
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /BTNMT-ĐCKS 

V/v xin ý kiến góp ý hồ sơ Dự thảo “Quy hoạch 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 

2021 - 3030, tầm nhìn đến 2050” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng; Bộ 

Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ 

Giao thông vận tải; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện nhiệm vụ lập “Quy hoạch 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030, tầm nhìn đến 2050” 

theo Quyết định số 2183/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030, 

tầm nhìn đến 2050 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin gửi Quý Cơ quan Hồ sơ dự 

thảo “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 3030, 

tầm nhìn đến 2050” gồm:        

1. Dự thảo Báo cáo Thuyết minh “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

 2. Dự thảo Báo cáo Thuyết minh tóm tắt “Quy hoạch điều tra cơ bản địa 

chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

 3. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 4. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch điều tra 

cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

 5. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Quy hoạch điều 

tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

 6. Các bản vẽ Quy hoạch. 
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(Các tài liệu trên được đăng trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường theo đường link: 

https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=303). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng 

sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan 

xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 qua Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

(Chi tiết liên hệ: Ông La Thanh Long, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điện 

thoại 091 300 2687; email: ltlong@monre.gov.vn). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTr Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT (Bộ TN&MT); 

- Vụ KHTC (Bộ TN&MT); 

- Lưu: VT, ĐCKS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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