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THÔNG T ư
Quy dịnli về thum định, phê duyệt dề Ún. báo cáo 

k ế t  q u a  (liều t r a  c ơ  bún  đị:i c l iấ t  VC k h o á n g  sân

Cùn cử Luật khoứng san số 60 2010 ỌH12 ngày 17 tháng II năm 2010;
Căn cứ Nghị định so 36/20I7/ND-CP ngà}' 04 thảng 4 nậm 2017 cùa 

Chinh phú quy định chức nârHỊ, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tô chức cita Bộ 
Tài nguyên và Mỗi tnrờníỊ;

Theo đè nghị cùa Tổng cực tnrởng Tổng cục Địa chắt và Khoảng sàn Việt 
Nam và Vụ trưởng Vụ Phàp chê;

Bộ trướng Bộ Tải nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định 
ve thẩn định, phẻ duyệt đề án, báo cáo kểt quả điều tra cơ bán địa chat về 
khoáng sim

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Diều 1. Phạm vi điều chinh
Thòng tư này quy định chi tiểt khoan 2 Diều 22 Luật khoáng san nám 

2010 VC thú tục thâm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quà diều tra cơ bàn địa 
chất về khoánụ sản, gồm các hoạt dộng sau: thẩm định, phê duyệt đè án điều tra 
cơ hãn địa chat về khoáng sân (sau đây gọi chung là đè án); kiểm tra, nghiệm 
thu việc thực hiện dê án; thâm định, phê duyệt báo cáo két quả đô ản.

Dièu 2. Dối tượng áp dọng
rhông tư nảy ãp dụng dồi vói các cơ quan quán lý nhà nước vể địa chầt 

vả khoảng sán: cơ quan, đơn vị thực hiện các dề án điểu tra cơ bản địa chất về 
khoảng sân vả các tô chức, cá nhàn khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ  ngừ
Trong Thông tư này. các từ ngũ dirởi đây được hiểu như sau:
1. Đề án điểu tra cơ ban dịa chất về khoáng sàn là các de án, dự án, nhiệm 

vụ diều tra, phát hiện khoáng sản cùng với việc lộp bàn đồ địa chát khu vực. địa 
chât tai biển, dịa chất mội trường, địa chất khoáng sản biên, bàn đồ chuyên đề và 
nghiên cứu chuyên đè về địa chat, khoáng sàn; đánh giá tiểm nàng khoáng sàn.

2. Cơ quan, dưn vị chú tri thực hiện để án (gọi tất lá dơn vị chu tri) là cơ
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duyệt đề án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cune cấp sản phẩm, dịch 
vụ công cùa cơ quan có thâm quyền.

3. Cơ quan, đơn vị phổi hợp thực hiện đề án (gọi tẳt là đơn vị phối hợp) là 
cơ quan, đơn vị được giao thực hiện một phần của đề án tại Quyết định phê 
duyệt đề án hoặc Quyết định ơịao nhiệm vụ, đặt hàng cuna câp sản phâm, dịch 
vụ cône của cơ quan có thâm quyên.

4. Đơn vị thi công là đơn vị (hoặc tổ, nhóm) thực hiện một số hạne mục 
công việc của đê án.

Chương II
THÁM  ĐỊNH, PHÊ DƯYẼT ĐỀ ÁN; KIẾM TRA, NGHIỆM  THU 

VIỆC TH Ụ C  HIỆN ĐÈ AN; THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT 
BẢO CÁO K ET QUẢ ĐẺ ÁN

Mục 1
THẮM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐÈ ÁN

Điều 4. Phân loại đề án và thẩm quyền phê duyệt

1. Đe án Chính phú: là đề án quan trọng, cấp bách thuộc thẩm quyền Thủ 
tướng Chính phu phê duvệt.

2. Đề án cấp Bộ: là đề án thuộc thẩm  quyền phê duvệt của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và  Môi trường và đề án do Thủ trướng đơn vị trực thuộc Bộ phê
duyệt theo phân câp hoặc ủy quyền.

Điều 5. Nội dung đề án
1. Đe án bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Cơ  sơ pháp lý của việc lập đề án;

b) Phạm vi thực hiện (vị trí địa lý, toạ độ, diện tích khu vực điều tra);

c) Đặc điểm địa lý tự  nhiên, kinh tế - xã hội khu vực điều tra;

d) Cơ  sờ tài liệu địa chất, khoáng sản đề lập đề án;

đ) Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ của đề án;

e) Hệ phirơne pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng công việc;

g) D ự kiến kết quả sẽ đạt được và sàn phẩm sau khi kết thúc đề án;

h) Ke hoạch thi cône và tiến độ thực hiện;

i) Dự toán kinh phí.

2. Tùy từne  trườnơ hợp cụ thề, đề án có thể có các nội duna khác nhưnơ 
phải bào đam các nội dung quy định tại khoan 1 Điều này.

Điều 6. Hồ SO' trình thẩm định đề án
1. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bán đề nghị thẩm định của đơn vị được giao lập đề án;

b) Quyết định giao nhiệm vụ lập đề án của cấp có thẩm  quyền;
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c) Hồ sơ thẩm  định cấp cơ  sớ, bao eồm : biên ban hội nghị; vãn  bàn 
nhận xét của tố chức, cá nhân liên quan; giải trình và tiếp thu góp ý của  đơn 
vị lập đê án;

d) Thuvết minh đề án; các phụ lục, bán vẽ, các tài liệu kèm theo (nếu có);

đ) Văn ban, tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành ba (03) bộ và nộp 
về cơ quan có thẩm quvền thẩm  định, phê duyệt đề án.

Điều 7. Nôi dung thẩm đinh đề án

1. Nội d u n s  thâm định:

a) Cơ  sơ pháp lý, cơ  sơ khoa học và thực tiền, mức độ tin cậy của thông 
tin địa chât, khoána sán đè lập đề án;

b) Sự phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về điều tra địa chất, 
khoáng sản;

c) M ục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu, tính khả thi, hiệu quá của hệ 
phương pháp kỹ thuật và khối lượng các dạng công việc được đề xuất; sự phù 
họp với quy trình, quy phạm, quy chuân kỹ thuật, định mức kinh tê - kỹ thuật 
được câp có thâm quyên ban hành;

d) Dự kiến kết qua đạt được và các sán phẩm dự kiến thành lập khi kết thúc
đề án;

đ) Sự phù hợp giừa kha năng thực hiện đề án, khối lượng công việc dự 
kiến với trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực và tiến độ thực hiện của đơn vị chủ trì, 
đon vị phối hợp thực hiện đề án;

e) Cơ  sơ lập dự toán kinh phí thực hiện đề án.

2. Nội dung thẩm  định quy định tại khoản 1 Điều này đirợc lập theo mầu 
quy định tại M âu sô 01 và M ầu số 02 ban hành kèm theo Thông tư  này.

Điều 8. Trình  tu\ thời gi‘-ìn thẳm đinh đề án

1. Việc thấm định đề án phải được thực hiện qua hai (02) cấp gồm: thẩm 
định câp cơ sở và thâm dịnh cấp Bộ. Việc thâm định đề án thực hiện theo khoan
2, khoản 3 Đ iều này.

2. Thẩm  định đề án Chính phủ

a) Thấm  định cấp cơ sở:

Cơ quan, đơn vị được Bộ giao quàn lý, chủ trì đề án (eọi tắt là đơn vị chủ 
trì) phải tô chức thâm định ơ câp cơ sờ và chịu trách nhiệm về chất lượng nội 
dung, dự toán của đề án; tô chức lấy ý kiến của các cơ quan quán lý nhà nước 
chuyên nçành liên quan trước khi trình Bộ thẩm định.

Hội đồng thấm định cấp cơ sở do Thú trưởng cơ quan được Bộ giao quán 
lý đê án làm chủ tịch và có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia về chuyên môn 
và tối thiếu 02 ủy viên phản biện.
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Thời gian tổ chức Hội đồng thẩm định không quá 15 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đú hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ họp Hội đồng gồm  Phiếu đánh giá và Biên 
bản thẩm  định của Hội đồns  được lập theo m ầu quv định tại Mầu số 03 và Mầu 
số 04 ban hành kèm theo T h ô n s  tư  này;

b) Thẩm  định cấp Bộ:

Đơn vị chủ trì hoàn thiện hồ sơ thấm định cấp cơ sở, trình Bộ Tài nauyên 
và Môi trường (qua Vụ Ke hoạch - Tài chính) đế tổ chức thâm định cấp Bộ.

Trường họp hồ sơ không đúng, đu theo quy định, trong thời hạn không 
quá 03 ngày làm việc kể từ  ne;ày nhận được hồ sơ, Vụ Ke hoạch - Tài chính có 
văn ban thông báo cho đơn vị chủ trì để hoàn thiện. T ro n s  thời hạn khônơ quá 
05 ngày làm việc, đơn vị chu trì phải hoàn thiện hồ sơ và gửi về Bộ Tài nguyên 
và Môi trưòms;.

Sau khi nhận đu hồ SO' hợp lệ, Vụ Ke hoạch - Tài chính có trách nhiệm: 
lấy ý kiến thấm định của các Vụ chức năng, cơ quan liên quan trực thuộc Bộ; 
tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi tn rờ n s  thành lập Hội đồng 
thâm định câp Bộ.

Hội đồng thấm định cấp Bộ do Thử trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phụ trách lĩnh vực làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo 
Vụ Ke hoạch - Tài chính. Thành viên Hội đồng phải có ít nhất 30% thành viên là 
chuyên ẹia về chuyên môn và tối thiêu 02 ủy viên phản biện. Thời gian tô chức 
Hội đồng thấm định không quá 20 ngày làm việc kể từ  ngày nhận đù hồ sơ hợp 
lệ.

Trong thời hạn khôna quá 03 ngày làm việc kế từ  ngày kết thúc họp Hội 
đồng thâm định, Vụ Ke hoạch - Tài chính gửi Biên bàn họp Hội đồna thâm định 
cho đơn vị chủ trì đề án.

Trong thời hạn khônu quá 10 ngày làm việc kể từ  ngày nhận được Biên 
bản họp Hội đồng thẩm định, đơn vị chủ trì đề án hoàn thiện đề án theo kết luận 
của Hội đồng thâm định, kèm  theo văn bản giải trình và gửi về Bộ Tài neuyên 
và Môi trường (qua Vụ Ke hoạch - Tài chính). Trong thời hạn không quá 07 
ngày làm việc, Vụ Ke hoạch - Tài chính thâm định nội d uns  dự  toán và báo cáo 
lãnh đạo Bộ đê xin ý k iến của các Bộ, ngành, địa phư ơna  có liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, níỉành và địa phương có liên quan, Vụ Kế 
hoạch - Tài chính tồng hợp, trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ 
trì, tổ chức thảo luận, trao đồi thống nhất các nội dung tiếp thu chinh sửa, hoàn 
thiện đề án. Thời gian tố chức thảo luận khôna. quá 10 ngày làm việc kê từ ngày 
nhận đú V kiến của các Bộ, ngành, dịa phươne, có liên quan.

Sau không quá 03 nsày  làm việc, kể từ  ngày kết thúc irao đổi, thảo luận, 
V ụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tồng hợp, trình Lãnh đạo Bộ văn bản 
yêu cầu chinh sửa, hoàn thiện đề án gửi đơn vị chủ trì đề án.

Sau không quá 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu 
chinh sửa, hoàn thiện đề án, đơn vị chủ trì đề án có trách nhiệm hoàn thiện đề
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án, kèm theo báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương 
có liên quan, gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) đê trình I hủ tướng Chính 
phủ xem xét phê duyệt.

3. Thẩm  định đề án cấp Bộ

a) Thẩm  định cấp cơ sờ:

Cơ quan, đơn vị được Bộ giao quản lý, chủ trì đề án phải tô chức thấm  
định ờ cẩp cơ sờ và chịu trách nhiệm vê chât lượng nội dung, dự  toán đê án; tô 
chức lấy V k iến  c ủ a  các cơ  q uan  q u ản  lý nhà  nước chuyên  ngành  liên quan, hoàn 
thiện đề án trước khi trình Bộ thâm định.

Việc tổ chức Hội đồna thẩm định và thành lập hồ sơ thẩm định thực hiện 
như quy định đối với thẩm định cấp cơ sớ đề án Chính phủ quy định tại điêm a 
khoản 2 Điều này.

Thời gian tổ  chức Hội đồnơ thẩm định không quá 15 nsày  làm việc kể từ  
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Thấm  định cấp Bộ

Sau khi nhận được hồ sơ của đơn vị chủ trì, V ụ Kế hoạch - Tài chính có 
trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. T rường hợp hồ sơ không đủ, không đún° theo quy 
định, troníỉ thời hạn không quá 03 neày làm việc kể từ  ngày nhận được hô sơ, 
Vụ Ke hoạch - Tài chính có vãn bản thône báo cho đơn vị chủ trì biết đê hoàn 
thiện. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ 
và gửi về Bộ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Ke hoạch - Tài chính lấy ý  kiến thẩm 
định của các Vụ chức năng và các cơ quan có liên quan, tông hợp các ý kiến 
thâm định và báo cáo Thứ trướng phụ trách lĩnh vực thành lập Hội đôna thâm 
định.

Hội đồne thẩm định do Bộ trưởng thành lập. Thứ trưởng phụ trách lĩnh 
vực làm C hủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - 
Tài chính. Thành viên Hội đồn2 phai có ít nhất 30%  thành viên là chuyên gia về 
chuyên môn và tối thiếu 02 ủy viên ptián biện. Thời gian tô chức Hội đồng thâm 
định khôns, quá 15 neày làm việc kể từ  nsày  nhận đu các ý kiến thẩm định. 
Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc sau khi họp Hội đồng, Vụ Kê hoạch
- Tài chính gửi Biên bàn họp Hội đồng thảm định cho đơn vị chủ trì đề án đế 
tiếp thu, chinh sửa và hoàn thiện đề án.

T rường  hợp khônạ thành lập Hội đồn», trong thời a ian  không quá 5 ngày 
làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thâm định của các V ụ  chức năng và cơ quan 
liên quan, Vụ Ke hoạch - Tài chính tổng hợp, thông báo ý kiến thâm định gừi 
đơn vị chủ trì đề án đê hoàn thiện.

Trong thời hạn khônơ quá 10 ngày làm việc kể từ  ngàv nhận được Biên 
bản họp Hội đồng hoặc thông báo ý kiến thẩm định cùa Vụ Ke hoạch - Tài 
chính, đơn vị chủ trì đề án chinh sửa và gửi hô sơ đề án đã hoàn thiện vê Bộ.

4. Thẩm  định đề án phân cấp cho Thủ trương đơn vị phê duyệt: thẩm định 
theo hai cấp. c ấ p  cơ sớ do thủ trưởng đơn vị được giao chủ tri đề án thực hiện;

I
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cấp Bộ do Thú trướng đơn vị được Bộ phàn cấp phê duyệt thực hiện. Thú tục, 
trình tự  thấm  định đề án được thực hiện tương tự  như quy định đối với đề án 
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trườne quy định tại khoán 3 Đ iều này.

Điều 9. Phê duyệt đề án
1. Hồ sơ trình phê duyệt đề án:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt đề án cua đơn vị chủ trì;

b) Văn bản nhận xét, thấm định về chuyên môn kỹ thuật, dự  toán kinh tế;

c) Biên bán họp Hội đồng thẩm định;

d) Văn bản giải trình của đơn vị chu trì về các nội dung đã bổ sung, sửa 
chừa hoàn thiện đề án;

đ) Đe án đã hoàn thiện.

2. Phê duyệt đề án:

a) Đề án Chính phủ: sau không quá 07 nsày  làm  việc kể từ  khi tiếp nhận 
hồ sơ đề án hoàn thiện, Vụ Ke hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
kiêm tra các nội dung đà được chinh sưa, lập Phiếu trình Lãnh đạo Bộ kv văn 
bản trình Thủ tướng Chính phú phê duyệt đề án.

b) Đe án cấp Bộ: sau không quá 05 ngày làm việc kể từ  khi tiếp nhận hồ 
sơ đề án hoàn thiện, Vụ Ke hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
kiêm tra đề án, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Quyết 
định phê duyệt đề án được lập theo mầu quy định tại M ầu số 05 ban hành kèm 
theo Thông tư này;

c) Đe án phân cấp cho Thủ trường dơn vị phê duyệt: thời gian kiểm tra, 
phê duyệt không quá 03 ngày làm việc kê từ ngày tiêp nhận đê án hoàn thiện.

T ro n s  thời hạn không quá 05 ngày làm việc kê từ  khi có Q uyết định phê 
duyệt, đon vị được phân cấp phê duyệt có trách nhiệm gửi 02 bán Quyết định 
phê duyệt kèm theo đê án vê Bộ Tài nçuyên và Môi trường (qua Vụ Kê hoạch - 
Tài chính) để theo dõi và quản lý.

Troné thời hạn 15 ngày làm việc kế từ  khi nhận được Quyết định phê 
duyệt của đơn vị, Vụ Ke hoạch - Tài chính có trách nhiệm kiêm tra, giám sát 
việc thâm định và phê duyệt đề án bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện 
hành.

Tnrờng hợp phát hiện Quyết định phê duyệt của đơn vị chưa đúng quy định 
hiện hành, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính thừa lệnh Bộ trưởns Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ký văn bản yêu cẩu đơn vị chinh sứa, hoàn thiện trước 
khi triển khai thực hiện.

Mục 2
KIẾM TRA, NGHIỆM  THU VIỆC TH Ụ C HIỆN ĐỀ ÁN

Điều 10. Căn cứ để tiến hành kiểm tra
1. Các văn bản pháp lý liên quan đến việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kế 

hoạch, dự  toán của năm gồm: đề án địa chất được cấp có thẩm  quyền phê duyệt;
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quyết định giao kế hoạch và dự toán chi ngân sách năm; quyết định đặt hàng, 
eiao nhiệm vụ; dự toán đã được cấp có thẩm quyền duyệt; các văn bản chỉ đạo, 
điều chinh, bô SU112, khác.

2. Quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật (sau đây 2ỌĨ tẳt là 
quy định kỳ thuật), định mức kinh tế - kỳ thuật và các văn bán quy phạm pháp luật 
có liên quan.

3. Các văn bản giao nhiệm vụ thi công, bao gồm: phiếu giao việc, quvết 
định giao nhiệm vụ, quyết định đặt hàng, hợp đồng kinh tế - kỳ thuật.

Điều 11. Trách nhiêm kiểm tra
1. Chủ nhiệm đề án phối hợp với Thu trưởng đơn vị thi công chịu trách 

nhiệm tự kiểm tra 100% khối lượng các hạng mục công việc.

a) Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm về chất lượng thi công các hạng mục. 
Chú nhiệm phái kiếm tra, đánh giá, xác nhận chất lượng trực tiếp tại các tài liệu, 
sán phẩm;

b) Thú trưcVng đon vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận khối 
lượng các hạng mục thi công;

c) Thủ trưởng đơn vị thi công phối hợp với Chủ nhiệm đề án lập báng 
thốns  kê chi tiết khối lượns từng công trình, hạng mục công việc kèm  theo báo 
cáo kết quá thực hiện đề án trình Hội đồng kiểm tra, nghiệm  thu các câp.

2. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối họp kiểm  tra định kỳ hoặc đột xuất khối 
lượng, chất lượng, sán phấm các hạng mục thi công, tiến độ thực hiện theo kế 
hoạch giao hàng năm cúa đề án.

3. Cơ  quan quản lý cấp trên đơn vị chủ trì, đon vị phối hợp kiểm tra định 
kỳ hoặc đột xuất một phần khối lượne hoặc toàn bộ nội dung để án địa chất tùy 
theo mục đích kiêm tra sau khi được cấp có thâm quyền quyết định.

Điều 12. Nội dung kiểm tra
1. K iểm  tra về kế hoạch, tiến độ, khối lượng thực hiện đề án theo nội dung 

và dự toán đã phê duyệt.

2. K iểm  tra việc tuân thủ các quy định kỳ thuật về trình tự thi côns, chất 
lượng thực hiện các hạng mục công việc.

3. Kiểm tra chất lượng thu thập, thành lập tài liệu, các sản phẩm.

4. Kiểm  tra về an toàn lao động trong thi công.

5. Kết quả kiểm tra là một trons  những căn cứ  để tiến hành nghiệm thu
các cấp về khối lượng, chất lượng thực hiện các đề án.

Điều 13. Trình tư, thủ tuc kiểm tra  • 7 •
1. Việc kiêm tra phủi được thực hiện thường xuyên trong quá trinh thực 

hiện đối với từng đề án đê phát hiện các tồn tại, sai sót trong quá trình thi công, 
kịp thời kiến nghị khẳc phục, sửa chừa, bô sung.

2. Đơn vị thi công thống kê đầy đú các hạng mục, khối lượng được đơn vị
chủ trì, đơn vị phối hợp giao thực hiện phục vụ cho việc kiêm tra.
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3. Chủ nhiệm đề án phổi hợp với Thu trưởng đơn vị thi công tự  kiếm tra, 
xác nhận chất lượns, khối lượng các hạna mục cône  việc; lập báo cáo kết quả 
thực hiện phục vụ việc kiếm  tra, nghiệm  thu các cấp.

4. Kiểm tra của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp:

a) Thời gian kiểm tra tùy theo từng đề án cụ thể nhưne định kỷ không ít 
hơn 3 thánu một lần;

b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ nhiệm đề án và đơn vị thi công, Thú
trương đơn vị chu trì, đơn vị phối hợp thành lập đoàn kiêm tra. Thành phân đoàn
kiểm tra £ồm các cán bộ quán lý và cán bộ có chuyên môn phù hợp với nội dung
hạng mục được kiêm tra;

c) Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm  vụ kiểm tra phù hợp với năng 
lực chuyên môn của từng thành viên tham gia kiếm tra;

d) Các thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiếm tra theo các nội dung 
được phân công; lập phiếu kiểm tra theo Mầu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 
này; chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra và Thù trưởng đơn vị trực 
tiếp về kết quả kiểm tra được phân côns;

đ) Kết thúc mồi đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra phái thành lập biên bán kiểm 
tra theo Mầu số 07 ban hành kèm theo Thông tư  này. Biên bàn nêu rõ các hạng 
mục kiêm tra, đánh giá chất lượng thực hiện và các kiến nghị các biện pháp khẳc 
phục;

e) Đối với công tác thực địa, có thể kết hợp kiếm tra với nghiệm thu khối 
lượng. Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thành lập Hội đồng kiềm tra, 
nghiệm thu.

5. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý:

a) Thu trưởng cơ quan quan lý thành lập đoàn kiểm tra, thông báo cho 
đơn vị chủ trì, đơn vị phổi hợp kế hoạch và nội dune kiềm tra;

b) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện đề án địa chất có trách nhiệm 
lập báo cáo về tinh hình thực hiện đề án theo nội dung đà được thông báo, trình 
đoàn kiềm tra;

c) Việc thành lập đoàn kiểm tra, nội dung phân công kiểm tra, trình tự 
kiêm tra thực hiện theo quy định tại điềm b, c, d, đ khoản 4 Điều nàv.

Điều 14. Cấp nghiệm tlui và phần kỳ nghiệm thu
1. Nghiệm  thu theo niên độ được tiến hành đối với các đề án có thời gian 

thực hiện trên một năm; nghiệm thu đề án hoàn thành được tiến hành đối với các> * °  * •
đê án có thời gian thi cônơ không quá một năm.

2. C ông tác nghiệm thu được tiến hành đối với các giai đoạn thực hiện đề 
án có hạng mục chi gồm: lập đề án, thi công và lập báo cáo tống kết, nộp Lưu 
trữ Địa chất.

3. Nghiệm thu được chia làm 2 cấp gồm nghiệm  thu cấp cơ sờ và nehiệm  
thu câp quản lý:

a) N ghiệm  thu cẩp cơ sở do đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp tiến hành để
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xác định khối lượng, chất lượn« các hạna mục thi côna và giá trị đề nahị thanh 
toán. Ket quả nghiệm thu là cơ sở đê tô chức níỉhiệm thu cấp quản lý;

b) N ghiệm  thu cấp quàn lý do cơ quan quàn lý tiến hành. Kết quá nshiệm  
thu là cơ  sớ đê thanh toán và quyết toán kinh phí theo niên độ và nhiệm vụ hoàn 
thành.

4. Phân kỳ nghiệm thu:

a) Nghiệm  thu có thể được tiến hành nhiều đợt trong năm trên cơ sớ đề 
nghị của đơn vị thi công và yêu cầu của công tác quản lý đê nghiệm thu, xác 
nhận khối lượng, chất lượng và eiá trị thi cône hàng năm cùa đề án;

b) Đối với nghiệm thu cấp cơ sờ, không quy định số đợt nghiệm thu cụ 
thế đối với từng đề án n hư ns  đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp phải nghiệm  thu kịp 
thời, đầy dù khối lượniĩ các hạng mục công việc thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 18 T hône tư này.

Điều 15. Căn cứ để tiến hành nghiêm thu

1. Các văn bản pháp lý liên quan đến việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kế 
hoạch, dự toán của năm gồm: đề án địa chất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
quyết định giao kế hoạch và dự  toán chi ngân sách năm; quyết định đặt hàng, 
giao nhiệm vụ; dự toán đã được cấp có thâm quyền duyệt; các văn bán chi đạo, 
điều chinh, bô sung khác.

2. Quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bàn quy 
phạm pháp luật có liên quan.

3. Các văn bản giao nhiệm vụ thi công, bao gồm: phiếu giao việc, quyết 
định giao nhiệm vụ, quyết định đặt hàng, hợp đồno kinh tế - kỹ thuật. Đối với 
các công trình khoan, cụm công trình khai đào tập trung (hào, giếng, lò) phái có 
sơ  đồ thiết kế thi cône được Thủ trường đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp xác nhận.

4. Các tài liệu nguyên thuỷ, kết quả phân tích m ẫu và các kết quả x ử  lý, 
tổng hợp tài liệu, các sản phẩm được thành lập trona quá trình thực hiện đề án 
hàng năm theo quy định hiện hành.

5. Các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ khác có liên quan; các loại sổ sách, biểu 
m ẫu thôrm kê kinh tê, tài chính được lập theo quy định hiện hành.

6. Báo cáo kết quả thực hiện (lập theo Mau số 08 ban hành kèm theo 
Thông tư này); biên bán kiêm tra.

7. Đối với nghiệm thu cấp quản lý, đơn vị chủ trì phải có báo cáo kết quả 
nuhiệm thu (lập theo Mầu số 09 ban hành kèm theo T hône  tư  này) kèm theo hồ 
sơ nahiệm  thu cấp cơ sờ.

8. Các văn bản, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Điều 16. Yêu cầu chất lượng của công tác nghiệm thu
1. Đánh giá trình tự, chất lượng, hiệu quả của việc thi công các phương 

pháp kỹ thuật - công nghệ, các hạng mục công trình theo đề án được phê duyệt.

2. Đánh giá việc tuân thủ các quy định kỹ thuật, tính trune thực tro n s  việc



thu thập, thành lập tài liệu; tính đ úns  đắn, khoa học tronạ việc phân tích, xử  lý 
và tồne hợp số liệu; chất lượng sản phẩm.

3. Xác nhận khối lượng các hạng mục công việc đà thực hiện đạt yêu cầu 
chất lượng. Tại các phiếu nghiệm  thu phái shi đầy đủ danh mục các tài liệu, bản 
vẽ, sán phâm  là cơ  sở xác nhận khối lượng thực hiện.

4. Đánh giá độ tin cậy, tính chính xác của các kết quá điều tra địa chất; 
các phát hiện mới về địa chất, khoáng sản; các kết luận về đặc điêm địa chât, 
khoán» san và các đặc điêm kinh tê - kỳ thuật của đối tượna điều tra.

5. Đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách lao động, tài chính và 
các quy định, định mức kinh tế - kỳ thuật, đơn giá hiện hành.

6. Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm  vụ được giao, các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của các kết quả đạt được.

7. Đối với các công trình, hạng mục thực hiện theo hợp đồng thì phai 
rmhiệm thu theo hợp đồng.

8. Việc đảnh giá phải dựa trên cơ sở đề án đà được cấp thẩm  quyền phê 
duyệt; các quy định kỳ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hiện hành liên 
quan đến hạng mục thi công.

9. Kết quả nghiệm thu được đánh siá  theo ba mức, gồm: đạt, chưa đạt, 
khôn» đạt. T rườnạ hợp đạt yêu cầu chất lượng, cơ quan nghiệm thu xác nhận 
khối lượng thực hiện; trư ờ ns  hợp chưa đạt, cơ  quan nghiệm thu phái xác định rõ 
các yêu câu về nội dung và thời hạn bô sung hoàn thiện hoặc tỷ lệ khối lượnơ 
được nghiệm thu; tnrờng hợp không đạt, cơ quan nghiệm thu phải xác định rỏ 
nguyên nhân, khối lượng hủy bỏ, kiến nghị biện pháp x ử  lý.

Điều 17. Hồ SO’ nghiêm thuo •

1. Hồ SO nghiệm  thu cấp cơ sờ:

a) Phiếu nghiệm thu CÔI1° trình khoan m áy (M ầu số 10 ban hành kèm  theo 
Thông tư  này); phiếu nsh iệm  thu công trình khai đào (M ầu số 11 ban hành kèm 
theo Thông tư  này); phiếu nghiệm thu sán phẩm, hạng mục công việc (M ầu số 
12 ban hành kèm theo T h ô n s  tir này);

b) Biên bán nehiệm  thu cấp cơ sở (M ầu số 13 ban hành kèm theo Thông 
tư nàv) kèm theo báng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành và để 
nghị nghiệm thu, thanh toán (Mầu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Hồ sơ nghiệm thu cấp quản lý:

a) Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (M ầu số 15 ban hành kèm  theo 
Thôn? tư  này); phiêu nghiệm thu côna, trình khai đào (M ầu số 16 ban hành kèm 
theo T h ô n s  tư  này); phiếu nghiệm thu hạng mục công việc, sản phấm  (M ầu số 
17 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Biên bản nghiệm thu cấp quan lý (M ầu số 18 ban hành kèm theo Thông 
tư này) kèm theo bảng xác định khôi lượno, giá trị công việc được nghiệm thu, 
thanh toán (M ầu số 19 ban hành kèm theo Thông tư  này).

10
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Điều 18. T rách nhiệm nghiệm thu cấp CO'sỏ'

1. Đơn vị thi cône thống kê đầy đù các hạno mục, khối lượng được giao 
thực hiện phục vụ cho việc nghiệm thu. Chuân bị đẩy đủ các hô sơ, chứng từ 
phục vụ cho việc nghiệm thu.

2. Chủ nhiệm đề án phối hợp với Thủ trường đơn vị thi công lập báo cáo 
kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ nghiệm thu câp cơ sờ. Báo cáo phải nêu rõ 
hình hình thực hiện, khối lượng, chất lượn« thực hiện các hạng mục; mức độ 
khắc phục, sửa chừa các sai sót, tồn tại của các kiến nghị kiêm tra trước đó; các 
kết quả đạt được; mức độ hoàn thành kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ được giao.

a) Chủ nhiệm đề án chịu trách nhiệm trước Thủ trướng đơn vị chú trì và 
trước pháp luật về chất lượrm các hạng mục công việc trình nehiệm  thu;

b) Thu trưởng đơn vị thi công chịu trách nhiệm trước Thủ trướng đơn vị 
chủ trì và trước pháp luật về khối lượne các hạng mục công việc trinh nghiệm 
thu.

3. Đơn vị chú trì, đơn vị phối hợp:

a) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp có trách nhiệm tồ chức nghiệm  thu cấp 
cơ sở đối với từng đề án địa chất;

b) Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp phải nghiệm thu 100% khối lượng và 
chất lượng từng hạng mục công việc được thi công;

c) Đối với các công trình khoan, hào, lò, giếng, đo địa vật lý tại các khu 
vực thi công tập trung theo m ạng lưới £ồm: khu vực điều tra khoáng san chi tiết 
tỷ lệ 1:10.000; đánh giá khoáng sán tỷ lệ 1:5.000 hoặc lớn hơn, phải nghiệm thu 
tại thực địa 100% khối lượng công việc hoàn thành. T ro n s  đó, không ít hơn 25% 
khối lượng nghiệm  thu ngay sau khi kết thúc thi công;

d) Thủ trưởng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp chịu trách nhiệm trước Thú 
trưởng cơ quan quán lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về chất lượng, tính 
đúng đắn, trung thực, khách quan của kết quả nghiệm thu câp cơ sớ. Trường hợp 
có nhừng vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết, Thủ tnrởng đem vị 
chủ trì, đơn vị phối họp phải báo cáo kịp thời cơ quan quản lý cẩp trên trực tiếp 
đế giải quvêt;

đ) Kết thúc kỳ nghiệm thu cuối năm, đơn vị chủ trì phái xác định khối 
lượng, giá trị thực hiện đề án trong năm đề nghị nghiệm thu cấp quản lý, thanh, 
quyết toán.

Điều 19. Hội đồng nghiệm thu cấp CO' sỏ’
1. Hội đồng rmhiệm thu

a) Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở  do Thủ trướng đơn vị chú trì, đơn vị 
phối hợp thành lập.

b) Thành phần Hội đồng gồm  01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Thư ký; 
các Uỷ viên gồm các cán bộ quản lý và  cán bộ chuyên môn phù hợp với đê án
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được nơhiệm thu. Đơn vị thi công, Chú nhiệm  đê án và nhừng người trực tiêp thi 
công khôn» được tham 2,ia thành viên của Hội đồng.

2. Trách nhiệm cúa Hội đồng nghiệm  thu

a) Các ủ y  viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước C hủ  tịch Hội đồng và 
trước pháp luật về tính trung thực, khách quan của kết quá nghiệm thu các hạng 
mục cô n s  việc được giao nshiệm  thu;

b) Chủ tịch Hội đồno chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị chu trì, 
đơn vị phối hợp và trước pháp luật về chất lượng, tính truno thực, khách quan 
của các kết quả nghiệm thu.

Điều 20. Thủ tục, trình tự  nghiệm thu cấp CO’ sở
1. Đơn vị thi công có đề nghị nghiệm thu bằng văn bán.

2. Thủ trưởng đơn vị chú trì, đơn vị phối họp thành lập hội đồng nehiệm 
thu, thôns  báo cho chủ nhiệm đề án và đơn vị thi công kế hoạch nghiệm thu.

3. Hội đồng tiến hành nghiệm  thu các hạng mục cô n s  việc theo đề nghị 
của đơn vị thi công:

a) Chủ nhiệm đề án và đơn vị thi công trình Hội đồng báo cáo két quả 
thực hiện và các văn bàn, tài liệu liên quan theo quy định tại Điêu 15 của Thông 
tư  này;

b) Các ủ y  viên hội đồng tiến hành nshiệm  thu từng hạng mục công việc 
theo phân cô n s  và thành lập các phiếu nohiệm thu;

c) Khi họp Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) sổ uỷ viên Hội 
đồng có mặt, Chú nhiệm đề án, đại diện đơn vị thi công tham dự  để thông qua 
biên bàn nghiệm thu;

d) Hội đồng thành lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 
17 T hôna  tư này;

đ) Trong quá trình nghiệm thu, trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể tố 
chức kiêm tra thực địa. Việc kiêm tra thực địa được thực hiện nhu  quy định tại 
khoản 4 Điều 13 Thôno tư này.

4. Kết thúc mồi đợt nsh iệm  thu, Chu tịch Hội đồng báo cáo Thu trirớng 
đơn vị chủ trì, đơn vị phôi hợp kết quả nghiệm thu.

5. Thủ  trướng đơn vị chú trì, đơn vị phối hợp tổng hợp kết quá các đợt 
nghiệm thu cấp cơ sở, thành lập báo cáo kết quả nghiệm thu, trinh Hội đồng 
nghiệm thu cấp quản lý.

Điều 21. Trách nhiệm nghiệm thu cấp quản lý

1. Thủ trường cơ quan, đơn vị quàn lý cấp trên đơn vị chủ trì, đơn vị phối 
hợp (hoặc cơ quan, đơn vị được s iao  nhiệm vụ nghiệm thu) có trách nhiệm tò 
chức rmhiệm thu cấp quản lý theo đề nghị của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp 
thực hiện đề án.

2. N ghiệm  thu chất lượng các dạng công việc:
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a) Đẻ đánh giá chàt lirợns các d ạn s  công việc, Hội đông sẽ tiên hành kiêm 
tra xác suất một số hạng mục côna việc. Các hạnc mục côna việc được lựa chọn 
để kiềm tra xác suất phải có tính đặc trưng, đại diện hoặc là nhừ ns  hạne mục 
công việc chính, có khối krợns lớn cua đề án.

b) T rư ờns  hợp có nhiều đơn vị tham gia thực hiện các hạng m ục có liên 
quan đến việc đánh eiá chât lượne đề án, phải nghiệm thu đông thời các đơn vị 
thực hiện đề đánh giá đầy đu khối lượng, chất lirợns thực hiện của đề án.

3. Xác định khối lượne các hạng mục công việc thực hiện:

a) Hội đồna nsh iệm  thu côns  nhận toàn bộ hoặc một phần khối lượng 
hạng mục công việc thực hiện dựa trên tý lệ phần trăm (%) khối lượng các hạng 
mục nghiệm thu xác suất đạt yêu cầu chât lượng;

b) N hững hạna mục không nshiệm  thu xác suất, khối lượng được xác 
định theo kết quả nghiệm thu cấp cơ sở;

c) Trường hợp khối lượng thực hiện vượt dự toán được duyệt không quá 
10%, Hội đ ồns  sè xem xét về cơ sớ pháp lý; sự cần thiết, phù hợp về vêu cầu kỹ 
thuật và chất lượng thi công đê nghiệm thu, cône nhận khôi lượng vượt dự toán 
và kiến nghị chuyển sana năm tiếp theo thanh toán.

4. Xác định sự phù hợp của đơn giá với các điều kiện thi công cụ thể: Hội 
đồng xem xét các điều kiện thi công thực tế, đối chiếu với điều kiện thi công 
theo đề án đã được phê duyệt đê xác định đơn s iá  theo điều kiện thi công cụ thế.

5. Xác định giá trị thực hiện: giá trị thực hiện được Hội đồng nehiệm  thu 
côns  nhận và đề nghị thanh toán được xác định theo quy định hiện hành về lập, 
quản lý, sử  dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài 
nguyên và môi trường.

Điều 22. IIỘi đồng nghiệm thu cấp quản lý
1. Thành lập Hội đồng

a) Hội đồng nghiệm  thu cấp quản lý do Thủ trưởng cơ quan quản lý quyết 
định thảnh lập;

b) Hội đồng gồm có Chủ tịch, một Phó Chủ tịch, Thư  ký và một số ủ y  
viên có chuvên môn về quán lý, kỹ thuật, kể hoạch, tài chính phù hợp với đề án 
được nghiệm thu. Mồi chuyên môn không quá 2 ủy viên Hội đồng.

c) Đơn vị chủ trì, đơn vị phổi hợp, đơn vị thi công, chủ nhiệm đề án 
không được tham gia thành phân của Hội đồng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cua Hội đồng

a) Hội đồng có trách nhiệm tố chức nghiệm thu kết quá thi công đề án địa 
chất theo Quyết định thành lập Hội đồng;

b) Hội đồng có quyền yêu cầu đơn vị chu trì, đơn vị phối hợp thực hiện, 
Chủ nhiệm đề án cung cấp đầy đủ các tài liệu, hồ sơ liên quan đê kiêm tra, đánh 
giá chất lirợne, khối lượng thi công đề án;

c) Các ủ y  viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chù tịch Hội đồng và
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trước pháp luật vê chât lượna nehiệm  thu các hạng mục được phân côna;

d) Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Thú trươno cơ quan quan lý 
và trước pháp luật về tính đúng đắn, khách quan cua kết qua nehiệm  thu.

Điều 23. Thủ tục, trình tụ nghiệm thu cấp quản lý

1. Đơn vị chu trì có đề nghị nghiệm thu bằng văn bản, kèm theo hồ sơ 
nghiệm thu cơ sớ về đơn vị ơiúp việc.

2. Thủ trưởne cơ quan quản lý thành lập hội đồne nghiệm  thu và thône 
báo cho đơn vị chủ trì kế hoạch rmhiệm thu.

3. Hội đồng tiến hành nghiệm thu:

a) Hội đồnệ tiến hành nghiệm thu khi có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số 
Uy viên theo quyết định thành lập Hội đồng;

b) Chú nhiệm đề án, đơn vị thi công báo cáo tóm tẳt tình hình thực hiện 
đề án và các kết quả đạt được;

c) Đơn vị chu trì, đơn vị phối hợp báo cáo kết quà nghiệm thu cấp cơ sở;

d) Các ủ y  viên Hội đồng tiến hành nơhiệm thu xác suất các hạng mục 
cônơ việc theo phân công của Chủ tịch Hội đồng và lập các phiếu nsh iệm  thu;

đ) Hội đồng tiến hành họp, có sự tham dự  của  đơn vị chủ trì, đơn vị phối 
hợp, Chủ nhiệm đề án, đơn vị thi cône đế thao luận và thông qua biên bàn 
nghiệm thu. Trường hợp cần thiết, Hội đồng có thế tổ chức họp kín trước khi 
đưa ra thảo luận và thông qua biên bản nghiệm thu.

e) Hội đồng thành lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định tại khoan 2 Điều 17 
của Thông tư nảy, báo cáo Thủ trường cơ quan quản lý kết quả nghiệm  thu.

g) Trong quá trình nghiệm thu, trườne hợp cần thiết, Hội đồns  có thể tố 
chức kiêm tra thực địa. Việc kiêm tra thực địa được thực hiện như  quy định tại 
khoản 5 Điều 13 Thông tư này.

Mục 3

THẢM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KÉT QUA 
ĐẺ ÁN ĐIỀU TRA CO BẢN ĐỊA CHÁT VÈ KHOÁNG SẢN

Điều 24. Hồ so- trình thẩm định báo cáo
1. Hồ sơ bao gồm:

a) Vãn bản đề nghị thẩm định của đơn vị chủ trì;

b) Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chình đề án của cấp có thẩm
quyền và các văn bản khác có liên quan;

c) Biên bản nghiệm thu và xác nhận thanh toán của Kho bạc N hà nước;

d) Hồ sơ thấm định cấp cơ sở: biên bản hội nghị, hội thao; văn ban nhận 
xét của tô chức, cá nhân liên quan; giai trình và tiếp thu góp ý cùa đơn vị lập 
báo cáo;

đ) Báo cáo kết quả; phụ lục, bản vẽ và các tài liệu khác kèm theo.



2. Hồ sơ quỵ định tại khoản 1 Điều này được lập thành 03 bộ và trình cơ 
quan có thâm quvên thâm định, phê duyệt báo cáo.

Điều 25. Nội dung báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản
1. Báo cáo kết quà điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản (sau đây gọi tắt 

là báo cáo) bao sồm  các nội duns, chính sau đây:

a) Cơ  sở pháp lý lập báo cáo;

b) M ức độ thực hiện các nhiệm vụ theo đề án được phê duyệt;

c) Phương pháp kỹ thuật chủ yếu đã tiến hành và tính hiệu quả; khối 
lượn« công việc đà thực hiện, những thay đối so với thiết kế ban đầu; nguyên 
nhân và cơ sớ pháp lý;

d) Kết quả về địa chất, khoáns sản, mức độ hoàn thành so với mục tiêu đề 
án đã được phê duyệt;

đ) Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất;

e) Tổng hợp chi phí đã thực hiện.

2. Tùy từng trườns hợp cụ thể, báo cáo có thể có các nội duno khác nhưng 
phai báo đám các nội dung quy định tại khoán 1 Điều này.

Điều 26. Nôi dun» thẩm đinh báo cáo
1. Nội duns thẩm định báo cáo bao gồm:

a) Cơ sờ, độ tin cậy cùa tài liệu thu thập, xử lý, tồng hợo để lập báo cáo;

b) Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế - kỹ  thuật của các phương pháp kỹ 
thuật - côna. nehệ đà áp dụnc;

c) Độ tin cậy, tính chính xác của các kết quả điều tra; các kết luận được 
nêu trong báo cáo;

d) Mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các chì tiêu kinh 
tè - kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cùa các kết qua đạt được;

đ) Cấu trúc, hình thức báo cáo, số lượng, chất lượng các sản phấrn giao nộp 
theo các quy định hiện hành liên quan.

2. Nội dung thẩm định quy định tại khoản 1 Điều này phái được lập thành 
văn bản theo mẫu quy định tại M ầu số 20 và Mầu số 21 ban hành kèm theo 
Thông tư này.

Điều 27. Trình tư, thời gian thẩm đinh báo cáo
1. Trình tự  thẩm định, Hội đồna thẩm định báo cáo được thực hiện theo 

quy định tại Điều 8 Thông tư này. Phiếu đánh giá và Biên bản thẩm định của 
Hội đồng được lập theo quy định tại Mầu số 22 và Mầu số 23 ban hành kèm 
theo Thông tư này.

2. Thời gian thẩm  định không quá 35 ngày làm việc đối với báo cáo do 
Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, kể từ  ngày nhận đu hồ sơ 
hợp lệ.
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3. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản họp Hội 
đồng, đơn vị chủ trì có trách nhiệm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quvền phê 
duyệt báo cáo.

4. Trường hợp báo cáo được Bộ trường Bộ Tài nsuyên  và M ôi trường 
phân cấp, ủy quyền phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị quy định trình tự, thời eian 
thẩm  định nhưna không được vượt quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 28. Phê duyệt báo cáo

1. Thâm  quyền phê duyệt báo cáo:

a) Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thú tướng Chính phủ 
phê duyệt báo cáo đối với đề án Chính phủ;

b) Bộ tnrớng Bộ Tài nguyên và Môi trườns, phê duyệt đối với đề án cấp Bộ;

c) Thu trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt báo cáo đối với đề án theo 
phân câp của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo

a) Văn ban đề nghị phê duyệt báo cáo của đon vị chủ tri;

b) Văn bản thấm định báo cáo kết quả về chuyên môn kỳ thuật, kinh tế;

c) Biên bản họp Hội đồna, thẩm định;

d) Văn bán giải trình cua đơn vị chủ trì về các nội duns  đã bố sung, sửa chữa 
hoàn thiện báo cáo;

đ) Báo cáo hoàn thiện.

3. Phê duyệt báo cáo:

a) Đề án Chính phủ: Vụ Ke hoạch - Tài chính tiếp nhận, kiểm tra báo cáo 
hoàn thiện, trình Bộ trướng đề trình Thù tướn« Chính phu phê duyệt. Thời eian 
kiêm tra, trinh phê duyệt không quá 07 ngày làm việc kể từ  khi tiếp nhận báo 
cáo hoàn thiện;

b) Đề án cấp Bộ: Vụ Kế hoạch - Tài chính tiếp nhận, k iểm  tra báo cáo 
hoàn thiện, trình Bộ tn rờns  phê duyệt. Thời gian kiêm tra, trình phê duyệt không 
quá 05 ngày làm việc kê từ khi tiếp nhận báo cáo hoàn thiện. Quyết định phê 
duyệt báo cáo được lập theo mẫu quy định tại Mầu số 24 ban hành kèm theo 
T hôna tư này;

c) Đe án theo phân cấp của Bộ trướne Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
Thủ trirởne đơn vị phê duvệt báo cáo theo phân cấp của Bộ trường Bộ Tài 
nguyên và M ôi trườrm. Thời eian kiêm  tra, trình phê duyệt không quá 05 ngày 
làm việc kê từ  khi tiếp nhận báo cáo hoàn thiện. Trong thời hạn không quá 05 
ngày làm việc kê từ  khi có Quyết định phê duyệt, đơn vị có trách nhiệm gửi 02 
bản Quyết định phê duyệt kèm theo các hồ sơ liên quan về Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đê quản lý.
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN T lll  MẢNH

Diều 29. Hiệu lực thi hỉinli

1. I hỏng tu này cỏ hiệu lực thi hành (ừ ngày 7¿thảng 12 năm 2020.

2. Các Thông lư sau dây hét hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông lư nảy cỏ hiệu 
lực thi hành, gồm:

a) Thông tư sổ 11/2009/TT-BTNM1 ngày 11 thủng 8 năm 2(K)9 của B(> trưirng 
Bộ Tài nguyên vả Môi trướng ban hãnh quy định công tác nghiệm Ihu két quá thi công 
vã thẩm dịnh cảc dự án. báo cáo thuộc lĩnh vực dịa chất vả khoáng sân;

b) Thông tir số 66/2014/TI -B I'NMT ngảy 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ 
trưỡne Bộ Tài nguyôn và Môi trường ban hành quy dịnh thủ lục thầm dịnh. phê duyệt 
đề ân. bảo cảo kết quá diều tra cơ bủn địa chắt vè khoáng sản.

Diều 30. Tổ chức thực hiện

1. Bộ. cư quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chinh phù, Uy ban nhàn dân các tinh, 
thánh phố trục thuộc Trung ương chịu irách nhiệm tổ chức tricn khai thực hiện Thòng 
tư này.

2. Trong quá trinh tố chức thực hiện, nẻu cỏ vưởng niảc, dò nghị phân ảnh kịp 
thời về Bộ Tài nguyên vả Môi truờng đề nghiên cứu sửa đổi. bổ sung./.

Nơi nhộn:
Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tưtrng Chính phú: 
Vân phòng Quốc hội:
Vin phòng Chinh phũ;
Cểc Bộ. cơ quan ngang Bỏ, cơ quan thuộc Chinh phú: 
lIBND cãc linh, thành pltó trực thuộc Trung ương;
Cực kicm tra vàn bủn QPPL - Bộ Tư pháp:
Bộ trướng. các Thử trưởng Bộ TN&NfT;
Sỡ TN&M I các linh, ihánh phó trực thuộc Trung »rung; 
Cổng báo; cống thũng tin điện lử Chính phu;
Các dơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cổng TTĐT Bộ 

ĨN&MT;
• i-uu: VT. DCKS. PC. .

KT. BỌ TR Ư Ờ N G  
jj TRƯỜNG

Quý H ĨC JD

n u :  V  1 .  L H . K > .



Mẩu số 01. Mau văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật thuyết minh đề án
(Ban hành kèm (heo Thõng tư số /20Ỉ9/TT-BTNMT 

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườtig)

C ơ  QUAN, ĐƠN VỊ THẢM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ....../ĐC

Địa danh, ngày tháng năm ......

VĂN BẢN THẲM ĐỊNH NỘI DUNG KỸ THUẬT THUYÉT MINH ĐÈ ÁN
Tên đề án:
Chủ nhiệm:
Dơn vị chù trì:
Thành viên Tổ kiểm tra (thẩm định) gồm:..................................................................

Nội dune kiểm tra (thẩm định):
1. v ề  tính cấp thiết của dề án.
2. Cơ sở pháp lý, cơ sở tài liệu, mức độ tin cậy cùa các thông tin để lập đề án

- Cơ sở pháp lý.
- Cơ sở tài liệu địa chất, khoáng sản.

3. Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nghệ, khối lượng sản phẩm
3.1. Nội dung cône việc và các giải pháp kỹ thuật côna nghệ.
3.2. Hệ phương pháp, khối lượns và điều kiện thi côns.

4. Sản phẩm dự kiến hoàn thành.
5. Tổ chức thực hiện, tiến độ thi công và tính khá thi, hiệu quả của đề án.
6. Kiến nghị điều chinh, hoàn thiện.
7. Đánh giá chung:

- Đề án đáp ứng hoặc không đáp ứne yêu cầu.
- Dề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc khôna thông qua.
- Ý kiến khác.

Những ngưòi thẩm định c o  QUAN, ĐƠN VỊ THẮM ĐỊNH
(xác nhận)

Neuvễn Văn A, tổng hợp 
Nauyễn Văn B 
Nauyễn Văn c
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CO QUAN, ĐON VỊ THẢM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ...../KH-TC

Địa danh, ngày tháng năm ......

VĂN BẢN THẨM ĐỊNH D ự  TOÁN KINH T É  ĐẺ ÁN
Tên đề án:
Chù nhiệm:
Đơn vị chù trì:
Thành viên Tổ thẩm định gồm:.....................................................................................

Nội dung thẩm định:
1. v ề  tính cấp thiết cùa đề án.
2. Cơ sờ pháp lý, cơ sở tài liệu, mức độ tin cậy của các thône tin để lập đề án.
3. Dự toán kinh tế

3.1. Các căn cứ lập dự toán.
3.2. Tính hợp lý của danh mục công việc trong dự toán so với quy định 
hiện hành về lập dự toán.
3.3. Sự phù hợp khối lượng hạne mục công việc đưa vào tính dự toán so 
với khối lượng thiết kế của đề án.
3.4. Đánh giá mức độ hợp lý của đơn giá các hạng mục công việc trong 
dự toán.
3.5. Giá trị dự toán cùa đề á n ....................................................................................

4. Kiến nghị điều chình, hoàn thiện.
5. Đánh giá chung

- Đề án đáp ứng hoặc khôn? đáp ứng yêu cầu.
- Đề nghị Hội đồng thẩm dịnh thône qua hoặc không thông qua.

Nhũ ng người thẩm  định c o  QUAN, DON VỊ THẨM ĐỊNH
(xác nhận)

Neuyễn Văn A, tổng hợp 
Nguyễn Văn B 
Nguyễn Văn c

Mầu số 02. Mẩu văn bản thẩm định dự toán kinh tế đề án
(Ban hành kèm theo Thông tư số /20ì 9/rr-BTNKíT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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Mẩu số 03. Mẩu phiếu đánh giá đề án
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT 

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tên đề án:
Đơn vị chủ trì:
Chủ nhiệm:
Uỷ viên Hội đồng:
Đơn vị cône tác:

Các chỉ tiêu đánh giá:
1. về sự cần thiết và tính cấp bách của dề án: □ Có □ Chưa có
2. Cơ sở pháp lý: DĐÙ □ Chưa đù
3. Cơ sờ tài liệu đê lập đê án
4. Các nhiệm vụ cụ thể
5. Hệ phương pháp kỹ thuật
6. Khối lượng công việc:
7. Sản phẩm dự kiến giao nộp
8. Căn cứ, phương pháp và nội dune xác định dự toán kinh phí
9. Tính khả thi và tính hiệu quà của đề án
10. Kiến nghị
11. Đánh giá chung: □ Thông qua □ Thông qua có sửa chữa

□ Không thông qua

C ơ  QUAN QUẢN LÝ 
HỘI ĐÒNG TH Ả M  ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐÈ ÁN
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Cơ QUAN QUÀN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỎNG THẢM ĐỊNH Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

S ố : ........ /BBTĐ Đ ịa danh, ngày thảng năm ....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG THẨM ĐỊNH ĐÈ ÁN
Tên đề án:
Chù nhiệm:
Đơn vị chủ trì:
Thành phần tham dự:
- Số uỷ viên Hội đồng tham dự: / tổng sổ uỷ viên Hội đồng (kèm theo quyết

định số .... ngàv .. của Thủ trườno cơ quan chủ quản đầu tư, có danh sách kèm
theo), khách mời tham gia Hội đồng.

- Các uỷ viên Hội đồng vắng mặt:
- v ề  phía đơn vị chù trì, c ó ....................
I. Nội dun g  hội nghị:
1. Chủ nhiệm đề án trình bày những nội dung cơ bàn của đề án
2. Cơ quan thẩm định trình bày các văn bản thẩm định đề án (có các văn bản 

thẩm định kèm theo)
3. Hội nghị trao đổi, thảo luận những vấn đề sau:
4. Hội nghị thống nhất kết luận như sau:

4.1. v ề  sự cần thiết và tính cấp bách của đề án:
4.2. v ề  cơ sờ pháp lý, cơ sờ khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của

các thône tin dữ liệu để lập đề án:
- Cơ sờ pháp lý
- Cơ sở khoa học và thực tiễn, mức độ tin cậy của các tài liệu

4.3. Nội dung công việc, giải pháp kỹ thuật công nahệ, khối lượng
- Nội dung công việc và các giải pháp kỹ thuật công nghệ
- Hệ phương pháp, khối lượne công việc (phuơng tiện, ihiết bị,

điều kiện thi công)
4.4. Sản phẩm dự kiến ý ao  nộp
4.5. Tổ chức thực hiện và tiến độ thi công
4.6. Tính khả thi và tính hiệu quả của đề án
4.7. Dự toán kinh phí

II. Đ ánh  giá chung:
- Hội đồn? thôna qua đề án: số phiếu thông qua /tổng sổ phiếu đánh giá.
- Hội đồna, thông không qua: số phiếu khôn? thông qua /tổng số phiếu đánh siá.

III. Kiến nghị của Hội đồng
THƯ  KÝ CHỦ TỊCH HỘI DỒNG

Mẩu số 04. Mau Biên bản họp Hội đồng thẩm định đề án
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /20Ỉ9/TT-BTNhíT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ triỉởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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B ộ  TÀI N GUYÊN VÀ M Ô I T R Ư Ờ N G  C Ộ N G  H Ò A  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T NAM

Độc lập - T ự d o  - H ạnh  phúc

SỐ: /QĐ-BTNMT “  7 77 .
Hà Nội, ngày tháng năm 201

Q U Y ÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt nội dung  và d ự  toán đề án  ...

Mẩu số 05. Mẩu Quyết định phô duyệt đề án
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /2019/1T-BTNAÍT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

B ộ  T R Ư Ở N G  B ộ  T À I N G U Y ÊN  VÀ M Ô I T R Ư Ờ N G *

Căn cứ Nghị định số .............................................cùa Chính phủ qui định chức
nănc, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số

Căn cứ Thông tư số....;

Xét đề nahị của Đơn vị ...tại Tờ trình sổ .../ ngày... về việc phê duỵệi đề án 

Theo đề nghị của Vụ trưởno các Vụ: Ke hoạch - Tài chính,...,

Q U Y ÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và dự toán đề án ....với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

2. Nhiệm vụ

3. Phạm vi thực hiện đề án

4. Đơn vị chủ trì đề án

5. Sàn phẩm cùa đề án

6. Thời 2Ìan thực hiện

7. Nội dung, khối lượng, dự toán kinh phí hạng mục công việc (Tuỳ loại dề án 
có thể chi tiết bàne phụ lục cho phù hợp)

T T
Nội dun g  hạng 

m ục 
công việc

Đon vị 
tính

Khối 
lu « Il g

Đơn
giá

T h àn h
tiền

Phân  kỳ kinh 
phí Ghi

chú
Năm... Năm ...

1

2

* Trườns họp do Thủ trườna dơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp, ủy 
quyền thì mẫu vãn bàn có thể được thay đồi cho phù hợp

8. Tổna dự toán kinh phí: (bàng số ... và bằne chữ ... ) và phân kỳ thực hiện:
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9. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.... (Loại..., khoản ...) do Bộ Tài nguyên và 
Môi trườne bố trí theo kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm.

10. Tổ chức thực hiện

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa 
học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị (chủ trì thực hiện đề án) và Thù trưởng các đơn 
vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: B ộ TRƯƠNG
- Như Điều 2;
- Bộ/ngành liên auan  khác (nếu có);

- Lưu VP, Vụ TC, KH.
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M ầu số 06: Phiếu kiểm tra

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNM T  
ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M ôi trường)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

PHIÉU KIẺM TRA

Tên đề á n : .......................................................................................................................
Đơn vị thi công: ............................................................................................................
Đơn vị chù trì (phối hợp): ...........................................................................................
Họ tên neười kiểm tra: ................................................................................................
Chức v ụ : .........................................................................................................................
Đơn vị công tác (của nguời kiểm t r a ) : .....................................................................
1. Tài liệu (hạng mục công việc, sản phẩm) kiểm tra:

2. Đánh RÍá khối lượns, chất lượng:

3. Kết luận và kiến nghị

Địa danh, ngày ........thúng....năm

Người kiểm ira 

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Mẩu số 07: Biên bản kiểm tra
(Ban hành kèm theo Thông tư số  /2019/TT-BTNM T

ngày’ tháng năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và M ôi trường)

C ơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐON VỊ CHỦ TRÌ (PHÒI HỢP) Độc lập - Tụ- do - H ạnh  phúc

........ ngày tháng năm 20...

BIÊN BẢN K IẺM  TRA
Đồ án “ ................................................................... ”

Thực hiện Quyết định s ố ..... ngày ... tháng ... năm 20.. c ủ a ..............................
về việc kiểm tra đề án ......... , từ ngày .... đến naày ... tháng ... năm 20..., Đoàn kiểm
t r a .........đã tiến hành kiểm tra công tác (thực địa, văn phòng,...) đê án do đơn vị.......
thực hiện (chủ trì).

I. Thành phần đoàn kiểm tra:
II. Đon vị thi công (chủ trì):

III. Nội dun g  kiểm tra ,  tài liệu kiểm tra  (thống kê dang mục các hạng mục, 
tài liệu kiểm tra, nội dung kiếm tra):

IV. Đánh giá của đoàn kiểm tra
1. Những kết quả đề án đạt được (ưu điểm):

2. Những vấn đề còn tồn tại:

V. Kiến nghị của đon  vị

VI. Kết luận và kiến nghị của Đoàn kiểm tra
1. Kết luận

2. Kiến nghị

a) Đối với đơn vị chủ trì (thi công).

b) Đối với Tổng cục.

c ) ............................
Biên bản này được lập thành X bản, gửi Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo) và các 

đơn vị liên quan ( ........) để phối hợp chỉ đạo, thực hiện./.

Trưỏnị» Đ oàn kiểm t ra  Đại diện Đ ơn  vị chủ tr ì
(Ký, họ tên) (Ký, tên, đóng dấu)
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M Ỏ  ĐÀU

- Nêu đầy đủ các văn bản là cơ sở pháp lý thực hiện kế hoạch năm;

- Mục tiêu, nhiệm vụ của năm kế hoạch.

I. T ình  hình thự c  hiện

1. Các hạng mục, khối lượne đã thực hiện, tỷ lệ hoàn thành;

2. Quá trình thực hiện: nêu rõ trình tự, tiến độ thực hiện các phương pháp, khối 
lượng; những vấn đề phát sinh làm thay đổi khối lượng, hạng mục, trinh tự, tiến độ 
thực hiện so với kế hoạch được phê duyệt ban đầu, nguyên nhân.

II. Kết quả  đạ t đưọc

Nêu khái quát các kết quả đạt được về địa chất, khoáng sàn, mức độ hoàn thành 
so với mục tiêu, nhiệm vụ được eiao.

III. Giá trị thự c  hiện đề nghị nghiệm thu, th an h  toán

- Giải trình việc thực hiện vượt (hoặc không đạt) khối lượng theo kế hoạch 
được giao (nếu có);

- Lập bảna thống kê khối lượng, eiá trị đã thực hiện đề nghị nghiệm thu; đề 
nghị thanh toán.

IV. Khó khăn, bất cập, tồn tại
Nêu các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện; các tồn tại về địa chất, 

khoáng sản cần giải quyết.

V. D ự kiến kế hoạch thi công bước tiếp theo

Đối với báo cáo kết quả trình Iiahiệm thu cuối năm cần lập kế hoạch thi công 
của năm tiếp theo, bao gồm: dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ; các phương pháp, khối lượna 
chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ dự kiến và giải quyết các Tồn tại về địa chất, 
khoáng sản đã nêu.

K ÉT LUẬN

- Xác định mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được RÌao; các kết quà chính 
đã đạt được.

- Kiến nghị cấp thẩm quyền về giải quyết nhữne khó khăn, bất cập nêu trên.

Phụ lục kèm theo: Thống kê các tài liệu, sản phẩm đã thành lập theo quy định
trình Hội đồng nghiệm thu.

Mẩu số 08: Báo cáo kết quả thực hiện

(Ban hành kèm theo Thông tư  số /2019/TT-BTNM T
ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và M ôi trường)
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Mẩu số 09: Báo cáo kết quả nghiệm thu cấp cơ sờ
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT 

ngày thảng năm 2019 cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. T hông  tin chung  về công tác nghiệm thu đề án

1. Tên đề án;

2. Chủ nhiệm:

3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: nêu đầy đủ các đơn vị tham gia thực hiện 
từng nhiệm vụ cụ thể (dịa chất, địa vật lý, công trình, phân tích mẫu,...).

4. Quá trình nehiệm thu: nêu rõ đơn vị chủ trì đã tiến hành mấy đợt nghiệm thu, 
địa điểm, nội dung nghiệm thu.
B. Kết quả  nghiệm  thu

I. Đánh giá kết quả thực hiện (nếu có nhiều đơn vị tham gia thi công, có thể 
đánh giá riêne phần công việc cùa từng đơn vị)

1.1. Trình tự thi công và chất lượniĩ thi công: Đánh giá về trình tự thi công các 
phươns pháp, các hạng mục; chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu ihập, 
xử lý và tône hợp.

1.2. Đánh giá các kết quả đạt được, các phát hiện mới về địa chất, khoáng sản
1.3. Đánh giá chất lượne, nội dung, hình thức các sản phẩm thành lập.
II. Đánh giá về tính hợp pháp, hợp lệ, sự đầy dủ của các tài liệu, chứng từ liên 

quan đến các khối lượng đã hoàn thành.
III. Xác nhận khối lượng và giá trị các hạng mục đạt chất lượng được nghiệm 

thu, đề nghị thanh toán; xác nhận các khối lượng, hạng mục thay đổi, vượt kế hoạch 
(nếu có) cần thiết phải thực hiện và phù hợp quy định kỹ thuật, phù hợp thực tế.

IV. Những vấn đề tồn tại
- Nêu những vấn đề tồn tại trong quá trình thi công; thu thập, xử lý. tons hợp, 

thành lập tài liệu, chất lượns các sản phẩm,...
- Xác định các khối lượne, khôns đạt yêu cầu, đề nghị khône thanh toán.
V. Đánh giá chung:
- Đánh giá chung về chất lượníí thi công.
- xếp  loại (trung bình, khá, tốt), 

c .  Kiến nghị

- Kiến nghị với đơn vị chủ trì (bổ sung, sửa chừa hoàn thiện tài liệu, chứng từ, 

sổ sách,...);
- Kiến nghị cơ quan quản lý nghiệm thu. thanh toán,...
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Cơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DƠN VỊ CHỦ TRÌ (ĐƠN VỊ PHỐI HỢP) Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:........................ /NTCS Địa danh, ngày. . (hảng. . . năm . . . .

PIỈIÉU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY 

Ký hiệu lỗ khoan:............. Đồ án ....................................................... . năm .........

- Căn cứ thiết kế thi công lỗ khoan s ố ............ đã được (Liên đoàn. Tổng cục,...) xác nhận,...

- Căn c ứ ................................................................................................................................................

A. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách cr'n bộ tham gia nghiêm thu cống trinh khoan (họ 
tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác).
2. Chủ nhiệm đề án (hoặc chủ nhiệm dự án thành phần):
3. Đon vị thi công:

- Đại diện đơn vị thi công:

- Tố trường khoan:

- Kỹ thuật địa chất:

B. Kết quả nghiệm thu

1. Thông tin chung:
- Khởi công: ngày ....tháng........ năm..........; kết thúc: ngày ....thảng.........năm............
- Độ sâu kết thúc:..................................................................................................................
- Lý do kết thúc :.......................................................................................................................

- Thời gian nghiệm thu: từ ngày.......tháng....... năm....... đến ngày........... tháng.năm................
- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, số lượng). Ví dụ: sổ theo dõi
khoan: 1 quyển (sổ...); cột địa tầng lỗ khoan: 1 bản vẽ (LK..V); ảnh chụp vị trí LK: 1 ảnh;
khay mẫu: 10 ành); ảnh nghiệm thu thực địa (nếu có);...
2. Chất lượng khoan (đánh giá chất lượng (đạt, chưa đạt, không đạt) đối với từng mục dưới đây:
- Sự phù hợp về vị trí và phương vị lỗ khoan so với thiết k ế : .........................................

- Chất lượng lấy mẫu:.............................................................. ..........................................
+ Qua đất đ á : ............ mét; lấy được:................mét; đ ạ t .........%.
+ Qua quặng, khoáng hoá:............ mét; lấy được:................mét; đ ạ t .........%.

- Các đánh giá khác: ống chống, dung dịch, cấp nước,..................................................
3. Các công tác kỹ thuật đã được thực hiện tại lồ khoan (ghi rõ phương pháp, khối lượng và 
đánh giá chất lượng cùa từng dạng còng việc):
- Đo địa vật lý lỗ khoan:...................................................
- Lấy mẫu:.............................. ; sổ lượng:........................

Mẩu số 10. Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (nghiệm thu cấp CO’ sỏ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNAÍT
ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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- Nghiên cứu ĐCTV-ĐCCT:...........................................
- Lấp lỗ khoan (phương pháp, vật liệu sử dụng,...):......................
- Xây mốc lỗ khoan (kích thước, khối lượng vật liệu sử dụng,...):
4. Chất lượng thu thập và thành lập tài liệu:..................................... .

5. Khối lượng nghiệm thu (ghi rõ khối lượng khoan hiệp ngẳn, hiệp dài theo độ sâu):

TT

Chiều sâu (m ) Đ ường kính 

lô khoan 

(mm)

Khối lưọng 

thực hiện (m)

KJiổi lượng 

được nghiệm 

thu (m)

Cấp đất đá được 

nghiệm thu
T ừ Đ ế n

1

Khối lượng khoan: Xm (hiệp ngắn: Ym, độ sâu từ ... đến...; hiệp dài: Zm. độ sâu từ ... đến...) 
6. Các yếu tố địa chất làm thay đồi giá dự toán so với thực tế:

7. Khối lượng không được thanh toán:................ mét
Nguyên nhân:...................................................................................................

8. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán:

Tổ trưởng Kỹ thuật Chủ nhiệm Đại diện đon vị Cán bộ nghiệm thu
khoan địa chất đc án thi công

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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C ơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VI CHỦ TRÌ lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số:........................ /NTCS Địa danh, ngày. .  thảng..  . năm . . . .

PHIẾU NGIỈIỆM THU CÔNG TRÌNH*

Tên, ký hiệu công trình :........................ Đc án......................................... . năm .........

- Căn cứ sơ đồ thiết kế thi công khu vực điều tra (đánh giá) khoáng sàn (tên vùng).............đã
được đơn vị (Liên đoàn, Tồng cục,...) xác nhận**.

- Căn c ứ ................................................................................................................................................
A. Thành phẩn tham gia nghiệm thu

1. Cán bộ nghiệm thu: ghi đầy đù đanh sách cán bộ tham gia nghiệm thu công trình (họ tên, 
học vị, chức vụ, đơn vị công tác).

2. Chù nhiệm đề án:...........................................................

3. Đơn vị thi công:

- Đại diện đơn vị thi công:......................................................

-  Kỹ thuật địa chất: .....................................................................................................................................................

- Kỹ thuật thi công:................................................................
B. Kết quả nghiệm thu

1. Thông tin chung:
- Khởi công: ngày ....tháng........ năm.......... ; kết thúc: ngày ....tháng......... năm.............

- Độ sâu kết thúc:......................................................................................................................

- Lý do kết thúc :.......................................................................................................................

- Thời gian nghiệm thu: từ ngày....... tháng........năm........đến n g ày ........  tháng..... năni............

- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, sổ lượng). Ví dụ: bàn vẽ hào, 
mô tả hào: 1 bản; ảnh chụp vị trí hào, vị trí lấy mẫu, ảnh nghiệm thu thực địa (nếu có):..

2. Đánh giá chất lượng: (đạt, chưa đạt, kliông đạt) đối với từng mục dưới đây:

- Thi công:..............................................................................................................................................

- Lấy mẫu, thu thập và thành lập tài liệu:...........................................................................................

- Lấp công trình (vật liệu, phưcmg pháp, chất lượng lấp)...............................................................

3. Khối lượng nghiệm thu:

Mầu số 11. Phiếu nghiệm thu công trình khai đào, khoan tay (nghiệm thu cấp CO'sỏ)
(Ban hành kèm theo Thông lư số /2019/TT-BTNMT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT Số hiệu 
công 
trình

Chiều sâu Khối lượng 
thực hiện (m3 

hoặc m)

Khối lượng được 
nghiệm thu (m3 

hoặc m)

Cấp đất đá hoặc 
mức độ phức tạp 

công trìnhTừ Đến

1
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4. Khối lượng không được thanh toán, tổng s ố ..............................................

Nguyên nhân:.......................................................................................................

5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán:

6. Nhữna đề nghị cần giải quyết tiếp:

Kỹ thuật địa chất Chủ nhiệm đề án Đại điện Cán bộ nghiệm thu
đon vị thi công

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

* Biên bàn này được sừ dụng cho nghiệm thu cấp cơ sờ đế nghiệm thu các công trinh hào, lò, 
giếng, hố, dọn sạch, hố vạt, khoan tay. Mỗi phiếu nghiệm thu 01 công trình.

** Đối với các công trình hào. dọn sạch, hổ, hổ vạt thi công ờ các khu vực riêng lè trong công 
tác lập bản đồ địa chất khoáng sản, không bắt buộc có văn bản này. Khi nghiệm thu chất 
lượng các công trình này, phải đánh giá sự cần thiết, phù hợp và hiệu quả của việc thi công 
công trình, xác nhận việc lấp công trinh.
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C ơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VI CHỦ TRÌ *ập ■ Tụ' do - Hạnh phúc

Số:........................./NTCS Địa danh, ngày. .  tháng. . .  năm . . . .

PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM*

Tên công việc, sản phẩm :..........................................................................................................
Đề án................................................................................................................... . năm..............
- Căn cứ vào phiếu giao việc (QĐ, hợp đồng,...) số:..............ngày......... tháng..........năm.........
A. Thành phần tham gia nghiệm thu
1. Cán bộ nghiêm thu: ghi đây đù danh sách cán bộ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức 
vụ, đơn vị công tác).
2. Chủ nhiệm đề án:.............................................................................
3. Đơn vị thi công:
- Đại diện đơn vị thi công:.........................................................................
- Đại diện những người thực hiện:............................................................
B. Kết quả nahiệm thu
1. Thông tin chung:
- Thời gian thực hiện: ngày ....tháng.... năm........ ; kết thúc: ngày ....tháng.........năm.............
- Thời gian nghiệm thu: từ ngày....... tháng........năm........đên n g ày ........ tháng..... năm............
- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tải liệu được thành lập, sô lượng).
2. Đánh giá chất lượng: (đạt/chưa đạt/không đạt)**
3. Khối lượng nghiệm thu:

Mầu số 12: Phiếu nghiệin thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp cơ sờ)
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /2019/TT'-BTNMT

ngciy tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT Tên công việc, 
sản phẩm

Đơn vị 
tính

Khôi lượng thực 
hiên

Khôi lượng được 
nghiệm thu

1
2

4. Kliối lượng không được thanh toán:
Nguyên nhân:..........................................................................................................................

5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và khối lượng đề nghị thanh toán:

6. Những đề nghị cần giải quyết tiếp:

Đại diện những Chủ nhiệm đề án Đại diện Cán bộ nghiệm thu
ngưòi thực hiện đon vị thi công

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

* Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp cơ sờ để nghiệm thu các dạng công việc, sàn 
phẩm như lấy mẫu, điều tra địa chất - khoáng sàn, đo địa vật lý, địa chất thuỳ văn, báo cáo, 
bản đồ, họp đồng, chuyên đ ề ,...

**Đối với dạng công việc gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, chuyên đề,...) thì đánh giá chất 
lượng từng hạng mục thực hiện.
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Mẩu số 13. Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT 
ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ĐƠN VỊ CHÙ TRÌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÓNG NGHIỆM TI IU CÁP c o  SỞ Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Sổ......./NTCS ....... . ngày .... tháng ......năm .......

BIÊN BẢN NGHIỆM THU*
KÉT QUẢ HOÀN THÀNH (KỲ............), NĂM............

Đe án : ............................................................................................................
- Đơn vị thi công:................................................................................................................... .
-  Chủ nhiệm đề án: .......................................................................................

-  Hội đồng nghiêm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số ............................................

ngày.............................................................tháng............năm.....(có daiih sách kèm theo)
+ Chù tịch Hội dồng : .........................................................................
+ Thư ký Hội đồng : ............................................................................

KÉT QUẢ NGHIỆM THU
I. ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THỰC HIỆN
1.1. Trình tự  thi công và chất lượng thực hiện
Đáiih giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quà các phương pháp, các hạng mục;

chất lượng của các loại tài liệu, số liệu đã được thu thập, xử lý và tông hợp.
1.2. Các kết quả dạt đuọc
Ghi các kết quà đạt được, độ tin cậy của các phát hiện mới về địa chất, khoáng sàn
1.3. Đánh giá về tính họp pháp, họp lệ, sự đầy đủ của các tài liệu, chứng từ liên 

quan đến các khối lượng đã hoàn thành.
1.4. Khối lượng và giá trị thực hiện đạt ycu cầu được đề nghị thanh toán:
- Khối lượng và giá trị thực hiện {có bàng long hợp giá trị khối lưựng kèm theo).
- Tổng giá trị thực hiện được đề nghị thanh toán (bằng chữ):..............................
1.5. Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu đè nghị không thanh toán
- Khối lượng và giá trị khôns đạt yêu cẩu (có bảng tổng họp kèm theo).
- Giải thích nguyên nhân.
1.6. Đánh giá chung:
- Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao.
- xếp loại (trung bình, khá, tốt).
II. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG
Kiến nghị của Hội đồng về các vấn đề cần được bổ suns, sữa chữa và các nhiệm vụ 

cần dược thực hiện tiếp theo.
Thủ trưỏng đon vị thi công* Thư ký Hội đồng Chù tịch IIỘi đồng

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên)  ̂(Ký, họ. tên)
Thủ trưỏng đon vị chủ trì, đon vị phối họp 

(xác nhận)
(Ký. họ tên, đóng dấu)

* Trường hợp nhiệm vụ được giao trực tiếp cho một nhóm tác giả thực hiện, Chủ nhiệm đề án 
ký thay cho đơn vị thi công.
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Mẩu số 14. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (kèm theo biên bản nghiệm thu cấp co* sỏ')

(Ban hành kèm theo Thông tư số /20 ì  9/TÌ - BTiNMT 
ngày thủng năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

H ỘI ĐÒNG NGHIỆM THƯ CẤP c ơ  SỞ Độc lập .  Tụ. do .  H ạn h  phúc

........ , ngày .... th ả n g ....... năm

BẢNG XÁC Đ ỊN H  G IÁ  T R Ị  K H Ó I L U Ọ N G  C Ô N G  V IỆ C  H O À N  T H À N H
K ỳ ..........., n ă m : ............. Đề án :.......................................................................

{Kèm theo biên bản nghiệm thu s ổ ................ . ngày ... tháng ... n ă m ..... )

TT Hạng mục công việc và chi phí
Đơn

vị
tính

Theo dự toán được duyệt 
(QĐ sổ: )

Khối lượng 
dược 

nghiệm thư

Khối lượng đề nghị thanh toán

Đơn giá Khôi
lượng Thành tiền Đơn giá Khôi

lượng Thành tiền

1
2
3
4

T ổ n g  giá trị khôi lượng hoàn th à n h  đ ư ọc  đ ĩ  nghị th an h  toán  (hăng  chữ):

T h ủ  t rư ở n g  đơn  vị chủ trì, đo '11 vị phối h ọ p  T h ủ  t rư ở n g  đơn  vị th i công* T h ư  ký Hội đồng C h ú  tịch Hội đồng
(Ký, họ tên, dóng dấu) (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

* Trường hợp nhiệm vụ dược giao trực tiếp cho một nhóm tác giả thực hiện, Chù nhiệm đề án ký thay cho đơn vị thi công.
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Mẩu số 15: Phiếu nghiệm thu công trình khoan máy (nghiệm thu cấp quản lý)
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT 

ngày tháng năm 20ỉ 9 cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
C ơ QUAN QUÀN LÝ CỘNG IIOÀ XA IIỘI CHỦ NGHLA VIỆT NAM
HỘI ĐỎNG NGHIỆM THU Dộc l ậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

Số:........................./NTQL Địa danh, ngày. . tháng. . .  năm . . . .

PHIẾU NGHIỆM TIIU CÔNG TRÌNH KHOAN MÁY*

Ký hiệu lỗ khoan:............, Đe án............................................... . năm .........
A. Thành phân tham gia nghiệm thu:
1. ủ y  viên Hội đồng nghiệm thu: ghi đầy đù danh sách UVHĐ tham gia nghiệm thu công 
trình khoan (họ tên, học vị, chức vụ, đơn vị công tác, chức danh trong Hội đông).
2. Chủ nhiệm đê án (hoặc Chủ nhiệm dê án thành phân):
3. Đại diện đơn vị chủ tri:
4. Đơn vị thi công:
- Đại diện đơn vị thi công:
- Kỹ thuật địa chât:
B. Kết quà nghiệm thu
1. Thông tin chung:
- Khởi cong: naày ....tháng.........năm..........; két thúc: ngày ....tháng......... năm.............
- Độ sâu kêt thúc:......................................................................................................................
- Lý do kết thúc :......................................................................... ......... ..................................
- Tai liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập. số lượng). Ví dụ: sổ theo dõi 
khoan; cột địa tâng lỗ khoan; ảnh chụp vị tri LK, khay mâu, ảnh nghiệm thu thực địa (nêu 
co);...,
2. Chát lượng khoan: đạt, chưa đạt, không đạt đôi với từng mục dưới đây:
- Sự phù hợp về vị trí và phương vị lỗ khoan so với thiết k ế : .......................... ...............
- Chat lượng khoan: đánh giá chất lượng thi công khoan thông qua việc kiểm tra chất lượng 
mẫu lõi khoan khi qua các tâng đât đá, quặng.
- Công tác lấy mẫu: đánh giá sự phù hợp, can thiết cùa việc lấy các loại mẫu phân tích, cách
lấy, bào quản, vận chuyển mẫu,..........................................................................................................
- Các đánh giá khác:...................................................................................................................
3. Các công tác kỹ thuật đã được thực hiện tại lỗ khoan (ghi rõ từng phương pháp và đánh giá 
chất lượng cùa từng dạng công việc):
- Đo địa vật lý lỗ khoan:.....................................................................................................................
- Nghiền cứu ĐCTV-ĐCCT:.............................................................................................................
4. Chất lượng thu thập và thành lập tài liệu:......................................................................................
5. Khối lượng nghiệm thu:

i

TT
Chiêu sâu (m) Đường kính 

lô khoan 
(mm)

Khôi lượng 
thực hiện (in)

Khôi lượng 
được nshiệm 

thu (m)

Câp đât đá 
(đươc nghiêm 

thu)
Từ Đến

1

6. Các yếu tố địa chất làm thay đồi giá dự toán so với thực tế:
7. Khối lượng không được thanh toán:................. mét
Nguyên nhân:.............................................................................................................................
8. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán:

Chủ nhiệm Đại diện Đại diện ủy  viên
đề án đon vị thi công đon vị chủ trì Hội đổng

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

* Biên bàn này được sừ dụng cho nghiệm thu cấp quản lý đề nghiệm thu xác suất côns trình 
khoan máy.
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Mẩu số 16: Phiếu nghiệm thu công trình khai đào (nghiệm thu cắp quản lý)
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT'-BTNMT 

ngày (háng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
C ơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỎNG NGHIỆM THU Đ0C lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:................ /NTQL Địa danh, ngày..  (háng, . . năm . . . .

PHIÉU NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH*
Tên, ký hiệu công trình:........................ Đe án............................................. . năni.........

A. Thành phần tham gia nghiệm thu
1. UVHĐ nghiệm thu: ghi đầy đủ danh sách ƯVHĐ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức 
vụ, đơn vị công tác, chức đanh trong Hội đồng).
2. Chù nhiệm đề án:...........................................................
3. Đại diện đơn vị chủ trì:.......................................................
4. Đơn vị thi công:
- Đại diện đơn vị thi công:......................................................
-  Kỹ thuật địa chất: ...........................................................................................................................................................................................

B. Kết quà nghiệm thu
1. Thông tin chung:
- Khởi công: ngày ....tháng........ năm.......... ; kêt thúc: ngày ....tháng.........nãm.............
- Độ sâu kêt th ú c :......................................................................................................................
- Lý do kết thúc: ...................................................................................................................
- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập, sô lượng). Ví dụ: bản vẽ hào, 
mô tả hào: 1 bàn; ảnh chụp vị trí hào, vị trí lấy mẫu, ành nghiệm thu thực địa (nêu có):...,
2. Đánh giá chất lượng: (đạt, chưa đạt, không đạt) đối với từng mục dưới đây:
- Thi công: đánh giá chất lượng thi công về sự phù hợp theo thiết kê, có đạt mục tiêu đè ra
không, tuân thủ kích thước theo quy định, về an toàn lao động, chất lượng lấy mẫu,.................
- Thu thập và thành lập tài liệu: đánh giá sự trung thực, khách quan trong việc lây mầu, thành 
lập các tài liệu kèm theo (bản vẽ hào, bàn mô tả hào, vị trí và kích thước lấy mẫu, các loại 
mẫu được lấy,...).

TT Số hiệu 
công 
trình

Chiều sâu
Khôi lượng ̂  

thực hiện (m3 
hoặc m)

Khôi lượng được 
nghiệm thu (m3 

hoặc m)

Cáp đàt đá hoặc 
mức độ phức tạp 

công trình
Từ Đên

1
2

4. Khối lượng không được thanh toán, tổng s ố ..............................................
Nguyên nhân:......................................................................................................

5. Kết luận chung về mức độ hoàn thành công trình và đề nghị thanh toán:

6. Những đề nghị cần giải quyết tiếp:

Chủ nhiệm Đại diện Đại diện ủy  viên
đề án đon vị thi công đơn vị chủ trì Hội đồng

(Ký, họ tên) (Ký, họ lèn) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên)
* Biên bản này được sừ dụng cho nghiệm thu cấp quản lý đề nghiệm thu xác suất các công 
trình hào, lò, giếng, hố, dọn sạch, hố vạt, khoan tay.
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C ơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐÒNG NGHIỆM THU D0C lập - T ự  do - Hạnh phúc

Mẩu số 17: Phiếu nghiệm thu công việc, sản phẩm (nghiệm thu cấp quản lý)
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT

ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Số:........................./NTQL Địa danh, ngày. .  tháng. . . năm . . . .

PHIẾU NGHIỆM THU CÔNG VIỆC, SẢN PHẨM*
Tên công việc, sản phẩm:......................................................................................................
Đề án............................................................................................................... . năm...........
A. Thành phần tham gia nghiệm thu
1. ƯVHĐ nghiệm thu: ghi đầy đù danh sách UVHĐ tham gia nghiệm thu (họ tên, học vị, chức 
vụ, dơn vị công tác, chức danh trong Hội đồng).
2. Chủ nhiệm đề án:.........................................................
3. Đại diện đơn vị chủ trì:.......................................................
4. Đơn vị thi cône:
- Đại diện đơn vị thi công:.......................................................
- Đại diện những người thực hiện:........................................
B. Kết quả nghiệm thu:
1. Đánh giá chất lượng: (đạưchưa đạưkhông đạt)**
2. Khối lượng nghiệm thu:

TT Tên công việc, 
sàn phẩm

Đon vị 
tính

Khôi lượng thực 
hiên

Khối lượng được 
nghiệm thu

1
2

- Tài liệu kèm theo (ghi cụ thể từng loại tài liệu được thành lập. số lượng).

3. Khối lượng không được thanh toán:
Nguyên nhân:.............................................................................................................................

4. K.ết luận chung về mức độ hoàn thành công việc, sản phẩm và khối lượng đề nghị thanh toán:

5. Đề nghị:

Chủ nhiệm Đại diện Đại diện ủ y  viên
đề án đon vị thi công đơn vị chủ trì Hội đồng

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

* Phiếu này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý để nghiệm thu xác suất các dạng công 
việc, sản phẩm như lấy mẫu, điều tra địa chất - khoáng sản, đo địa vật lý, địa chất thuỷ văn, 
báo cáo, bản đồ, họp đồng, chuyên đ ề ,...
**Đối với dạng công việc gồm nhiều hạng mục (hợp đồng, chuyên đề,...) thì đánh giá chất 
lượng từng hạng mục thực hiện.
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Số....... /NTQL Địa danh, ngày .... tháng ........năm ........

Mầu số 18: Biên bản nghiệm thu cấp quàn lý
Cơ QUAN QUÀN LÝ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỎNG NGHIỆM THU CÁP QUẢN LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU*
KÉT QUẢ HOÀN THÀNH (KỲ............), NĂM ............

Đc án : ............................................................................................................
- Đơn vị chù trì:.................................................................................................................
- Đơn vị thi công:.............................................................................................................
- Chủ nhiệm đề án:..............................
- Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số ................
ngày..... tháng......năm.........cùa............................................................(có danh sách kèm theo)

+ Chủ tịch Hội đồng : .......................................................................
+ Thư ký Hội đồng : .........................................................................

KẾT QUẢ NGHIỆM THU
I. CÁC HẠNG MỰC NGHIỆM THU XÁC SUẨT
- Lập bảng thống kê các hạng mục, khối lượng đã nghiệm thu xác suất.
II. ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ THI CỔNG
1.1. Trình tự  thi công, chất lưọìig thi công
Đánh giá về trình tự thi công, chất lượng, hiệu quà các phương pháp, hạng mục; chất 

lượng của các loại tài liệu, sổ liệu đã thu thập, xử lý, tổng họp, các sản phẩm.
1.2. Các kết quả đạt đuọc
Ghi nhận các kết quà đạt được, độ tin cậy của các phát hiện về địa chất, khoáng sàn
1.3. Đánh giá về tính hợp pháp, họp lệ, sự đầy đù của các tài liệu, chứng từ liên 

quan đến các khối lượng đã hoàn thành.
1.4. Khối luọng và giá trị thực hiện đạt yêu cầu được thanh toán:
- Khối lượnc và giá trị thực hiện (có bảng tổng hợp giá trị khối lượng kèm theo).
- Tổng giá trị thực hiện được thanh toán (bằng chữ):...............................
1.5. Khối lượng và giá trị không đạt ycu cầu đề nghị không thanh toán
- Khối lượng và giá trị không đạt yêu cầu (có bảng tổng hợp kèm theo).
- Giãi thích nguyên nhân.
1.6. Đánh giá chung:
- Đánh giá chung về chất lượng thực hiện, mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

được giao.
- xếp loại (trung bình, khá, tốt).
II. KIẾN NGHỊ CỬA HỘI ĐỒNG
Kiến nghị của Hội đồng về các vẩn đề cần được bồ sung, sửa chữa và các nhiệm vụ 

cần được thực hiện tiếp theo.
Thủ trưửng đon vị chủ trì Thư ký Hội đồng Chù tịch Hội đồng

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ, tên)

T h ủ  t r ư ở n g  CO' q u a n  q u ả n  lý (xác nhận)
(Ký, họ tên. đóng dâu)

* Biên bản này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý để tổng hợp kết quả nghiệm thu.
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Mẩu số 19: Bảng xác định giá trị, khối lượng nghiệm thu (kèm theo Bicn hãn nghiệm (hu cấp quản lý)
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ /2019/TT-BTNMT 

ngậy tháng năm 2019 cùa Bộ tnrớìig Bộ Tài nguyên và Môi trường)
C ơ QUAN QUÀN LÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐÒNG NGHIỆM THU CÁP QUẢN LÝ Độc lập .  T ự  do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày .... tháng ........ năm

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH*
Kỳ........... n ă m :............Đê án:.................................................................

(Kèm theo biên bản nghiệm thu số................ , ngày ... tháng ... n ă m ......)

TT Hạng mục công việc và chi phí Đơn 
vị tính

Theo C
(Q

ự toán được duyệt
Đ số:.............. )

Khôi
lượng

nghiệm
thu

Khôi lượng, giá trị 
thanh toán

Chuyến bước sau 
thanh toán (nếu có)

Đom giá Khôi
lượng

Thành
tiền

Đon
giá

Khôi
lượng Thành tiền Khôi

lượng Thành tiền

1
2
3
4

Tông giá trị khôi lượng hoàn thành đưọc thanh toán (băng chữ):

Thủ trường don vị chủ trì
(Ký, họ tên, đóng dấu)

T hư  ký Hội đồng
(Ký, họ tên)

Chú tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng cơ quan quản lý (xác nhận) 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

* Bảng này được sử dụng cho nghiệm thu cấp quản lý đổ tổng hợp giá trị khối lượng các hạng mục công việc được nghiệm thu.
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C ơ  QUAN, ĐON VỊ THẨM ĐỊNH CỘNG IIOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ..../ĐC

Địa danh, ngày tháng năm ......
VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DƯNG KỸ THUẬT BÁO CÁO 

Tên báo cáo:
Chù nhiệm:
Đơn vị chủ trì:
Thành viên Tổ kiểm tra (thẩm định) gồm:...................................................................

Nội dung kiểm tra (thẩm định):
1. v ề  cơ sở tài liệu lập báo cáo và độ tin cậy của chúng.
2. v ề  xử lý, tổng hợp tài liệu.
3. Những kết quả đạt được.
4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê

duyệt.
5. Các tồn tại, thiếu sót và kiến nghị.
6. Đánh giá chung:

- Báo cáo đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu.
- Đề nghị Hội đồng thẩm định thôns qua hoặc không thôna qua.
- Các đánh giá khác.

N hũng người k iểm  t ra  ( thẩm  định) c ơ  QUAN, ĐƠN VỊ THẢM ĐỊNH
(Xác nhận)

Nguyễn Văn A, tổng hợp 
Nsuvễn Văn B 
Nguyễn Văn c

Mẩu số 20. Mẩu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật  báo cáo
(Ban hành kèm í heo Thông tu sổ /2019/TT'-BTNMT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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C ơ  QUAN, ĐON VỊ T H Ả M  Đ ỊN H  C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T NAM
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Số...../KH-TC

Địa danh, ngày tháng năm .......
VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KINH TÉ BÁO CÁO

Tên báo cáo:
Chù nhiệm:
Đon vị chù trì:
Thành viên Tổ thẩm  định gồm :.........................................................................................

Nội dung thẩm định:
1. Cãn cứ pháp lý
2. Cấu trúc báo cáo, các biểu bàns trong báo cáo.
3. Tình hỉnh thực hiện khối lượng kỹ thuật
- Tăng giảm khối lượng so với đề án đã phê duyệt.
- Cơ sờ pháp lý cùa việc thay đổi khối lượng.
4. Tình hình thực hiện các chì tiêu giá trị khối lượng
- Tổna hợp giá trị thực hiện, nghiệm thu, thanh toán của đề án theo từnR năm.
- So sánh các số liệu nahiệm thu, thanh toán, quyết toán, đánh giá độ tin cậy cùa 

các số liệu.
- Ti lệ thực hiện chì tiêu giá trị khối lượng.
5. Đánh giá hiệu quả vốn đầu tư
6. Các tồn tại, thiếu sót và kiến nghị 
Đánh giá chung:
- Báo cáo đáp ứne hoăc không đáp ứng yêu cầu
- Đề nahị Hội đồne thẩm định thôna qua hoặc không thôna qua.

N hững người th ẩm  định c o  QUAN, ĐO N  V Ị T H Ả M  ĐỊNH
(Xác nhận)

Nguyễn Văn A, tổng hợp 
Nguyễn Văn B 
Nguyễn Văn c

Mau số 21. Mẩu văn bản thẩm định nội dung báo cáo kinh tế
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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M ẩu số 22. M ầu  phiếu đ ánh  giá báo cáo
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNMT 

ngày tháng năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Tên Báo cáo:
Đơn vị chủ trì:
Chù nhiệm:
Uỷ viên Hội đồng:
Đơn vị công tác:

Đ ánh giá theo các chỉ tiêu:
1. Hệ phương pháp và khối lượne thực hiện so với đề án được cấp thẩm quyền

phê duyệt: Phù hợp □ Không phù hợp □
2. Độ tin cậy của các tài liệu, sổ liệu đã thu thập, xử lý và tổna hợp lập báo cáo: 

Đạt □ Không đạt □
3. Nhữns kết quả nổi bật:
4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ
5. Độ tin cậy kết quà tính trữ lượns và tài nguyên dự báo khoáng sản

6. Nội dung, hình thức báo cáo và các tài liệu kèm theo
Đạt □ Không đạt □

7. Nội dung báo cáo kinh tế
Đạt □ Không đạt □

Tổne giá trị đề nghị thanh toán:
8. Những nội dung không phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ
9. Kiến nghị:
10. Đánh giá chung: □ Thông qua □ Thông qua có sửa chữa □ Không thông qua
□ Đề nghị khen thưởng

C ơ  QUAN Q UẢN LÝ 
HỘ I Đ Ỏ N G  T H Ẩ M  Đ ỊN H

C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT NAM 
Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Địa danh, ngày tháng năm

P H IÉ U  ĐẢNH GIÁ BÁO CÁO

Đạt □ Không đạt □
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C ơ  QUAN QUẢN LÝ C Ộ N G  H O À  XÃ H Ộ I C H Ủ  N G H ĨA  V IỆ T NAM
H Ộ I Đ Ò N G  T H Ẩ M  Đ ỊN H  Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Mẩu số 23. Mẩu Biên bản họp hội đồng thẩm định báo cáo
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTNA4T

ngày tháng năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường)

S ố : ........ /BBTĐ Địa danh, ngày tháng năm .......

BIÊN BẢN T H Ấ M  Đ ỊN H  BÁO CÁ O

Tên báo cáo:
Chủ nhiệm:
Đơn vị chù trì:
Thành phần tham dự:
- Sổ uỷ viên Hội đồna tham dự: / tổng số uỷ viên Hội đồng (kèm theo quyết

định số ... .  ngày .. cùa Thủ trườns, cơ quan chù quản đầu tư, có danh sách kcm
theo), khách mời tham gia Hội đồng.

- Các uỷ viên Hội đồng vẩng mặt:
- v ề  phía đơn vị thực hiện, c ó ...................................................................................
I. Nội dung  hội nghị:
1. Chủ nhiệm trình bày nhữne nội duns cơ bàn của báo cáo
2. Cơ quan thẩm định trình bày các văn bản thẩm định báo cáo (có các văn bản 

thẩm định kèm theo)
3. Những vấn đề Hội nghị trao đổi, thào luận:
4. Nhừnc nội dung Hội nghị thống nhất đảnh giá:

4.1. v ề  cơ sở tài liệu lập báo cáo và độ tin cậy cùa chúng:
4.2. N hững kết quả chù yếu:
4.3. Đánh giá Itiức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được cấp thẩm 

quyền phê duyệt.
4.4. Đánh giá nội dung Báo cáo kinh tế

II. Đ ánh giá chung:

- Hội đồng thône qua báo cáo: số phiếu thône qua /tồng số phiếu đánh giá.

- Hội đồng thông khône qua báo cáo: số phiếu không thông qua /tổng số phiếu 
đánh giá.

III. Kiến nghị của Hội đồng

T H Ư  KÝ C H Ủ  T ỊC H  H Ộ I ĐÒNG
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B ộ  T À I N G U Y ÊN  VÀ M Ô I T R Ư Ở N G  C Ộ N G  H Ò A  XẢ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆ T  NAM 
------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : /QĐ-BTNM T -----------------------------------
Hà Nội, ngày tháng năm

Q U Y ÉT ĐỊNH 
v ề  việc phê duyệt Báo cáo kết quả  đề án...

B ộ  T R Ư Ở N G  BỌ TẢI NGUYÊN VẢ M ỐI T R Ư Ờ N G *

Căn cứ Nghị định sổ ..................................  của Chính phủ quy định chức
năna, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã 
được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 89/2010/NĐ-CP,...;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-BTNMT naày tháng năm của Bộ 
trườne Bộ Tài nguyên và Môi trườne về việc phê duyệt đê án ... ;

Xét đề nghị của Đơn vị ... tại Công văn sổ ... ngày ... về việc trình phê duyệt 
báo cáo kết quả đề án ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kể hoạch - Tài chính,...
Q U Y ẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả đề án .... d o Đ ơ n v ị . . .  thực hiện.
Điều 2. Báo cáo kết quả Đe án được đưa vào cơ sở dữ liệu và nộp vào lưu trừ 

t ạ i .... để quản lý và kliaỉ thác, sử dụng theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường các Vụ: Ke hoạch - Tài chính, Khoa 

học và Cône nehệ, Thủ trường Đơn vị... và Thủ trường các đơn vị liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

B ộ  TR Ư Ở N G

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ/ngành liên quan khác (nếu có);

- Lưu VT, Vụ TC.

Mẩu số 24: Mẩu phê duyệt báo cáo kết quả đề án
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2019/TT-BTN\fT

ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

DANH MỤC TÀI LIỆU, SẢN PHẨM BÁO CÁO 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 201... của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Mói trường về việc phê duvệt Bảo cáo kết quả đề án....)

STT
-------------- ----- c———-----------

Loại sản phâm, hô sơ, tài liệu Đơn vi tính Sô lượng Ghi chú
1
2
3

* Trường hợp do Thù trường đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền 
thì mẫu văn hàn có thể được thay đổi cho phù họp

44


