
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 
Số: 849/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chi Lăng,  ngày 16 tháng 12  năm 2019 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về Quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng 
  

Thực hiện Công văn số 1921/STNMT-NKS ngày 03/12/2019 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết 
định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh. UBND huyện Chi Lăng 
báo cáo như sau: 

1. Kết quả triển khai Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 

Thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn và Công văn số 989/STNMT-NKS ngày 10/7/2019 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường về việc 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. UBND 
huyện đã tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn. 

Qua 06 tháng thực hiện UBND huyện Chi Lăng tiếp nhận thẩm định và cho 
phép 03 trường hợp thực hiện việc san, lấp cải tạo mặt bằng phần diện tích đất ở và 
chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đến cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Thuận lợi  

Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1188/QĐ-UBND quy 
định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Việc 
ban hành Quyết định trên đã góp phần giải quyết được tình trạng người dân, các tổ 
chức tự ý thực hiện san lấp không xin phép cấp có thẩm quyền; đồng thời giải 
quyết được nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân trong việc san, gạt, đào, đắp 
để cải tạo đất ở, mặt bằng sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình nhà ở ..., góp 
phần tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản trên địa bàn 
huyện được đảm bảo theo quy định. 

3. Khó khăn, vướng mắc 

Chưa có quy định về thời gian thực hiện thủ tục cấp quyền khai thác khoáng 
sản, dẫn đến có những hồ sơ từ thời điểm người sử dụng xin cấp quyền khai thác 
đến ngày UBND tỉnh cấp quyền khai thác quá dài, dẫn đến không đáp ứng được 
nhu cầu, nguyện vọng của người sử dụng đất, có nguy cơ người sử dụng đất vi 
phạm pháp luật về đất đai (như trường hợp hộ ông Nông Văn Vương thường trú 
tại thôn Khòn Nưa, xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện đã chuyển thông tin cấp quyền khai thác từ ngày 
28/10/2019, đến ngày 03/12/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn mới ban hành Quyết 
định cấp quyền khai thác đất). 

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được giao đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và công nhận là đất ở (đất phi nông nghiệp), hiện nay 
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không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhưng tại Điều 6, 
Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của tỉnh Lạng Sơn quy định một 
trong các điều kiện để được đăng ký san lấp, cải tạo mặt bằng có nội dung “phù 
hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..”. Do vậy khi tổ chức, cá nhân có đơn 
xin đăng ký việc san, lấp, đào, cải tạo đất nếu đối chiếu thấy không phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ gặp khó 
khăn trong việc thực hiện để đảm bảo theo quy định. 

4. Đề xuất bổ sung các quy định 

4.1. Về thời hạn giải quyết theo trình thủ tục hành chính kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ (thời gian thực hiện của từng cấp có thẩm quyền khi cho phép, cấp 
quyền khai thác đất). Thống nhất quy định thời gian san, lấp cải tạo mặt bằng cho 
thống nhất và theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 theo biểu mẫu số 02 Công văn số 
989/STNMT-NKS ngày 10/7/2019, ghi “thời gian san lấp, cải tạo mặt 
bằng:...tháng (năm) kể từ ngày ký Quyết định này”. Tuy nhiên tại Khoản 4, Điều 9 
quy định “Hoạt động san lấp, cải tạo mặt bằng chỉ được tiến hành sau khi các tổ 
chức, cá nhân, hộ gia đình đã hoàn thành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
theo đúng quy định”, Do đó đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, điều 
chỉnh cho thống nhất để triển khai thực hiện. 

4.2. Về trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được san, lấp cải tạo mặt 
bằng khi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công nhận là 
đất ở, đất phi nông nghiệp, hiện nay không còn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, được phép thực hiện việc san, lấp để cải tạo đất theo đúng với mục 
đích sử dụng đất được cấp, giao đất ở, đất phi nông nghiệp để đảm bảo các quyền 
lợi, nghĩa vụ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được đảm bảo theo quy định của 
pháp luật. 

4.3. Về việc san lấp, cải tạo mặt bằng trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
cần cải tạo mặt bằng hạ thấp độ cao (đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất). 

4.4. Về thí điểm ủy quyền của cấp tỉnh cho UBND cấp huyện phê duyệt tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quy định về quản lý việc san, gạt, 
đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn huyện và một số đề xuất của UBND huyện 
Chi Lăng./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- TT HU, TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TNMT, HMC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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