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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cho phép san lấp, cải tạo mặt bằng phần diện tích đất ở của hộ ông 
Lăng Văn Nga thường trú tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; 

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; 
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; 

Xét tờ khai đăng ký và hồ sơ đề nghị của ông Lăng Văn Nga về việc san 
lấp, cải tạo mặt bằng khu đất ở tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn và đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại 
Tờ trình số 350/TTr-TNMT ngày 05/8/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép hộ ông Lăng Văn Nga thường trú tại thôn Bãi Hào, xã 
Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được phép san lấp, cải tạo mặt bằng 
đối với phần diện tích đất ở tại nông thôn 173,8m2 với các nội dung sau:  

1. Vị trí thi công: Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 17 bản đồ địa chính tỷ lệ 
1/1.000 xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đã được UBND huyện 
Chi Lăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất có số phát hành BB 438139, số vào sổ cấp GCN CH 02131, 
cấp ngày 16/11/2009 cho hộ ông Lăng Văn Nga và vợ là bà Nông Thị Thịnh, trú 
tại thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Diện tích san lấp, cải tạo mặt bằng: 173,8m2. 

3. Khối lượng san lấp cải tạo mặt bằng: 300m3. 
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4. Công suất san lấp, cải tạo mặt bằng: 10m3/ngày. 

5. Mức sâu san lấp, cải tạo mặt bằng: Từ mức 01m đến mức 1,6m. 

6. Phương pháp san lấp, cải tạo mặt bằng: San lấp tại chỗ 240m3 và đưa ra 
ngoài để sử dụng 60/m3. 

7. Thiết bị san lấp, cải tạo mặt bằng: Phương tiện cơ giới 01 máy múc và 
02 ô tô. 

8. Thời gian san, lấp cải tạo mặt bằng: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hoàn 
thành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Điều 2. Ông Lăng Văn Nga có trách nhiệm: 

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

2. Trước khi san lấp, cải tạo mặt bằng phải xác định ranh giới phạm vi thi 
công và thông báo cho UBND xã Chi Lăng 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. 

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 ông Lăng Văn Nga 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 ông Lăng Văn Nga 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 huyện, UBND xã Chi Lăng về kết quả, khối lượng đã san lấp, cải 
tạo mặt bằng. 

Điều 3. Triển khai thực hiện 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện 

1.1. Thông báo 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. 

1.2. Phối hợp với UBND xã Chi Lăng 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. 

2. Giao UBND xã Chi Lăng 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, 
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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 Chi Lăng, ông Lăng Văn Nga và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Công an huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, HMC (10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Vi Nông Trường 
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