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QUYẾT ĐỊNH 
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 
26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số     

406/TTr-TNMT ngày 19 tháng 7 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c (sau điểm d) khoản 2 Điều 7 như sau: 

“đ) UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tham gia ý kiến về sự phù hợp của 

dự án khai thác khoáng sản với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, 

sự phù hợp với các quy hoạch khác và các vấn đề có liên quan thuộc địa phương 

quản lý; chỉ đạo UBND cấp xã nơi có khoáng sản chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức lấy ý 
kiến của nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản;”. 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-96368-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-96364-d1.html
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2. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 7 như sau:  

“e) UBND cấp xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban lãnh đạo thôn, 

bản, tổ dân phố, các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị cấp giấy 

phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực 

hiện 01 lần khi thực hiện cấp mới (cấp lần đầu) giấy phép hoạt động thăm dò, 

khai thác khoáng sản. Kết quả lấy ý kiến của Nhân dân được tổng hợp, báo cáo 

UBND cấp huyện và đưa vào hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 3 Điều 7 như sau:  

“b) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ 

quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án khai thác 

mỏ và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; thẩm định 

thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ của các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, 

chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, trừ 

các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến khoáng sản được quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều này; thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở 

đối với công trình thuộc dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

theo thẩm quyền, trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác, chế biến 

khoáng sản được quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

c) Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện chủ trì tổ 

chức thẩm định nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ từ cấp III trở lên được đầu tư 

xây dựng trên địa bàn hành chính cấp huyện; thẩm định thiết kế triển khai sau 

thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ từ cấp III trở lên được 

xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức 

năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn hành 

chính cấp huyện.”. 

4. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau: 

“Điều 7a. Quy định việc lấy ý kiến Nhân dân nơi có khoáng sản đề nghị 

cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản theo điểm e khoản 2 

Điều 7 

1. Thời điểm lấy ý kiến Nhân dân được quy định cụ thể như sau: 

a) Trường hợp các điểm mỏ thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 

việc lấy ý kiến Nhân dân được tiến hành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khi cấp giấy phép thăm dò 

khoáng sản và chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai 

thác khoáng sản để cấp giấy phép khai thác khoáng sản thì không phải lấy lại ý 

kiến nhân dân; 
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b) Trường hợp các mỏ thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản, việc lấy ý kiến Nhân dân được tiến hành trước khi cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản; khi chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai 
thác khoáng sản không phải lấy lại ý kiến nhân dân; 

c) Trường hợp các mỏ đã cấp Giấy phép thăm dò nhưng chưa lấy ý kiến 

Nhân dân hoặc mới chỉ lấy ý kiến cho việc cấp Giấy phép thăm dò thì phải lấy ý 

kiến Nhân dân trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự 

án khai thác khoáng sản. 

2. Đối tượng được lấy ý kiến là cử tri đại diện hộ gia đình theo quy định tại 

Điều 20 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

3. Trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân:  

a) Trên cơ sở thông tin dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, 

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo việc lấy ý kiến Nhân 

dân và tổng hợp kết quả việc lấy ý kiến của Nhân dân tại địa bàn dân cư theo quy 

mô thôn, bản, tổ dân phố (sau đây viết tắt là thôn). Trường hợp địa điểm thực 

hiện Dự án thuộc địa bàn nhiều thôn trong xã thì UBND cấp xã chỉ đạo lấy ý kiến 

và tổng hợp kết quả đến từng thôn. Trường hợp địa điểm thực hiện Dự án thuộc địa 

bàn nhiều xã thì UBND từng xã chỉ đạo lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến Nhân dân của 

từng thôn trên địa bàn xã. 

b) Các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã có 

trách nhiệm giám sát việc thực hiện và tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự án hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn theo quy định.  

4. Về hình thức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện theo 02 hình thức quy 

định tại Điều 20 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, cụ thể như sau: 

a) Hình thức lấy ý kiến Nhân dân trực tiếp thông qua cuộc họp cử tri đại 

diện hộ gia đình do trưởng thôn chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã triệu tập. 

Việc lấy ý kiến trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức biểu quyết giơ tay hoặc bỏ 

phiếu kín; trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín thì mẫu phiếu lấy ý 

kiến theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Kết thúc hội 

nghị có biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định này (trong đó biên bản tổng hợp phải ghi rõ nội dung lấy ý 

kiến để cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản; vị trí, địa điểm, diện 

tích mỏ; tổng số đại biểu được triệu tập, số đại biểu dự, số đại biểu đồng ý, số 

đại biểu không đồng ý; ý kiến của các đại biểu). 

b) Hình thức lấy ý kiến Nhân dân thông qua phát phiếu lấy ý kiến cử tri đại 

diện hộ gia đình. UBND cấp xã giao cho Trưởng thôn gửi phiếu đến người được 

lấy ý kiến và thu lại phiếu để tổng hợp kết quả. Mẫu phiếu lấy ý kiến do UBND 

cấp xã cung cấp và đóng dấu treo của UBND cấp xã theo Mẫu số 03 Phụ lục ban 

hành kèm theo Quyết định này. Kết thúc thời gian lấy phiếu, Trưởng thôn có 

trách nhiệm thành lập ban (tổ) kiểm phiếu và lập biên bản tổng hợp phiếu xin ý 
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kiến theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (trong đó biên 

bản tổng hợp ghi rõ tổng số đại biểu được lấy ý kiến, tổng số phiếu gửi lấy ý kiến, 

số phiếu thu về, số phiếu đồng ý, số phiếu không đồng ý). 

5. Kết quả việc lấy ý kiến Nhân dân: 

a) Số đại biểu đại diện cử tri hộ gia đình họp trực tiếp lấy ý kiến Nhân dân 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều này phải đạt trên 50% số đại biểu đại diện cử tri 

hộ gia đình trong thôn được triệu tập lấy ý kiến; trường hợp không đạt 50% số 

đại biểu được triệu tập thì phải tổ chức lại hoặc chuyển việc lấy ý kiến sang hình 

thức khác cho phù hợp; 

b) Số phiếu thu về đối với hình thức lấy ý kiến Nhân dân quy định tại điểm 

b khoản 4 Điều này phải đạt trên 50% số đại biểu đại diện cử tri hộ gia đình trong 

thôn được lấy ý kiến; trường hợp không đạt 50% số phiếu thu về thì phải tổ chức 

lại hoặc chuyển việc lấy ý kiến sang hình thức khác cho phù hợp; 

c) Kết quả lấy ý kiến của Nhân dân được coi là đạt yêu cầu quy định nếu có 

trên 2/3 (hai phần ba) số đại biểu tham dự tại cuộc họp theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều này nhất trí hoặc trên tổng số phiếu đã thu về đối với hình thức lấy 

ý kiến quy định tại điểm b khoản 4 Điều này nhất trí. 

6. Tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân 

a) UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện lấy ý 

kiến Nhân dân quy định tại khoản 4 Điều này theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định, gửi UBND cấp huyện để làm cơ sở báo cáo, đề xuất với 

UBND tỉnh. 

b) Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện có 

trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất quan điểm cụ thể về việc cấp 

phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với mỏ khoáng sản đã đưa ra lấy ý kiến 

nhân dân gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo 

cáo, đề xuất).”. 

5. Bổ sung điểm c vào khoản 5 Điều 9 như sau: 

“c) Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kiểm điểm trách nhiệm, 

phê bình người đứng đầu địa phương (cấp huyện, cấp xã) để hoạt động khai thác, 

vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo 
quy định.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 3 Điều 10 như sau: 

“a) Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động 

khai thác khoáng sản thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước theo quy định; kiểm 

tra, xác định sản lượng kê khai hàng tháng nộp ngân sách của các tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoáng sản; đôn đốc xử lý nợ đọng tiền thuế, phí, tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác của các tổ chức, cá nhân khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn tránh nghĩa 

vụ thuế, phí trong hoạt động khai thác khoáng sản; 
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c) Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện kiểm tra các loại sổ sách, 

tài liệu, chứng từ về tài chính làm cơ sở xác định sản lượng khoáng sản khai thác 

thực tế của các doanh nghiệp khi tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc tham gia phối 
hợp thanh tra, kiểm tra liên quan đến nghĩa vụ tài chính của các mỏ khoáng sản 

được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau: 

“2. Trong quá trình khai thác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan và thực hiện đầy đủ các nội dung quy 

định trong Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; thực hiện kê khai, nộp các 

nghĩa vụ tài chính đầy đủ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với 

sản lượng khoáng sản khai thác của từng mỏ; thực hiện lắp đặt trạm cân và 

camera giám sát theo quy định.”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.  

2. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như khoản 2 Điều 2; 

- Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ LĐVP (CVP, PCVP-PT), TH, KTN; 

+ Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

+ Lưu: VT, TN.Toàn  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 
 

 

 

 



Phụ lục 
MẪU PHIẾU, MẪU BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ, MẪU BÁO CÁO 

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN NƠI CÓ KHOÁNG SẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ, GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND  

ngày       tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 

 

 

Mẫu số 01 Phiếu lấy ý kiến nhân dân tại hội nghị 

Mẫu số 02 Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân tại hội nghị 

Mẫu số 03 Phiếu lấy ý kiến nhân dân thông qua hình thức phát phiếu  

Mẫu số 04 
Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân thông qua hình 
thức phát phiếu 

Mẫu số 05 Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân của UBND cấp xã 
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Mẫu số 01. Phiếu lấy ý kiến nhân dân tại hội nghị  

 
UBND XÃ …….. 

THÔN (BẢN, TDP):... 
(Đóng dấu của UBND xã) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày       tháng ..... năm ..... 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN 

đối với đề nghị thực hiện dự án ……(1) 

khoáng sản…(tên khoáng sản).. tại khu vực…(2) 

(Tại Hội nghị ngày        tháng      năm          ) 
 

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày    /7/2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ ….. 

Hôm nay, ngày ….tháng … năm…., thôn… tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân 

với những nội dung chính sau: 

- Mục đích của việc xin ý kiến: (nêu rõ mục đích để cấp phép thăm dò khoáng 

sản hay cấp phép khai thác khoáng sản…). 

- Khu vực mỏ: mỏ khoáng sản …(tên khoáng sản) tại khu vực....(2) . 

- Diện tích mỏ: .…ha. 

- Trữ lượng/tài nguyên dự báo: ….tấn/m3. 

- Về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong 

công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, việc bồi thường thiệt 

hại (nếu có)…;  

- Ý kiến của người dân: nhất trí hay không nhất trí hay có ý kiến khác(3):  

…………………………………………………….…………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

- Những đề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Lưu ý: 
- (1): Nêu rõ mục đích để cấp phép thăm dò khoáng sản, hay cấp phép khai thác 

khoáng sản, hay cấp gia hạn giấy phép khai thác. 

- (2): Ghi rõ địa danh thôn, xã, huyện của mỏ. 

- (3): Trường hợp không nhất trí hoặc có ý kiến khác phải nêu rõ lý do. 
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Mẫu số 02. Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân tại hội nghị  

 
UBND XÃ ..... 

THÔN (BẢN, TDP):... 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày       tháng ..... năm ..... 
 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP 

kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự án thăm dò, khai thác 

khoáng sản…(tên khoáng sản) ... tại khu vực …. 
 

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày /   /2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ….. 

Hôm nay, ngày   tháng   năm …, tại thôn …đã tổ chức họp để xem xét, thống 

nhất việc thực hiện dự án thăm dò, khai thác khoáng sản …(tên khoáng sản).... tại 

khu vực ……của doanh nghiệp (tên doanh nghiệp nếu có), với những nội dung 

chính sau: 

- Chủ trì cuộc họp: Ông (bà)…………………chức vụ:…………………….. 

- Thư ký cuộc họp: Ông (bà) …………..……chức vụ:…………………….. 

I. Thành phần tham gia: 

1. Ủy ban nhân dân xã…: 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

2. Các chi hội trong thôn: 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

3. Các đại biểu lấy ý kiến 

- Tổng số đại biểu thôn được triệu tập:… người. 

- Tổng số đại biểu tham dự hội nghị: … người, chiếm …% so với số đại biểu 

được triệu tập. 
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II. Nội dung cuộc họp: 

1. Các căn cứ triển khai thực hiện: 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày   /   /2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ …………….  

2. Kết quả cuộc họp: 

+ Có ....đại biểu (tỷ lệ %) đồng ý đối với đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai 

thác khoáng sản …(tên khoáng sản).  

+ Có ....đại biểu (tỷ lệ %) không đồng ý đối với đề nghị cấp giấy phép thăm 

dò, khai thác khoáng sản …(tên khoáng sản). Lý do không đồng ý (nêu cụ thể lý do 

không đồng ý): ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Các kiến nghị, đề xuất (nếu có): …………………………..………………..  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Biên bản được thông qua trước Hội nghị, được lập làm … bản, Ban lãnh đạo 

thôn …. giữ 01 bản, 02 bản gửi báo cáo UBND xã …./.  

 
 THƯ KÝ HỘI NGHỊ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 CHỦ TRÌ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

ĐẠI DIỆN CÁC HỘI TRONG THÔN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

T/M CHI ỦY CHI BỘ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 ĐẠI DIỆN UBND XÃ…. 

(ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 03. Phiếu lấy ý kiến nhân dân thông qua hình thức phát phiếu  

 
UBND XÃ …….. 

THÔN (BẢN, TDP):... 
(Đóng dấu của UBND xã) 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày       tháng ..... năm ..... 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN 

đối với đề nghị thực hiện dự án ……(1) 

khoáng sản…(tên khoáng sản).. tại khu vực…(2) 
 

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày    /   /2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ ….. 

Hôm nay, ngày ….tháng … năm…., thôn… tổ chức lấy ý kiến nhân dân với 

những nội dung chính sau: 

- Họ và tên chủ hộ được lấy ý kiến:.……………………………………… 

- Mục đích của việc xin ý kiến: thực hiện dự án….…(1) 

- Khu vực mỏ: mỏ khoáng sản …(tên khoáng sản) tại khu vực....(2) . 

- Diện tích mỏ: .…ha. 

- Trữ lượng/tài nguyên dự báo: ….tấn/m3. 

- Về trách nhiệm của Chủ đầu tư trong thực hiện nghĩa vụ tài chính, trong 

công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, việc bồi thường thiệt 

hại (nếu có)…;  

- Ý kiến của người dân: nhất trí hay không nhất trí hay có ý kiến khác(3):  

…………………………………………………….…………………..……… 

………………………………………………………………………………..……… 

- Những đề xuất, kiến nghị (nếu có): ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

- Thời hạn gửi lại phiếu: thời gian gửi về trước ngày     tháng    năm ….. 

Đại diện hộ được lấy ý kiến 
(Ký tên hoặc không ký tên) 

 

 

Lưu ý: 
- (1): Nêu rõ mục đích để cấp phép thăm dò khoáng sản hay cấp phép khai thác khoáng sản. 

- (2): Ghi rõ địa danh thôn, xã, huyện của mỏ. 

- (3): Trường hợp không nhất trí hoặc có ý kiến khác phải nêu rõ lý do. 
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Mẫu số 04. Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân thông qua hình 

thức phát phiếu 

 
 

 
UBND XÃ ..... 

THÔN ……..…… 

 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày       tháng ..... năm ..... 

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP 

phiếu lấy ý kiến nhân dân đối với dự án thăm dò, khai thác 

khoáng sản…(tên khoáng sản) ... tại khu vực …. 

 

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày   /   /2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ …………….  

Hôm nay, ngày   tháng   năm …, tại ….. Ban lãnh đạo thôn …, xã …..tổ chức 

kiểm phiếu lấy ý kiến nhân dân để xem xét, thống nhất việc thực hiện dự án thăm 

dò, khai thác khoáng sản …(tên khoáng sản).... tại khu vực ……của doanh nghiệp 

(tên doanh nghiệp nếu có) kết quả như sau: 

I. Thành phần tham gia: 

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã…: 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

2. Đại diện Ban kiểm phiếu thôn….: 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 

- Ông (bà)………………………chức vụ:…………………….…………….. 
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II. Kết quả kiểm phiếu: 

- Tổng số đại biểu thôn được lấy ý kiến:… người. 

- Tổng số phiếu phát ra: .... phiếu, chiếm…% so với số đại biểu được lấy ý kiến. 

- Tổng số phiếu thu về: …. phiếu, chiếm …% so với số phiếu phát ra. 

- Tổng số phiếu hợp lệ: …. phiếu, chiếm …% so với số phiếu thu về. 

- Tổng số phiếu không hợp lệ: …. phiếu, chiếm …% so với số phiếu thu về. 

- Có ....phiếu (tỷ lệ %) đồng ý đối với đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác 

khoáng sản …(tên khoáng sản).  

- Có ....phiếu (tỷ lệ %) không đồng ý đối với đề nghị cấp giấy phép thăm dò, 

khai thác khoáng sản …(tên khoáng sản). Lý do không đồng ý (nêu cụ thể lý do 

không đồng ý): ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

+ Các kiến nghị, đề xuất (nếu có): …………………………..………………..  

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Kết quả kiểm phiếu kết thúc vào hồi …giờ… ngày…...tháng… năm ….…; 

Biên bản kiểm phiếu được lập làm … bản, Ban lãnh đạo thôn …. giữ 01 bản, 02 bản 

gửi báo cáo UBND xã …./.  

 

 BAN KIỂM PHIẾU 

(ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 CHỦ TRÌ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

T/M CHI ỦY CHI BỘ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 ĐẠI DIỆN UBND XÃ…. 

(ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 05. Báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân của UBND cấp xã 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ……..…… 

 

Số:          /BC- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

..............., ngày       tháng ..... năm ..... 
 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án …..(1) 

khoáng sản…(tên khoáng sản)... tại khu vực ….(2) 

 

 Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội Thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang; Quyết định số …/2022/QĐ-UBND ngày   /   /2022 của UBND tỉnh Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của 

UBND tỉnh; 

Căn cứ ….. 

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến nhân dân/Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến 

nhân dân ngày … tháng … năm …. của thôn….. đối với dự án thăm dò, khai thác 

khoáng sản khu vực …… 

UBND xã …. tổng hợp, báo cáo lấy ý kiến nhân dân đối với dự án ….(1) 

khoáng sản …(tên khoáng sản), tại khu vực …(2), với những nội dung chính sau: 

1. Kết quả tổng hợp lấy ý kiến nhân dân: 

- Tổng số đại biểu thôn được triệu tập/phát phiếu:… người. 

- Tổng số đại biểu thôn tham dự, chiếm …% so với số đại biểu được triệu tập 

(trường hợp phát phiếu ghi tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về). 

- Kết quả lấy ý kiến nhân dân:  

+ Có ....đại biểu (tỷ lệ %) đồng ý đối với đề nghị cho phép thực hiện dự án 

….(1) khoáng sản …(tên khoáng sản), tại khu vực …(2). 

+ Có ....đại biểu (tỷ lệ %) không đồng ý đối với đề nghị cho phép thực hiện 

dự án ….(1) khoáng sản …(tên khoáng sản), tại khu vực …(2). Lý do không đồng ý 

(nêu cụ thể lý do không đồng ý).  

+ Các kiến nghị, đề xuất (nếu có): …………………………………………..  

2. Đề xuất, kiến nghị  

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự án ….(1) khoáng sản …(tên 

khoáng sản).... tại khu vực nêu trên, UBND xã …nhất trí (hoặc không nhất trí) với 

đề nghị cấp giấy phép …thăm dò, khai thác khoáng sản …(tên khoáng sản) tại khu 

vực nêu trên. 
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(Lưu ý: trường hợp không nhất trí phải nêu rõ lý do; trường hợp có ý kiến 

khác với kết quả lấy ý kiến nhân dân phải nêu rõ lý rõ và chịu trách nhiệm trước ý 

kiến của mình).  

UBND xã ….tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự án 

….(1) khoáng sản …(tên khoáng sản) tại khu vực …(2)./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT (b/c); 

- UBND huyện... (b/c); 

- TT. Đảng ủy, TT HĐND xã;  

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

-..... 

- Lưu: VT, ĐC. 

 

TM. UBND XÃ 
 

 

 

 
 

 

 

Ghi chú: 
- (1): Nêu rõ mục đích dự án “thăm dò khoáng sản hay khai thác khoáng sản”. 
- (2): Ghi rõ địa danh thôn, xã, huyện của mỏ. 
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