
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 989 /STNMT-NKS 

V/v hướng dẫn chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng 

ký và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san lấp, cải 

tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

         Lạng Sơn, ngày10 tháng 7 năm 2019 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND 

ban hành Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Thực hiện Điểm a Khoản 1 Điều 10 quy định kèm theo Quyết định số 

1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh; để thuận lợi trong quá trình 

triển khai thực hiện quy định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 

chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng ký và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san, gạt, đào, 

đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu san lấp, cải tạo mặt bằng nộp 

Tờ khai đăng ký và hồ sơ tài liệu theo yêu cầu tại Phòng Tài nguyên và Môi 

trường cấp huyện (03 bộ), bao gồm: 

a) Bản chính Tờ khai đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng (theo Mẫu số 01 

kèm theo Công văn này); Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận cung cấp đất san 

lấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất san lấp. 

b) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Quyết định giao, thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được giao, được thuê đã có mục đích sử dụng là đất phi nông nghiệp; 

c) Bản đồ trích lục hoặc trích đo thửa đất khu vực đăng ký san lấp, cải tạo 

mặt bằng; 

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản 

chính để đối chiếu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); quyết định phê 

duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây 

dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (trường hợp đối với tổ chức). 

2. Mẫu văn bản của UBND cấp huyện chấp thuận cho san lấp, cải tạo mặt 

bằng  (theo Mẫu số 02 kèm theo Công văn này). 

3. Mẫu văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển 

thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tính, thẩm định số tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất đào vận chuyển đi (theo Mẫu số 03 

kèm theo Công văn này). 
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Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố; Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phản ánh kịp 

thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc báo cáo UBND 

tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c); 

- Thường trực HĐND (để B/c); 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 

(đăng Websites); 

- Lưu: VT, NKS. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Bùi Văn Côi 
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Phụ lục 

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 
(Kèm theo Công văn  số 989 /STNMT-NKS ngày 10/7/2019 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

STT Mẫu số Tên mẫu 

1 Mẫu số 01 Tờ khai đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng  

2 Mẫu số 02 
Văn bản của UBND cấp huyện chấp thuận cho san lấp, cải tạo 

mặt bằng  

3 Mẫu số 03 

Văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển 

thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tính, thẩm định 

số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất 

đào vận chuyển đi 
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 Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………, ngày … tháng … năm 20…. 
 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ 

SAN LẤP, CẢI TẠO MẶT BẰNG KHU VỰC    ..… (tên vị trí khu vực thực 

hiện san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng) 

 

 Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện……..; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện……. 

 

(Tên tổ chức, cá nhân): ……….…………..………………………………. 

Địa chỉ: …..…..…...…...…...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…......…… 

Điện thoại: …..…..…..…..…..…..…..…..….. Fax: …..…....…..…..…..…. 

Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp cá nhân, đại diện hộ gia 

đình)/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số (đối với trường hợp tổ chức) 

.....................; cấp ngày ..................; nơi cấp: ……………….. 

Đề nghị UBND huyện, thành phố ...............đăng ký san lấp, cải tạo mặt 

bằng khu vực………...thôn……......xã….…..huyện…….….. với những nội 

dung sau:  

1. Diện tích khu vực san lấp, cải tạo mặt bằng: …..….. (ha, m
2
), được giới 

hạn bởi các điểm góc trên bản đồ trích lục thửa đất khu vực đăng ký san lấp, cải 

tạo mặt bằng khu vực kèm theo. 

2. Khối lượng đất san lấp, cải tạo mặt bằng: ….….…. (m
3
) 

3. Công suất san lấp, cải tạo mặt bằng:........ (m
3
/ngày); 

4. Mức sâu san lấp, cải tạo mặt bằng: từ mức ..... m đến mức ..... m;  

5. Thời hạn san lấp, cải tạo mặt bằng: ….. tháng (năm). 

6. Phương pháp san lấp, cải tạo mặt bằng:..... 

7. Thiết bị san lấp, cải tạo mặt bằng: Trong quá trình thi công sử dụng các 

máy móc, thiết bị gì, số lượng,... 

(Tên Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) …..….. cam đoan thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về đất đai, khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên 

quan./. 

Hồ sơ kèm theo gồm: ……….  

 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
(ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/TP………. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số        /QĐ-UBND                              .........., ngày  tháng ... năm ….. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng khu vực..........  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/TP…….. 
 

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

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định về san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Xét Tờ khai đăng ký và hồ sơ đề nghị của .... (Tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình) về việc ....................; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

…../TTr-PTNMT ngày …../…../….., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép .... (Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) đăng ký san lấp, cải 

tạo mặt bằng đất phi nông nghiệp………trong diện tích đất được giao, thuê với 

những nội dung sau: 

1. Vị trí thi công: thửa đất số……, tờ bản đồ số..... thuộc xã/phường/thị 

trấn..., huyện/thành phố....., tỉnh Lạng Sơn. Đã được UBND huyện (Sở Tài 

nguyên và Môi trường)… cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số….. ngày 

…./…./….  (hoặc được giao, thuê, chuyển mục đích tại Quyết định số …. của 

UBND….) 

2. Diện tích khu vực san lấp, cải tạo mặt bằng: ….. (ha, m
2
); 

3. Khối lượng đất san lấp, cải tạo mặt bằng: ….….…. (m
3
); 

4. Công suất san lấp, cải tạo mặt bằng:........ (m
3
/ngày); 

5. Mức sâu san lấp, cải tạo mặt bằng: từ mức ..... m đến mức ..... m;  

6. Phương pháp san lấp, cải tạo mặt bằng:..... 

7. Thiết bị san lấp, cải tạo mặt bằng: Trong quá trình thi công sử dụng các 

máy móc, thiết bị gì, số lượng,... 

8. Thời gian san lấp, cải tạo mặt bằng: …... tháng (năm) kể từ ngày ký 

Quyết định này. 

Điều 2. …..….. (Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) có trách nhiệm: 

1. Tiến hành san lấp, cải tạo mặt bằng theo đúng quy định tại Điều 1 

Quyết định này. 
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2. Trước khi san lấp, cải tạo mặt bằng phải xác định ranh giới phạm vi thi 

công và thông báo cho UBND xã/phường/thị trấn để giám sát. 

3. Khi san lấp, cải tạo mặt bằng phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn 

cho đất đai và các công trình liền kề, thực hiện đúng quy trình thi công bốc xúc 

đất đá và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường. Trường hợp có dấu hiệu 

không đảm bảo an toàn phải dừng ngay hoạt động thi công, đồng thời có biện 

pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại 

gây ra (nếu có). 

4. Phải thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo vệ tài 

nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực thi 

công. 

5. Trường hợp …… (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) vi phạm các nội dung 

đã đăng ký tại Quyết định này và quy định của pháp luật có liên quan, sẽ bị đình 

chỉ thi công, trường hợp nghiêm trọng có thể bị thu hồi Quyết định và…. (Tổ 

chức cá nhân, hộ gia đình) phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn 

đề có liên quan. 

6. Kết thúc san lấp, cải tạo mặt bằng báo cáo cho Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, UBND xã/phường/thị trấn ....về kết quả, khối lượng đã san lấp, cải 

tạo mặt bằng. 

Điều 3. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND 

xã/phường/thị trấn… tổ chức giám sát việc san lấp, cải tạo mặt bằng và báo cáo 

kết quả thực hiện cho UBND huyện …… sau khi kết thúc san lấp, cải tạo mặt 

bằng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn,….;(Tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình); tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND xã/phường/thị trấn…..; 

- (Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình); 

……….. 

- Lưu: VT, …; 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Mẫu số 03 
UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ… 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:       /TTr-PTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             …………, ngày     tháng     năm 20… 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc chuyển thông tin để tính cấp quyền khai thác khoáng sản 
 

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ 

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

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./…./20…. của UBND 

huyện, thành phố… về việc đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng khu vực..........; 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố ….trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

như sau: 

1. Tên tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:……………………………………… 

Địa chỉ:…………………………………………………………………….. 

Số điện thoại……………………………; Fax:…………………………… 

Người đại diện theo pháp luật:…………………………(đối với tổ chức). 

Chức vụ/nghề nghiệp:……………………………………………………... 

Mã số thuế:………………………………………………………………… 

2. Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./…./20…. của UBND huyện, 

thành phố… về việc đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng khu vực..........; 

- Thời hạn san lấp, cải tạo mặt bằng:.....................................(tháng, năm) 

- Vị trí (hành chính, địa lý) của khu vực đăng ký san lấp, cải tạo mặt 

bằng:........................................................................................................................ 

- Khối lượng đất san lấp, cải tạo mặt bằng vận chuyển ra khỏi khu vực 

đăng ký: ….…………(m
3
); 

3. Địa bàn ưu đãi đầu tư xác định hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - 

xã hội:……………………………………………………………………….... 
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4. Địa điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:……………………. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại khu vực nêu trên. 

Gửi Kèm theo Tờ trình này hồ sơ: 

1. Tờ khai đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng;Hợp đồng hoặc biên bản 

thỏa thuận cung cấp đất san lấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất 

san lấp; 

2. Bản sao Quyết định giao, thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được giao, được thuê đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 

3.  Bản đồ trích lục hoặc trích đo thửa đất khu vực đăng ký san lấp, cải 

tạo mặt bằng; 

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản quyết định 

chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có); quyết định phê 

duyệt dự án xây dựng công trình của cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây 

dựng công trình kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (trường hợp đối với tổ chức). 

5. Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./…./20…. của UBND huyện, 

thành phố… về việc đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng khu vực.........../. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND huyện, thành phố……; 

- UBND xã, phường………..; 

- Tổ chức, cá nhân đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: TNMT. 

  TRƯỞNG PHÒNG 
(Ký tên, đóng dấu) 
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