều chỉnh thành phần hồ sơ và thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng 

sản thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Trong thời gian vừa qua, tiếp thu 

ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn cũng như một số địa phương khác, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã xây dựng quy trình rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 

cấp phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, khai thác đất, đá, cát làm vật liệu san lấp 

quy mô nhỏ, bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ 

để xem xét, ban hành trong thời gian tới. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối 

hợp của quý UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn; 

- Lưu VT, ĐCKS (M5). 
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