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Nha Trang, ngày 02  tháng 7 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền  

Luật Khoáng sản trên hệ thống  

Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4132/UBND-VP  ngày 20/6/2018 của UBND thành 

phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

30/3/2018 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin trên 

hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng Văn 

hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để tải 

nội dung tuyên truyền về Luật Khoáng sản. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Khoáng sản. Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 

20/7/2018 đến ngày 30/7/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 20/7/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh 

cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo 

UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen


2 

 

 
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Khoáng sản  

(kèm theo Công văn số 854 /VHTT-PT ngày 02 tháng 7 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố. 

 

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức của nhân dân về các quy định của pháp 

luật liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản và bảo vệ 

môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của 

Luật Khoáng sản năm 2010 như sau:  

Điều 8. Những hành vi bị cấm 

1. Lợi dụng hoạt động khoáng sản xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

2. Lợi dụng thăm dò để khai thác khoáng sản. 

3. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động khoáng sản khi chưa 

được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

4. Cản trở trái pháp luật hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt 

động khoáng sản. 

5. Cung cấp trái pháp luật thông tin về khoáng sản thuộc bí mật nhà nước. 

6. Cố ý hủy hoại mẫu vật địa chất, khoáng sản có giá trị hoặc quý hiếm. 

7. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Trách nhiệm chung về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

1. Khoáng sản chưa khai thác, kể cả khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa 

được bảo vệ theo quy định của Luật này. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, 

thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. 

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. 

Điều 17. Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản của tổ chức, cá nhân 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản có trách nhiệm: 

a) Khi thăm dò khoáng sản phải đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ các loại 

khoáng sản phát hiện được trong khu vực thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền cấp giấy phép; 

b) Khi khai thác khoáng sản phải áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với quy mô, 

đặc điểm từng mỏ, loại khoáng sản để thu hồi tối đa các loại khoáng sản được phép 

khai thác; nếu phát hiện khoáng sản mới phải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý 
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nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; quản lý, bảo vệ khoáng sản đã khai thác 

nhưng chưa sử dụng hoặc khoáng sản chưa thu hồi được. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

trong diện tích đất đang sử dụng; không được tự ý khai thác khoáng sản, trừ trường 

hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 64 của Luật này. 

3. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy 

hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn khi trình phê duyệt quy hoạch phải trình 

kèm theo ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 

giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này. 

Điều 30. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị, vật liệu 

thân thiện với môi trường; thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường và cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản phải thực hiện các giải pháp và chịu mọi 

chi phí bảo vệ, cải tạo, phục hồi môi trường. Giải pháp, chi phí bảo vệ, cải tạo, 

phục hồi môi trường phải được xác định trong dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trước khi tiến hành khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 

phải ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của Chính phủ. 

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản 

1. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây: 

a) Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực 

được phép khai thác; 

b) Tiến hành khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác khoáng sản; 

c) Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu 

được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp 

cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện; 

d) Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác khoáng sản; 

e) Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; 

g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc 

quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

h) Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai 

thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt; 

i) Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây: 
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a) Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng 

sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp 

luật; 

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự 

án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; 

c) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân 

các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; 

d) Khai thác tối đa khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm; bảo vệ tài nguyên khoáng 

sản; thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi 

trường; 

đ) Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và 

khai thác khoáng sản; 

e) Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

g) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra; 

h) Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên 

cứu khoa học được Nhà nước cho phép trong khu vực khai thác khoáng sản; 

i) Đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và đất đai khi Giấy phép khai thác khoáng 

sản chấm dứt hiệu lực; 

k) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Trích nguồn: Luật Khoáng sản đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010. 
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