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1. Mục đích 

 Quy định trình tự, cách thức và thời gian giải quyết các bước thủ tục chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản. 

2. Phạm vi 

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC 

- Công chức Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Tài liệu tham khảo 

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010. 

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; 

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 

khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 

cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ 

tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh 

giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. 

4. Định nghĩa và viết tắt  

- UBND: Ủy ban nhân dân 

- TTHC: Thủ tục hành chính 

- ISO: Hệ thống quản lý chất lượng  

- TTPVHCC:  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 

- PKS-TNN: Phòng Khoáng sản – Tài nguyên nước. 

- B: Bước: 

5. Nội dung quy trình 

5.1 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Khoáng sản bao gồm: 

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; 

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã; 

+ Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam. 
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- Nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp 

đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản để tiếp tục thực 

hiện đề án thăm dò theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và tại 

Chương III Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường bao gồm: 

(1) Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 

- Doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

- Tổ chức khoa học và công nghệ thành lập theo quy định của Luật khoa 

học và công nghệ. 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã. 

- Tổ chức sự nghiệp chuyên ngành địa chất được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thành lập có chức năng, nhiệm vụ thăm dò khoáng sản. 

(2) Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản 

- Tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị định 

số 60/2016/NĐ-CP khi thi công đề án thăm dò khoáng sản phải có hồ sơ hành 

nghề thăm dò khoáng sản, gồm: 

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận hoạt 

động khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ 

quan có thẩm quyền cấp; 

+ Hợp đồng thi công đề án thăm dò khoáng sản với tổ chức, cá nhân được 

phép thăm dò khoáng sản, kèm theo giấy phép thăm dò khoáng sản được cơ quan 

có thẩm quyền cấp; 

+ Danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng 

sản; các hợp đồng lao động (hoặc văn bản tương đương) của người phụ trách kỹ 

thuật và công nhân kỹ thuật tham gia trực tiếp thi công đề án theo quy định; 

+ Tài liệu của các cá nhân tham gia thi công đề án thăm dò khoáng sản (bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) gồm: Quyết định 

giao nhiệm vụ cho người phụ trách kỹ thuật (sau đây được gọi là chủ nhiệm đề 

án thăm dò khoáng sản) kèm theo văn bằng chứng chỉ ngành nghề, lý lịch khoa 

học của chủ nhiệm đề án; hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng; quyết 

định bổ nhiệm chức danh hoặc giao nhiệm vụ; văn bằng chứng chỉ ngành nghề 

phù hợp với nhiệm vụ giao; bản sao chứng minh nhân dân, căn cước công dân 

hoặc hộ chiếu; 

+ Danh mục các thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm 

dò khoáng sản phù hợp với đề án thăm dò khoáng sản. 

- Trường hợp đề án thăm dò khoáng sản do tổ chức có giấy phép thăm dò 
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khoáng sản trực tiếp thi công thì phải có hồ sơ đáp ứng yêu cầu quy định tại dấu 

cộng thứ 3, 4, 5 mục (2) Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản.. 

- Hồ sơ hành nghề thăm dò khoáng sản được quản lý, lưu giữ tại tổ chức, cá 

nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản và tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 

(3) Điều kiện đối với chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản 

- Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất 

thăm dò đã công tác thực tế thăm dò trong khoáng sản ít nhất 05 năm; có hiểu 

biết, nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có giấy phép lao động tại 

Việt Nam theo quy định của pháp luật về lao động; 

- Có văn bằng đào tạo trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành địa chất 

thăm dò khoáng sản hoặc tương đương; đối với đề án thăm dò nước khoáng, 

nước nóng là chuyên ngành địa chất thủy văn - địa chất công trình; 

- Có kinh nghiệm tham gia thi công đề án điều tra địa chất, thăm dò khoáng 

sản tối thiểu 05 năm; có chứng chỉ chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp; 

- Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản thực hiện nhiệm vụ thi công đề án 

thăm dò phải đáp ứng các điều kiện về thời gian kinh nghiệm theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản và đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, 

phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 

đề án thăm dò khoáng sản độc hại; đối với các đề án thăm dò khoáng sản khác, phải 

có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 01 đề án 

thăm dò. 

- Chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ thực hiện chức trách khi có 

quyết định giao nhiệm vụ của tổ chức được phép thăm dò khoáng sản hoặc tổ 

chức hành nghề thăm dò khoáng sản. 

- Trong cùng một thời gian, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản chỉ đảm 

nhận chức trách tối đa 02 đề án thăm dò khoáng sản. Khi lập báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản, chủ nhiệm đề án thăm dò khoáng sản phải có thời gian chỉ 

đạo thi công ít nhất bằng 25% thời gian thi công đề án thăm dò được quy định 

trong giấy phép thăm dò khoáng sản. 

(4) Điều kiện đối với đội ngũ công nhân kỹ thuật thực hiện đề án thăm dò 

khoáng sản 

- Đội ngũ công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành trắc địa, địa chất, địa 

chất thủyvăn, địa chất công trình, địa vật lý, thi công công trình (khai đào, 

khoan) và các chuyên ngành khác có liên quan phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về 

số lượng theo đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định khi cấp giấy phép 
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thăm dò khoáng sản. 

- Các nhóm công nhân kỹ thuật theo các chuyên ngành khi thi công phải cử 

người phụ trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời gian kinh nghiệm như sau: 

+ Đối với đề án thăm dò khoáng sản độc hại, phải có thời gian công tác tối 

thiểu 05 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 03 năm đối với 

người có trình độ đại học; trong đó, có ít nhất 01 năm tham gia thi công đề án 

điều tra địa chất hoặc thăm dò đối với khoáng sản độc hại; 

+ Đối với các đề án thăm dò khoáng sản còn lại, phải có thời gian làm việc 

tối thiểu 03 năm đối với người có trình độ trung cấp nghề hoặc 02 năm đối với 

người có trình độ đại học. 

(5) Điều kiện về thiết bị, công cụ chuyên dùng thi công công trình thăm dò 

khoáng sản 

- Thiết bị, công cụ chuyên dùng để thi công công trình thăm dò khoáng sản phải 

đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật đáp ứng với hạng mục, công việc 

trong đề án thăm dò đã được thẩm định khi cấp giấy phép thăm dò khoáng sản. 

- Thăm dò khoáng sản phóng xạ, đất hiếm phải có thiết bị, công cụ chuyên 

dụng và đội ngũ cán bộ kỹ thuật vận hành đáp ứng các yêu cầu về an toàn phóng 

xạ theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân. 

- Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã 

hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42 Luật 

Khoáng sản:  

+ Thực hiện đúng Giấy phép thăm dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng 

sản đã được chấp thuận;  

+ Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, 

chấp thuận trong trường hợp thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối 

lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán bồi thường thiệt hại do hoạt động 

thăm dò gây ra (nếu có);  

+ Thông báo kế hoạch thăm dò cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi thăm dò 

khoáng sản trước khi thực hiện;  

+ Thu thập, lưu giữ thông tin về khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động 

khác cho cơ quan nhà nước cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã thực hiện được ít nhất 50% dự toán 

của đề án thăm dò khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Luật Khoáng 

sản 

- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải có đủ điều kiện để được cấp 

Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản. 
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- Quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản: 

+ Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ 

liên quan đến hoạt động thăm dò. 

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép 

thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày. 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 

chính 

Bản sao có chứng thực 

(hoặc bản sao kèm theo 

bản chính để đối chiếu) 

 Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền 

thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo 

kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm 

đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò 

khoáng sản. 

x  

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp của tổ chức, cá nhân nhận chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản; các văn 

bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân 

chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy 

định gồm: Thực hiện đúng Giấy phép thăm 

dò khoáng sản, đề án thăm dò khoáng sản đã 

được chấp thuận; Báo cáo cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xem 

xét, chấp thuận trong trường hợp thay đổi 

phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối 

lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự 

toán; Bồi thường thiệt hại do hoạt động thăm 

dò gây ra; Thu thập, lưu giữ thông tin về 

khoáng sản và báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về 

khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân chuyển 

nhượng quyền thăm dò khoáng sản đã thực 

 x 
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hiện được ít nhất 50% dự toán của đề án thăm 

dò khoáng sản 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: TTPVHCC tỉnh Bắc Kạn. 

5.6 Lệ phí: Theo quy định 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm  

 Thời 

gian 

(ngày) 

Biểu 

mẫu/kết 

quả 

B1 

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân 

đến nộp trực tiếp tại TTPVHCC, nộp trực 

tuyến qua dịch vụ công hoặc gửi qua dịch 

vụ bưu chính. 

- Cập nhật hồ sơ trên phần mềm một cửa, 

chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo Sở. 

Công chức 

TTPVHCC 

Không 

tính vào 

thời gian 

giải quyết 

TTHC 

 

B2 
Chuyển hồ sơ đến Phòng Khoáng sản – TNN 

để giải quyết 

Lãnh đạo 

Sở 
01  

 

B3 Giao chuyên viên thẩm định hồ sơ 

Lãnh đạo 

Phòng KS-

TNN 

01  

 

B4 
-Thẩm định hồ sơ  

- Soạn thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh  

Chuyên 

viên phòng 

KS-TNN 

32   

 

B5 Duyệt nội dung Tờ trình  

Lãnh đạo 

Phòng KS-

TNN 

01   

 

B6 Ký Tờ trình 
Lãnh đạo 

Sở 
01   
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B7 
Phát hành Tờ trình, Chuyển hồ sơ kèm theo 

Tờ trình đến UBND tỉnh 
Văn thư 01   

 

B8 Xem xét ban hành Giấy phép 
UBND 

tỉnh 
5 

 

B9 
Nhận giấy phép từ UBND tỉnh, chuyển Lãnh 

đạo Sở 
Văn thư 

1/4   

B10 Chuyển Phòng Khoáng sản – TNN  
Lãnh đạo 

Sở 

1/4     

B11 

Giao chuyên viên soạn thảo văn bản thông 

báo nộp lệ phí và hướng dẫn các thủ tục tiếp 

theo 

Lãnh đạo 

Phòng KS-

TNN 

1/4    

B12 Soạn thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá 

nhân liên quan đến nộp lệ phí, hướng dẫn 

thực hiện các quy định trong họat động 

khoáng sản 

Chuyên 

viên phòng 

KS-TNN 

01   

B13 

Duyệt văn bản, chuyển Lãnh đạo Sở ký duyệt 

Lãnh đạo 

Phòng KS-

TNN 

1/4    

B14 
Ký duyệt văn bản 

Lãnh đạo 

Sở 

1/4    

B15 
Phát hành văn bản Văn Thư 

1/4    

B16 

Thu lệ phí cấp giấy phép  Kế toán 

Không 

tính vào 

thời gian 

giải quyết 

TTHC 

 

B17 - Trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân 

trực tiếp tại TTPVHCC, trực tuyến hoặc 

gửi qua dịch vụ bưu chính.  

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa 

Công chức 

TTPVHHC 

1/2  

Tổng thời gian giải quyết  45  
 

 Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp nhằm đảm bảo tổng thời 

gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ 

tục này. Thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa hồ sơ hoặc hồ sơ phải xin ý kiến của các đơn vị có 
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liên quan thì thời gian chỉnh sửa hoặc xin ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC 

6. Biểu mẫu: 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 
Ban hành 

kèm theo 

 Mẫu số 06 Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò 

khoáng sản  Thông tư số 

45/2016/TT-

BTNMT ngày 

26/12/2016 

 
Mẫu số 22, 

phụ lục 2 Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản  

 Mẫu số 43 Báo cáo hoạt động thăm dò khoáng sản và kế 

hoạch tiếp tục thăm dò  

7. Hồ sơ cần lưu 

TT Hồ sơ lưu 

1.  Hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp  

2.  Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản liên quan trong quá 

trình thẩm định hồ sơ 

3.  Giấy phép của UBND tỉnh 

Hồ sơ được lưu tại Phòng Khoáng sản – TNN đến khi kết thúc hoạt động khai thác, 

chuyển hồ sơ đến Trung tâm CNTT TN&MT để lưu trữ. 

 


