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V/v tham mưu xây dựng dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân 

tỉnh về quy hoạch khoáng sản 

 

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 Thực hiện Thông báo số 315/TB-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh về kết quả phiên họp lấy ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết quy 

phạm pháp luật trình HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh, Sở Công Thương báo cáo như sau: 

 - Ngày 11 tháng 9 năm 2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 3448/UBND-

HTKTgửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương để lấy 

ý kiến về các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 (theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 

năm 2010). 

  Sở Công Thương đã nhận được ý kiến tham gia góp ý của Bộ Công 

Thương (tại văn bản số 7378/BCT-CN ngày 02 tháng 10 năm 2020) và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (tại văn bản số 6294/BTNMT-ĐCKS ngày 09 tháng 11 

năm 2020);các Bộ đều có ý kiến thống nhất với nội dung điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch. Riêng Bộ Xây dựng đến nay vẫn chưa có ý kiến tham gia góp ý.  

Theo quy định tại Khoản 2  Điều 12 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 

29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ: "2. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan chủ trì lập quy hoạch, cơ quan được 

lấy ý kiến quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

hồ sơ quy hoạch. Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan được lấy ý kiến không trả 

lời bằng văn bản, thì cơ quan chủ trì lập quy hoạch sẽ trình Thủ tướng Chính 

phủ, Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét phê duyệt hoặc thông qua quy 

hoạch".  

 Đến nay đã qua 60 ngày kể từ ngày UBND có văn bản lấy ý kiến, nhưng 

Bộ Xây dựng chưa có văn bản tham gia, được xem như thống nhất với nội dung 

điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; Do đó,  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đủ điều 

kiện để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 



- Sau khi tổng hợp rà soát, Sở Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, 

bổ sung quy hoạch khoáng sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 121 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; 

2. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

3. Báo cáo thẩm định số 302/BC-STP ngày 30/9/2020 của Sở Tư pháp; 

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Sở Công Thương; 

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan, đơn 

vị có liên quan và bản sao các ý kiến góp ý; 

5. Dự thảo Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản. 

 Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp thứ 11, Khóa XI./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, KTAT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

                     Lê Như Nhất 
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