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Hà Nội, ngày      tháng       năm 2016 

THÔNG TƯ 
Quy định công tác giám sát thi công các Đề án thăm dò khoáng sản 

  
Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 
Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định 
công tác giám sát thi công các Đề án thăm dò khoáng sản. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định việc giám sát thi công các Đề án thăm dò 

khoáng sản theo quy định Luật Khoáng sản, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện 
hành về thăm dò khoáng sản.  

2. Thông tư này được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về 
khoáng sản; các tổ chức; cá nhân thăm dò khoáng sản; các tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan. 

Điều 2. Trách nhiệm giám sát 
1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, 

thực hiện việc giám sát thi công các Đề án thăm dò theo giấy phép thăm dò 
khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giám sát thi công các Đề án thăm 
dò theo giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 
cấp tỉnh. 

Điều 3. Đối tượng giám sát 
1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản. 
2. Đơn vị thi công các hạng mục công việc của Đề án thăm dò. 

DỰ THẢO 



Điều 4. Nguyên tắc giám sát 
1. Giám sát thi công các hạng mục của Đề án thăm dò được tiến hành độc 

lập và đồng thời với quá trình thi công Đề án thăm dò.  
2. Hoạt động giám sát phải đảm bảo khách quan, phản ánh đầy đủ trung 

thực diễn biến thi công Đề án thăm dò; không làm ảnh đến việc thi công đề án 
thăm dò của tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản. 

Điều 5: Đơn vị giám sát 
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật. 
2. Có người phụ trách kỹ thuật tốt nghiệp đại học chuyên ngành địa chất, 

đã công tác thực tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản địa chất, thăm dò khoáng sản ít 
nhất 05 năm; Có đội ngũ kỹ thuật chuyên ngành địa chất, địa chất thuỷ văn, địa 
chất công trình, địa vật lý và chuyên ngành khác có liên quan. 

3. Có thiết bị, công cụ chuyên dùng để phục vụ công tác giám sát. 
 

Chương II 
CÔNG TÁC GIÁM SÁT  

Điều 6. Căn cứ giám sát 
1. Đề án thăm dò được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Các quy định, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 

định mức kinh tế-kỹ thuật hiện hành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản. 
3. Các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế có liên quan quy 

định về an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi 
trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. 

Điều 7. Các yêu cầu giám sát  
1. Năng lực, nhân lực và thiết bị thi công của đơn vị thi công. 
2. Trình tự, tiến độ thi công các hạng mục theo Đề án thăm dò. 
3. Quy trình, khối lượng thi công các hạng mục công việc trên cơ sở tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức hiện hành. 
4. Chấp hành các quy định về an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ, 

phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo về tài nguyên khoáng sản. 
Điều 8. Hình thức giám sát 
1. Hình thức giám sát trực tiếp bao gồm các hoạt động: quan sát, mô tả, 

chụp ảnh thực địa. 
2. Hình thức giám sát sau bao gồm các hoạt động: ghi chép, thu âm qua 

trao đổi làm việc với những thành viên và những người có trách nhiệm quản lý thi 
công Đề án thăm dò; thu thập thông tin qua báo cáo, phản ánh của các tổ chức cá 
nhân có liên quan; xem xét tính hợp lý, logic đối với các số liệu đã thu thập tại 
thực địa của đơn vị thi công đối với các hạng mục công việc không thuộc đối 
tượng giám sát trực tiếp. 

Điều 9. Hạng mục công việc giám sát trực tiếp, giám sát sau 
1. Hạng mục công việc khi giám sát trực tiếp bao gồm: 



a) Thi công công trình: hố, hào, giếng, lò, khoan, moong khai thác thử 
nghiệm. 

b) Lấy mẫu công nghệ; lấy mẫu trong các công trình; gia công mẫu (đối 
với các loại mẫu gia công tại thực địa). 

2. Hạng mục công việc giám sát sau gồm: Các hạng mục công việc thi 
công còn lại theo đề án được phê duyệt không thuộc đối tượng giám sát trực 
tiếp. 

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân được cấp 
phép thăm dò 

a) Cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ cho công tác giám sát và chịu 
trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp phục vụ cho việc giám sát thi công 
đề án thăm dò. 

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định để đảm bảo công tác thi 
công đúng tiến độ. 

c) Có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nếu phát hiện có những 
biểu hiện thiếu khách quan, vượt thẩm quyền trong quá trình giám sát. 

Điều 11. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị giám sát 
1. Đơn vị giám sát có trách nhiệm cử các cán bộ có trình độ chuyên môn 

phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 13 của Thông tư này. 
2. Tổ chức thực hiện giám sát theo yêu cầu nội dung giám sát quy định tại 

Điều 7 của Thông tư này. 
3. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện thi công công 

trình, nếu xét thấy có vi phạm quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn 
lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. 

4. Lập báo cáo kết quả giám sát theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo 
Thông tư trình cấp thẩm quyền xem xét. 

5. Chịu trách nhiệm trước cấp thẩm quyền và trước pháp luật về kết quả 
giám sát thi công đề án thăm dò. 

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thi công 
1. Cung cấp cho đơn vị giám sát đầy đủ các thông tin về kế hoạch, thời 

gian, hạng mục thi công phục vụ cho công tác giám sát. 
2. Khắc phục, sửa chữa sai sót theo yêu cầu của cấp thẩm quyền. 
3. Phối hợp với tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò đề xuất thay đổi 

khối lượng, phương pháp, tiến độ thi công phù hợp diễn biến thực tế về địa chất, 
khoáng sản, trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. 

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên giám sát 
1. Thành viên giám sát phải là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù 

hợp với công việc được giao giám sát. 
2. Đã có thời gian tối thiểu 05 năm trực tiếp tham gia thi công các đề án 

điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản hoặc thăm dò khoáng sản. 
3. Không tham gia thi công, chỉ đạo thi công đề án được giao nhiệm vụ 

giám sát. 



Điều 14. Quyền hạn, trách nhiệm của thành viên giám sát 
1. Ghi chép phản ánh trung thực các diễn biến thi công các hạng mục 

công việc. Nhật ký ghi bằng bút bi hoặc bút nước tại trang phải và bổ sung (nếu 
có) trang trái. Quy cách nhật ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo 
Thông tư này. 

2. Lập biên bản giám sát đối với các hạng mục được giám sát. Biên bản 
giám sát được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này. 

3. Kiểm tra bổ sung tại thực địa khi phát hiện sự không thống nhất giữa 
các số liệu thu thập ở thực địa. 

4. Chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung các thông tin thu thập trong 
quá trình giám sát. 

Điều 15. Kinh phí giám sát 
Kính phí cho công tác giám sát bao gồm: chi phí thực hiện công tác giám 

sát, chi phí kiểm tra, thẩm định công tác giám sát. Kinh phí này được lập trong 
dự toán đề án thăm dò khoáng sản. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 16. Tổ chức thực hiện 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Sở Tài nguyên và Môi 

trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm quản lý, kiểm 
tra, thẩm tra và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện 
Thông tư này. 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ... năm 2016. 
2. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này. 
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về nội dung Thông tư, 

các tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 
quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý./. 

 

Nơi nhận:  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  
cơ quan thuộc Chính phủ;  
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;   
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,  
TP trực thuộc Trung ương; 
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, ĐCKS, PC.  

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
                          
 
 
 
 

Nguyễn Linh Ngọc 

 



Phụ lục 1. Mẫu ghi nhật ký giám sát 
(Kèm theo Thông tư số:      /2016/TT-BTNMT ngày   tháng    năm 2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
1. Kích thước nhật ký: 17,5x12cm 
2. Trang bìa nhật ký 

Trang 1 (bìa cứng) Trang 2 
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN  

VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 

 
 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT 
 
 

NGUYỄN VĂN A 
QUYỂN 1 

 
 
 

Năm .... 

TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN  
VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 
 

NHẬT KÝ GIÁM SÁT 
Quyển số:.... 

Đề án: ghi đầy đủ tên đề án 
 

Họ tên người sử dụng:................. 
Ngày bắt đầu:...............................  
Ngày kết thúc:.............................. 
 
Ai nhặt được xin gửi đến địa chỉ: 

 
Năm ... 

3. Nội dung nhật ký 
3.1. Phần chung ghi các nội dung   
+ Mục lục ghi ngay sau trang 2; 
+ Đơn vị chủ đầu tư; 
+ Đơn vị thi công; 
+ Lập bảng thống kê đầy đủ số hiệu từng công trình, hạng mục công việc được 

giám sát, ngày tháng giám sát, số trang. 
3.2. Nội dung giám sát: theo từng công trình với các nội dung sau  
+ Tên hoặc số hiệu công trình, hạng mục giám sát; 
+ Người đại diện thi công (tổ trưởng hoặc nhóm trưởng); 
+ Người theo dõi kỹ thuật; 
+ Thời gian bắt đầu thi công; 
+ Trình tự và diễn biến thi công; 
+ Khối lượng thực hiện; 
+ Thời gian kết thúc; 
+ Nhận xét (trên cơ sở đối chiếu với các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn liên quan hiện hành): công trình đạt (không đạt) yêu cầu chất lượng công tác thi 
công; khâu nào không đạt (thi công, lấy mẫu, thành lập tài liệu, an toàn lao động,...), 
nguyên nhân. 



Phụ lục 2. Mẫu biên bản giám sát 
(Kèm theo Thông tư số:         /2016/TT-BTNMT ngày   tháng    năm 2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT  

              Số:…………/BBGS                               Địa danh, ngày . . tháng . . . năm . . . . 

BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC THI CÔNG 

1. Tên công trình, hạng mục: ghi đầy đủ tên, số hiệu. 
- Đề án: 
- Đơn vị chủ đầu tư: 
- Đơn vị thi công: 
- Chủ nhiệm dự án: 
- Cán bộ giám sát (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, Cơ quan công tác): 
- Cán bộ phụ trách thi công (ghi đầy đủ họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác 

của từng người): 
2. Diễn biến thi công 

- Ngày khởi công:                                 - Ngày kết thúc: 
- Các diễn biến, sự cố bất thường: 
............................................... 

3. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt) 
- Trình tự thi công: 
- Chất lượng thi công: 
- Chất lượng lấy mẫu: 
- Chất lượng thành lập tài liệu: 
- An toàn lao động: 
- .............................. 

4. Khối lượng thực hiện: 
- Khối lượng thi công (m3, m, điểm đo,...) ghi theo các tiêu chí cấp đất đá, độ 

sâu, mức độ phức tạp,...: 
- Khối lượng lấy mẫu các loại: 
- Các khối lượng khác (lấp công trình, bơm nước thí nghiệm,...) 

5. Đánh giá chung: công trình đạt (không đạt) mục tiêu đề ra ban đầu, chất lượng thi 
công đạt (không đạt) yêu cầu; khâu nào không đạt yêu cầu, nguyên nhân. 
6. Kiến nghị: 
………………………………………………………………………………… 

Người đại diện  
Tổ chức thi công 

Người đại diện  
Chủ đầu tư 

 Cán bộ  
giám sát 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) 

 



Phụ lục 3. Mẫu báo cáo giám sát 
(Kèm theo Thông tư số:      /2016/TT-BTNMT ngày   tháng    năm 2016 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) 
 

(Tên tổ chức, cá nhân lập báo cáo giám sát) 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ GIÁM SÁT THI CÔNG 

 
(tên đề án thăm dò khoáng sản….xã…huyện….tỉnh) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20... 
 



(Tên tổ chức, cá nhân lập báo cáo giám sát) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ GIÁM SÁT THI CÔNG 

 
(tên đề án thăm dò khoáng sản….xã…huyện….tỉnh) 

 
 
 
 
 
                                 ĐƠN VỊ GIÁM SÁT 
                                                                                     (Chức danh) 
 
 
                                 Chữ ký, đóng dấu 
                        (Họ và tên)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa danh nơi lập báo cáo, Năm 20... 



  

NỘI DUNG KẾT QUẢ GIÁM SÁT (KỲ, BƯỚC), NĂM…... 
 

  Mở đầu:  
  - Cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án.  
  - Tổ chức và thời gian thực hiện. 
  Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG 

 1. Khái quát về vùng nghiên cứu, tình hình thực hiện công việc, những 
thuận lợi khó khăn trong quá trình thi công. 

2. Đánh giá về năng lực, nhân lực và thiết bị thi công; 
3. Đánh giá trình tự thi công mỗi hạng mục được giám sát; 
4. Đánh giá thứ tự thi công các phương pháp được giám sát; 

  Chương II: KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT  
1. Khối lượng thực hiện và kết quả giám sát đối với từng hạng mục công 

việc của đơn vị thi công thực hiện. Đánh giá về tiến độ, khối lượng thực hiện, 
chất lượng thi công, khối lượng tài liệu thu thập, chất lượng tài liệu thu thập của 
từng hạng mục công việc nêu trên theo quy định của đề án và các quy chế, quy 
phạm hiện hành. Tổng hợp khối lượng các hạng mục công việc đã giám sát, có 
danh mục kèm theo ghi rõ những hạng mục, khối lượng đạt yêu cầu chất lượng; 
những hạng mục, công trình, khối lượng thi công không đạt yêu cầu chất lượng 
(nguyên nhân). 
 2. Đánh giá công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công. 

3. Đánh giá công tác bảo vệ môi trường trong và sau thi công. 
 4. Đánh giá sự sai khác so với đề án, nguyên nhân. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
- Đánh giá chung về kết quả đạt được. 
- Kiến nghị về các vấn đề còn tồn tại. 
HỒ SƠ KÈM THEO 
1. Nhật ký giám sát, các tài liệu thu thập trong quá trình giám sát (ảnh, ghi 

âm..). 
2. Biên bản giám sát 
3. Báo cáo giám sát các kỳ, đợt... 
4. Các văn bản pháp lý kèm theo. 
5. Hồ sơ lý lịch các thành viên giám sát. 
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