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THÔNG BÁO 
V/v Báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và thực hiện công tác thống kê,  

kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2022 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định về báo cáo kết quả hoạt 

động khoáng sản; báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã có Thông báo số 3350/TB-STNMT ngày 14/12/2022 gửi đến các tổ 

chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận thực hiện lập báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản và thực hiện công 

tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định. 

Qua theo dõi, còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa triển khai thực hiện các nội dung 

theo yêu cầu tại Thông báo nêu trên; do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận khẩn trương thực hiện: 

1. Lập báo cáo định kỳ kết quả hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đúng 

theo mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp thì ngoài việc nộp báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường còn phải nộp 

báo cáo cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 

2. Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác 

khoáng sản, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác theo đúng quy định 

tại Thông tư số 17/2020/TT-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo quy định). 

3. Chậm nhất vào ngày 31/01/2023 các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép 

thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phải lập báo cáo theo 

quy định tại điểm 1 và điểm 2 của thông báo này và gửi về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nào không nộp báo cáo; có nộp báo cáo nhưng trễ hơn 

thời gian theo quy định hoặc lập báo cáo không đúng, không đầy đủ các nội dung 

theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xử lý vi phạm hành chính theo quy 

định tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 



Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị các tổ chức, cá 

nhân khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận:                                  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c);            
- Phòng TNMT các huyện, 

 thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTT TNMT (đưa tin); 

- Lưu: VT, TTr, TNNKS(H.99b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Thị Xuân Thu 
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